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  مقدمة

خنبة من ٔ+ساتذة و يف 'كو$ن  و م"ذ  ش�ٔته  3يرثي معهد الرتبية البدنية و الر�ضية جلامعة اجلزا�ر 
ٔ+يضا، تكو$ن التدر.س و ال  مهون مه بدورمه يفإاطارات .شغلون م"اصب 5دة دا2ل و 2ارج الوطن و .س

ه و RحPيه من ٔ+طروOات ومطبو5ات و ملفات الت�ٔهيل اجلامعي اساتذتو يتJىل دور معهد مبا يناقش  فCه 
  .ٔ+ضف اىل ذX ما يمت من ٔ+�م 'كويCVة و ٔ+�م دراسSية طيT السSنة

  

حCث تقاليدها ٔ+يضا  فللمك^بةاما ما يداع من اطروOات م"اقشة 5ىل مسSتوى مك^بة املعهد، 
ٔ+ساتذة املعهد من ٔ+طروOات اkكتوراه  اOاطة مبا يناقشه 2017تصدر مك^بة املعهد دور� و لك سSنة م"ذ 

  لطلبنا.
  

ٔ+طروOة  64اليت مت ٕايداع 2اللها  2021 – 2020ويعد هذا العدد اخلامسة lلسSنة اجلامعية 
ٔ+سSتاذ م"اقشا من دا2ل و  370ٔ+سSتاذ مرشف و ٔ+كرث من  48مؤطرة من طرف ، دكتوراه م"اقشة Rملك^بة

 244ارج املعهد يف خمتلف ختصصات و شعب املدرسة Rملعهد. وحيتوي 5ىل جزئيني اجلزء اyٔول من 
صف�ة فCحتوي 5ىل  2236صف�ة قامئة و بطاقات وصفCة لٔ�طروOات املدا5ة، اما اجلزء الثاين من 

Oة، املقدمة مق^طفات من لك ٔ+طروOطروyٔة يف الفهرس صف�ة العنوان مع الشفرة، فهرس حمتو�ت ا
  اجلانب ا�متهيدي (إالشاكلية الفرضية) مع امللخصات lRلغات الثالثة العربية و الفر سSية و إالجنلزيية.   

  

و �رجو بدور� مكك^بة املعهد ان جيد الطالب و الباحث ضالته، و يرثي رصيده بعدد من املراجع 
اkراسات لك حسب ختصصه من 2الل هذا الكشاف او من 2الل الكشافات و الفهارس السSنوات  و

  السابقة املتوفرة 5ىل موقع املعهد.                 

 



 

 

 

  

 قامئة ٔ�طرو�ات ا�كتوراه
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  تسلسلها  الشفرة  المشرف  المؤلف عنوان االطروحة  

يير األسلوب القيادي لتسعالقة المقومات االسالمية بالمهارات االدارية في تحديد نوع 

الموارد البشرية داخل المنشآت الرياضية : دراسة وصفية تحليلية لمديري بعض المنشآت 

  الرياضية بالجزائر العاصمة

  صدارة، 

  جمال الدين
 DOCT 1406 52  يوسفي فتحي

 DOCT 1407 7  شريفي علي  زيانالهواري،  اثر الطريقة المستمرة و المتقطعة على فرط الوزن : دراسة مقارنة في والية الشلف

تحديد مستويات معيارية لبعض المتطلبات البدنية و الفسيولوجية من اجل انتقاء 

دراسة ميدانية على فريقي وفاق سطيف و نجم مقرة للفئة  القدم:المواهب الشابة في كرة 

 سنة )15- 14(العمرية 

 DOCT 1408 37  بريكي الطاهر  سعداوي، فيصل

النسان و عالقتها بتقدير الذات عند المراهقين الممارسين لألنشطة البدنية صورة جسم ا

 -اجتماعية تربوية  مقاربة-و الرياضية في المرحلة الثانوية 

  على زروق، 

  سيد احمد
 DOCT 1409 49  بلغول فتحي
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سنة دراسة  17- 15تحليل عملية انتقاء المسافات النصف الطويلة للفئة العمرية 

 ميدانية بالغرب الجزائري
 DOCT 1410 38  ماهور باشا مراد  شاقور، العربي

و الخمول البدني لدى المراهقين  الغذائيةالبدانة و عالقتها باضطراب السلوكات 

 : دراسة ميدانية على التالميذ المتمدرسين بثانوية والية قالمة سنة) 18- 15(المتمدرسين 

  العزوطي، 

  ء الدينعال
 DOCT 1411 18  بلونبس رشيد

تأثير التدريب بااللعاب المصغرة على السرعة الهوائية القصوى و السرعة الحركية لدى 

العبي كرة القدم : دراسة ميدانية على طلبة السنة الثالثة تدريب رياضي تخصص كرة القدم 

 3لمعهد التربية البدنية و الرياضية جامعة الجزائر 

 DOCT 1412 30  كرفس نبيل  صدوقي، بالل

دراسة السمات الشخصية للتالميذ المنخرطين في الرياضة المدرسية و تأثيرها على 

 - تيسمسلت -دراسة اجريت على تالميذ والية عين الدفلى  الرياضي:دافعية االنجاز 

 -تيارت 

  لخضاري، 

  عبد القادر
 DOCT 1413 39  شريفي محمد امين

مدى انعكاس اسلوب االرشاد النفسي في التقليل من الضغوط النفسية لدى تالميذ 

 البكالوريا الرياضية
  مخلوف، بلقاسم

  بن عكي 

  محند آكلي
DOCT 1414 61 
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راسة ميدانية على د الحركي:تأثير تنظيم الممارسة في التربية البدنية و الرياضية علة التعلم 

الية و  -بثانوية طهيري دحمان بن محمد دائرة مسعد بعض تالميذ السنة االولى ثانوي 

 الجلفة ( نشاط الكرة الطائرة نموذجا )

 DOCT 1415 33  لعبان كريم  حامدي، بواالنوار

ديناميكية تطور القدرات البدنية و المهارية لدى العبي كرة القدم خالل موسمين رياضيين 

 سنة قسم وطني اول 17فئة اقل من 

  دحماني، 

  دعبد الحمي
 DOCT 1416 48  قاسمي احسن

الحركي لدى اطفال االقسام التحضيرية : دراسة  باإلبداعاالدراك الحس حركي و عالقته 

 ميدانية على الممارسين و غير الممارسين للنشاط الحركي في والية عنابة
 DOCT 1417 16  علوان رشيد  خرشي، سليم

فاعلية برنامج مقترح باستخدام االلعاب الحركية االساسية و غير االنتقالية لدى أطفال 

سنوات) دراسة تجريبية على عينة من اطفال المدرسة االبتدائية  6- 5(المرحلة التحضيرية 

 الشيخ العربي تبسي بمدينة االغواط

 DOCT 1418 54  حسيني محمد امين  بن قويدر، احمد

ت االجتماعية فيما بين التالميذ المراهقين اثناء ممارسة النشاط البدني اشكال العالقا

الرياضي التربوي و انعكاسها على التحصيل الدراسي : دراسة حالة ثانويات دائرة حسين 

 داي بالجزائر الوسطى

  توشن، صفية
  بن عكي 

  محند آكلي
DOCT 1419 13 
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قارنة المتوسط بالجزائر : دراسة م مالتعليانتقاء المواهب الرياضية و توجيهها في مدارس 

 بين المدن الساحلية و الجنوبية حول قدرات المربين ، اهتمامات التالميذ ، االمكانات

الحاج سعيد، 

  اسامة
 DOCT 1420 28  سكارنة جمال 

اثر برنامج تدريبي مقترح مبني على اساس االلعاب المصغرة لتطوير المتطلبات المهارية 

 سنة ) 13 - 11دم ( لدى ناشئ كرة الق

عالل شريف، 

  حسين
 DOCT 1421 10  مرازقة جمال

مفهوم الذات لدى رياضي المستوى العالي المصاب و عالقته بالمرونة النفسية : دراسة 

 -ميدانية على مستوى المنتخبات الوطنية لرياضتي الكاراتي دو و الفوفينام فيات فوداو 

 -صنف اكابر 

  علوي، تنهينان
  بن تومي 

  عبد الناصر 
DOCT 1422 64 

مركب رياضي  1000الرياضية بمالعب كرة القدم وفقا لبرنامج  لإلصاباتدراسة تحليلية 

 جواري
 DOCT 1423 41  قصري ناصر الدين  بن شريف، ياسين

تحديد مستويات معيارية لبعض القدرات البدنية و المهارية األساسبة لناشئ كرة السلة :  

عض فرق كرة السلة للرابطة الوالئية للجزائر " الجهة الوسطى " فئة دراسة ميدانية تخص ب

 سنة   15 - 14

 DOCT 1424   36  عمروش مصطفى  بوديسة ، لمياء 
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النشاط البدني الرياضي الترويحي و عالقته بالخجل االجتماعي لدى تالميذ المرحلة  

 دراسة مقارنة بين الممارسين للنشاط البدني الرياضي الترويحي  الثانوية : 
 DOCT 1425   26  بريكي الطاهر  قواسمية ، عيسى

فعالية برنامج تربوي ترويحي رياضي في التخفيف من درجة القلق لدى تالميذ المرحلة  

القادر  دالنهائية من التعليم الثانوي : دراسة ميدانية اجريت على تالميذ الشهيد مفتي عب

 بوالية المدية  

  بالل، حسين
  بن شرنين 

  عبد الحميد
DOCT 1426   58 

السياسة العامة للدولة في انشاء و تسيير المؤسسات الرياضية الخاص كوسيلة للنهوض  

بالقطاع الرياضي : دراسة ميدانية لحالة المنشآت الرياضية الخاصة الصغيرة و المتوسطة 

 الحجم بوالية الجزائر  

ت براهيم ، ناي

  محمد
 DOCT 1427   21  بلغول فتحي

فعالية االتصال االداري وفق مبادئ العالقات االنسانية و انعكاساتها على كفاءة االداء  

لدى العاملين في المؤسسات الرياضية : دراسة ميدانية على مستوى وزارة الشباب و الرياضة 

 الجزائرية  

 DOCT 1428   55  بن صديق عيسى  بن خالد، حمزة

تأثير الشرح وااليضاح السمعي البصري على الذاكرة المهارية في الوسط المدرسي من  

 ساتذة التربية البدنية و الرياضية : دراسة ميدانية على ثانويات والية المسيلة  أوجهة نظر 
  شنفاوي، جمال

  فحصي 

  محمد رياض
DOCT 1430   31 



 

8 

 

دراسة  س:اليأالترويحية في تحسين الصحة النفسية لدى المرأة خالل سن دور السباحة  

 ميدانية على مستوو بعض البلديات بوالية الجزائر  
 DOCT 1431   46  علوان رشيد  أودينة، أسيا

 Analyse, modélisation des critères morphologiques 

dans la sélection des volleyeurs agés de 12 - 17 ans par 

poste de jeu   

Chachou , 

Ahmed ali 

Mahour bacha 

ferahtia sabira 
DOCT 1432  1 

دور النشاط البدني الرياضي الترويحي في تحسين الصحة النفسية لدى تالميذ االقسام  

 النهائية في مرحلة التعليم المتوسط : دراسة ميدانية في ثانويات والية قالمة  

  وفريدة،ب

  عبد المالك
 DOCT 1433   47  مرازقة جمال

الصفات البدنية و المهارية الخاصة بحراس مرمى كرة القدم دراسة ميدانية لفرق والية  

 سنة   19 - 15الجلفة للفئة العمرية 
 DOCT 1434   22  ماهور باشا مراد  كربوعة ، كمال 

باستخدام االلعاب الموجهة لتنمية القدرات التوافقية ( التوازن / فعالية برنامج مقترح  

االيقاع ) لدى اطفال التحظيري : دراسة ميدانية بالمدرسة االبتدائية علي عمران الجزائر 

 العاصمة  

 DOCT 1435   59  دوار صالح رياض  قرومي، علي
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البدني  ارسة النشاطالكفايات التعليمية و عالقتها بتكوين اتجاهات التالميذ نحو مم 

 الرياضي لتالميذ الطور الثانوي مقاربة نفسية اجتماعية : دراسة ميدانية بثانويات والية الشلف 
 DOCT 1436   24  حريتي حكيم  بروج ، كمال 

دوافع ممارسة التربية البدنية و الرياضية و انعكاسها على تطوير المهارات الحركية لدى  

 ادرار   -دراسة ميدانية بثانويات دائرة رقان  تالميذ المرحلة الثانوية :

  رابح ،

  عبد الناصر
 DOCT 1437   43  حريتي حكيم

عالقة المدرب و التحفيز برفع مسنو دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي الجمباز :  

 دراسة ميدانية لنادي الوسط للجمباز والية الجزائر  
 DOCT 1438   51  حداب سليم  لقوقي ، احمد 

النشاط الرياضي الترويحي و اثره على درجة التوافق النفسي العام لدى تالميذ المرحلة  

سنة ) : دراية مقارنة بين التالميذ الممارسين و غير الممارسين للنشاط  17 - 15الثانوية ( 

 الرياضي الترويحي ببعض ثانويات والية تيارت  

 DOCT 1439   27  بن صايبي يوسف  بن عدة ، بن علي 

اقتراح برنامج تعليمي لأللعاب الحركية معد لتنمية صفتي التوافق و التوازن وبعض  

المهارات الحركية االساسية لدى تالميذ الطور االبتدائي الصف االول : دراسة تجريبية 

 بمدرسة يغموراسن مقاطعة مسغرين وهران 

 DOCT 1440   14  بن صايبي يوسف  عويني ، الهواري
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سنة في  15 - 12وظيفية و دورها في انتقاء البطل الناشئ -المورفودراسة المحددات  

 القوى   أللعابالسباقات المتوسطة : دراسة ميدانية لنوادي رابطة برج بوعريريج 
 DOCT 1441   40  عبورة رابح  مداسي ، لطفي

المالعب الرملية على بعض الصفات البدنية و المهارية لدى العبي كرة اثر التدريب في  

 القدم  
 DOCT 1442  6 زهرة طاوطاو  خليفة عزالي ،

 Effet de la culture sur la conception da la nature  ،du 

role et des dispositifs didactico - pédagogique du 

dévlopement de la pesée critique en EPS dans deux 

contextes culturels différents : l'Algérie et la Tunise  

Boubaya  ،

Lynda  
Hakim Hariti DOCT 1443  2 

مدى ممارسة استاذ التربية البدنية و الرياضية للكفايات التدريسية الالزمة في الطور  

 دراسة ميدانية لبعض ثانويات والية الجزائر   الثانوي:
 DOCT 1444   63  نافي رابح  عز الدين  قدور ،

 Effets d'un travail intermitttent court à haute 

intensité en ligne et en navette sur le temps limite de la 

VMAet des marquers physiologiques de la performance  

Khoudir, 

Sofian 

Mokrani 

Farida 
DOCT 1445  4 
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االنتقاء وفق المستوى البدني و االتجاه الفسي للتالميذ لالتحاق بالثانوية الرياضية  

 زائر  الج -درارية  -سنة ) : دراسة ميدانية بالثانوية الرياضية  16 - 15تخصص كرة اليد ( 
 DOCT 1446   17  قندوزان نذير  زراري ، حمزة 

 Somatyopie, force de préhension et variations 

technique des judokas déficients visuels et non-

défitionts visuels   

Kerkar , 

Mounia 

Abdelmalek 

Mohamed 
DOCT 1447  5 

ة الحركي عند تالميذ الطور الثانوي : دراس باألداءاالتصال التربوي الشفوي و عالقته  

 ميدانية لثانويات االقسام النهائية لدائرة بوسعادة  
 DOCT 1448   15  يوسفي فتحي  ، شاكر  بالواضح

القدرة التنبؤية بمستوى اداء ادارة الموارد البشرية بداللة نظم المعلومات في المنشآت  

الرياضية : دراسة ميدانية على بعض دواوين المركبات المتعددة الرياضات لواليات الجزائر 

 وسط  

 DOCT 1449   23  يوسفي فتحي  بليلة ، زكرياء

 دراسة الحرة:ظاهرة االحتراف الرياضي النخبوي في ضوء رهانات اقتصاد السوق  

 ميدانية ضمن اندية كرة القدم للرابطتين المحترفين االولى و الثانية بالجزائر العاصمة  

  تومي، 

  مباركة صونيا

  بن عكي 

  محند آكلي
DOCT 1451   50 
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 ات النفس حركية لدى اطفالتأثير برنامج ارشادي مقترح باللعب في تنمية المهار  

الية و  -تنسيم  -سنوات ) : دراسة ميدانية على مستوى روضة  5 - 6الروضة بعمر ( 

 سطيف  

  قادري، عامر
  بومنجل 

  جمال الدين
DOCT 1452   32 

تأثير استخدام التصور العقلي في برنامج االعداد البدني السنوي على تحسين القدرات  

عبي الكرة الطائرة دراسة تجريبية على العبي نادي الكرة الطائرة البدنية و المهارية لدى ال

   -صنف اشبال  -بوسعادة 

 DOCT 1453   29  نافي رابح  لبشيري، أحمد

التدريب الفتري في شكل االلعاب المصغرة وتاثيرها على الخصائص الفسيولوجية عند  

 العبي كرة القدم  

  دهبازي ، 

  محمد الصغير
 DOCT 1454   20  جبالي رضوان

البدانة و عالقتها بالمستوى المعيشي و النشاط البدني لدى المراهقين المتمدرسين في  

فئة العمرية سطيف الثانوي للمقاطعة الشمالية لوالية دراسة ميدانية لتالميذ الطور ال الجزائر:

   سنة) 18- 15(

 DOCT 1455   19  بلونيس رشيد  لقريدي، خير

لتربية البدنية و الرياضية في تحقيق التفاعل االجتماعي لدى تالميذ اثر سمات استاذ ا 

 مقاربة تتمحور حول البعد النفس التربوي   الثانوي:الطور 
 DOCT 1456   12  ساكر طارق  ضامن، بوبكر
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على ضوء  سنة) 16- 10(عملية اكتشاف و توجيه و انتقاء المواهب الرياضية  

 دراسة ميدانية لمدربي فرق رابطة الجزائر أللعاب القوى   النخبوية:الموائمة الرياضة 

  ايت وازو، 

  محند واعمر

  بن عكي 

  محند آكلي
DOCT 1457   53 

دور االرشاد النفسي في تعديل السلوك الغير مرغوب فيه لدى طلبة معهد التربية البدنية  

 و الرياضية : مقاربة نفسية تنموية و قائية  
 DOCT 1458   45  النورحشمان عبد   زيتوني، حمزة

اثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام االلعاب الصغيرة على تنمية الصفات البدنية و االداء  

الفرق  إلحدى: دراسة ميدانية  سنة) 15- 12المهاري لدى العبي كرة اليد اشبال (

 تبسة  المدرسية لوالية 

 DOCT 1459   9  لعجال يحي  قراد، عبد المالك

 لرياضي:ااالساسية للعملية االرشادية النفسية الرياضية المساعدة على التفوق  المعايير 

 دراسة حالة لفريق المصارعة راس الواد برج بوعريريج  
  بن النور ، مصباح

  بن عكي 

  محند آكلي
DOCT 1460   25 

المعيارية للمحددات البدنية المهارية و النفسية النتقاء عدائي تحديد المستويات  

 ) سنة : دراسة ميدانية لبعض فرق العاب القوى في الجزائر   18 - 15المسافات الطويلة ( 
 DOCT 1461   34  شلغوم عبد الرحمان  ألماني ، ايمان
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الى مركز الدفاع سنة  17وظيفية لتوجيه العبي كرة القدم تحت -تحديد المعايير المورفو 

سنة  17من  للى نوادي كرة القدم المحترفة ألقالمحوري : بحث وصفي بأسلوب المسح ع

 وسط غرب   -لرابطتي وسط شرق 

 DOCT 1462   35  بن مصباح كمال  لورسي ، يزيد

اثر تدريبات التوازن و التوافق الحركي على االداء المهاري بالقدم الضعيفة لدى براعم  

 سنة 13سنة ) : دراسة ميدانية على فريق اتحاد الشاوية للفئة اقل من  13ئة كرة القدم ( ف
 DOCT 1463 11  شناتي احمد  مجرالي، احمد

اثر برنامج تدريبي خاص بالرشاقة و التوازن على تطور الصفات البدنية عند ناشئي كرة  

 سنة : دراسة حالة الكاديمية بودواو لكرة القدم   12القدم فئة 
 DOCT 1464  8 كمال بن مصباح نسيم ,بولتواق

محددات االرشاد النفسي الرياضي النخبوي لدى الفرق المحترفة لكرة القدم الجزائرية :  

 دراسة لمختلف مراحل تطور الرياضة الجزائرية  

  ألماني، 

  أحمد زهير 

  بن عكي 

  محند آكلي
DOCT 1465   60 

الرياضي في مختلف مراحل التحضير للمنافسة لدى العبي كرة دور االرشاد النفسي  

القدم : دراسة وصفية متمحورة حول عملية االرشاد النفسي الرياضي لدى العبي كرة القدم 

 للرابطة الجزائرية المحترفة االولى  

  إقرانايسي، يوسف
  بن تومي 

  عبد الناصر 
DOCT 1466   44 
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 Effet d'un programme proposé en éducation motrice 

sur la diminution du trouble de déficit d'attention avec 

hyperactivité (TDAH) chez les enfants algériens âgés de 

8 à 10 ans.   

Djerada, 

Thinhinane 

Hariti 

Hakim 
DOCT 1467  3 

رة االنتباه و اضية في تنمية قدفعالية برنامج تدريبي مقترح باستخدام االلعاب الشبه ري 

بحث اجري بمركز التكيف المدرسي ببن عكنون  التعلم:خفض فرط الحركة لذوي صعوبات 

 سنوات    09- 06فئة 

  بن سعيد، 

  محمد امين 
 DOCT 1468  57  بلغول فتحي 

الرياضي الترويحي في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي لدى مدى فعالية النشاط  

مقاربة نفسية اجتماعية دراسة ميدانية في جمعية التحدي  العضلي:المصابين باالعتالل 

 للمصابين بمرض االعتالل العضلي ببلدية تازمالت والية بجاية 

 DOCT 1469  62  بوراس محمد  بخوس، حميدة

لفسيولوجية خالل مراحل الموسم الرياضي لدى عدائي دراسة تغير بعض المؤشرات ا 

تخب الوطني نمدراسة وصفية بالطريقة التحليلية أجريت على عدائي ال ذكور:متر اكابر  800

 متر    800العسكري اختصاص 

 DOCT 1470  42  بوحال فيصل  عماري، سهيلة 

زبائن ة المقدمة لفعالية انظمة التدريب للموارد البشرية على جودة الخدمات التسويقي

 دراسة ميدانية كبريات المنشآت الرياضية الجزائرية الرياضية:المركبات 
 DOCT 1471  56  حداب سليم  بن عروس، محمد



 

 

 

  

حسب  قامئة ٔ�طرو�ات ا�كتوراه

 املرشف
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  تسلسلها  الشفرة  المؤلف  عنوان االطروحة   المشرف

Abdelmalek 

Mohamed 

 Somatyopie, force de préhension et variations technique 

des judokas déficients visuels et non-défitionts visuels   

Kerkar , 

Mounia 
DOCT 1447  5 

Mahour 

bacha ferahtia 

sabira 

 Analyse, modélisation des critères morphologiques dans la 

sélection des volleyeurs agés de 12 - 17 ans par poste de jeu   

Chachou , 

Ahmed ali 
DOCT 1432  1 

Mokrani 

Farida 

 Effets d'un travail intermitttent court à haute intensité 

en ligne et en navette sur le temps limite de la VMAet des 

marquers physiologiques de la performance  

Khoudir, 

Sofian 
DOCT 1445  4 

 بريكي الطاهر

تحديد مستويات معيارية لبعض المتطلبات البدنية و الفسيولوجية من اجل انتقاء المواهب الشابة في  

  ) سنة 15 - 14العمرية ( كرة القدم : دراسة ميدانية على فريقي وفاق سطيف و نجم مقرة للفئة 
 DOCT 1408 37  سعداوي، فيصل

النشاط البدني الرياضي الترويحي و عالقته بالخجل االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوية : دراسة  

 مقارنة بين الممارسين للنشاط البدني الرياضي الترويحي  
 DOCT 1425   26  قواسمية ، عيسى

ا بتقدير الذات عند المراهقين الممارسين لألنشطة البدنية و الرياضية صورة جسم االنسان و عالقته

 -مقاربة اجتماعية تربوية  -في المرحلة الثانوية 

على زروق، سيد 

  احمد
DOCT 1409 49 



 

18 

 

  بلغول فتحي

صورة جسم االنسان و عالقتها بتقدير الذات عند المراهقين الممارسين 

 -مقاربة اجتماعية تربوية  -بدنية و الرياضية في المرحلة الثانوية لألنشطة ال

  على زروق،

  سيد احمد
DOCT 1409 49 

السياسة العامة للدولة في انشاء و تسيير المؤسسات الرياضية الخاص  

دراسة ميدانية لحالة المنشآت الرياضية  الرياضي:كوسيلة للنهوض بالقطاع 

 الحجم بوالية الجزائر  الخاصة الصغيرة و المتوسطة 

DOCT  نايت براهيم ، محمد  1427  21 

فعالية برنامج تدريبي مقترح باستخدام االلعاب الشبه رياضية في تنمية قدرة  

بحث اجري بمركز التكيف  التعلم:االنتباه و خفض فرط الحركة لذوي صعوبات 

 سنوات    09- 06المدرسي ببن عكنون فئة 

  بن سعيد،

  محمد امين
DOCT  1468  57 

  بلونبس رشيد

و الخمول البدني لدى المراهقين  الغذائيةالبدانة و عالقتها باضطراب السلوكات 

على التالميذ المتمدرسين دراسة ميدانية  سنة): 18- 15(المتمدرسين 

 الثانوياتب

  العزوطي،

  عالء الدين
DOCT 1411 18 

ني لدى المراهقين البدانة و عالقتها بالمستوى المعيشي و النشاط البد 

دراسة ميدانية لتالميذ الطور الثانوي للمقاطعة الشمالية  الجزائر:المتمدرسين في 

 سنة)  18- 15(لوالية سطيف الفئة العمرية 

DOCT  لقريدي، خير  1455  19 

  بن تومي عبد الناصر 

مفهوم الذات لدى رياضي المستوى العالي المصاب و عالقته بالمرونة 

ميدانية على مستوى المنتخبات الوطنية لرياضتي الكاراتي دو و  دراسة النفسية:

 -صنف اكابر  -الفوفينام فيات فوداو 

 DOCT 1422 64  علوي، تنهينان

دور االرشاد النفسي الرياضي في مختلف مراحل التحضير للمنافسة لدى العبي  

 لدى دراسة وصفية متمحورة حول عملية االرشاد النفسي الرياضي القدم:كرة 

  العبي كرة القدم للرابطة الجزائرية المحترفة االولى  

DOCT  إقرانايسي، يوسف  1466  44 
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  بن شرنين عبد الحميد

فعالية برنامج تربوي ترويحي رياضي في التخفيف من درجة القلق لدى  

دراسة ميدانية اجريت على تالميذ  الثانوي:تالميذ المرحلة النهائية من التعليم 

 عبد القادر بوالية المدية   الشهيد مفتي

DOCT  بالل، حسين  1426  58 

  بن صايبي يوسف

النشاط الرياضي الترويحي و اثره على درجة التوافق النفسي العام لدى  

دراية مقارنة بين التالميذ الممارسين و  سنة): 17- 15(تالميذ المرحلة الثانوية 

 يات والية تيارت  غير الممارسين للنشاط الرياضي الترويحي ببعض ثانو 

DOCT  بن عدة ، بن علي   1439  27 

اقتراح برنامج تعليمي لأللعاب الحركية معد لتنمية صفتي التوافق و التوازن  

 االول:وبعض المهارات الحركية االساسية لدى تالميذ الطور االبتدائي الصف 

 دراسة تجريبية بمدرسة يغموراسن مقاطعة مسغرين وهران 

DOCT  ريعويني ، الهوا  1440  14 

  بن صديق عيسى

فعالية االتصال االداري وفق مبادئ العالقات االنسانية و انعكاساتها على  

دراسة ميدانية على مستوى  الرياضية:كفاءة االداء لدى العاملين في المؤسسات 

 وزارة الشباب و الرياضة الجزائرية  

DOCT  بن خالد، حمزة  1428  55 
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  بن عكي محند آكلي

مدى انعكاس اسلوب االرشاد النفسي في التقليل من الضغوط النفسية لدى 

  تالميذ البكالوريا الرياضية
 DOCT 1414 61  مخلوف، بلقاسم

اشكال العالقات االجتماعية فيما بين التالميذ المراهقين اثناء ممارسة النشاط 

نويات دراسة حالة ثا الدراسي:و انعكاسها على التحصيل البدني الرياضي التربوي 

 دائرة حسين داي بالجزائر الوسطى

 DOCT 1419 13  توشن، صفية

 ة:الحر ظاهرة االحتراف الرياضي النخبوي في ضوء رهانات اقتصاد السوق  

دراسة ميدانية ضمن اندية كرة القدم للرابطتين المحترفين االولى و الثانية 

 عاصمة  بالجزائر ال

  تومي،

  مباركة صونيا
DOCT  1451  50 

على  سنة) 16- 10(عملية اكتشاف و توجيه و انتقاء المواهب الرياضية  

دراسة ميدانية لمدربي فرق رابطة الجزائر  النخبوية:ضوء الموائمة الرياضة 

 أللعاب القوى  

  ايت وازو،

  محند واعمر
DOCT  1457  53 

الرشادية النفسية الرياضية المساعدة على المعايير االساسية للعملية ا 

 دراسة حالة لفريق المصارعة راس الواد برج بوعريريج   الرياضي:التفوق 
DOCT  بن النور ، مصباح  1460  25 

محددات االرشاد النفسي الرياضي النخبوي لدى الفرق المحترفة لكرة القدم  

 رية  دراسة لمختلف مراحل تطور الرياضة الجزائ الجزائرية:
DOCT  ألماني، أحمد زهير  1465  60 
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  بن مصباح كمال

سنة الى  17وظيفية لتوجيه العبي كرة القدم تحت -تحديد المعايير المورفو 

بحث وصفي بأسلوب المسح على نوادي كرة القدم  المحوري:مركز الدفاع 

 ب  غر  وسط-سنة لرابطتي وسط شرق  17من  لالمحترفة ألق

DOCT  لورسي ، يزيد  1462  35 

اثر برنامج تدريبي خاص بالرشاقة و التوازن على تطور الصفات البدنية  

 دراسة حالة الكاديمية بودواو لكرة القدم   سنة: 12عند ناشئي كرة القدم فئة 
 DOCT 1464 8  نسيم ,بولتواق

  بوحال فيصل

 الموسم الرياضي لدى دراسة تغير بعض المؤشرات الفسيولوجية خالل مراحل 

دراسة وصفية بالطريقة التحليلية أجريت على  ذكور:متر اكابر  800عدائي 

 متر    800نتخب الوطني العسكري اختصاص معدائي ال

DOCT  عماري، سهيلة  1470  42 

  بوراس محمد

مدى فعالية النشاط الرياضي الترويحي في تحقيق التوافق النفسي  

مقاربة نفسية اجتماعية دراسة  العضلي:باالعتالل االجتماعي لدى المصابين 

ميدانية في جمعية التحدي للمصابين بمرض االعتالل العضلي ببلدية تازمالت 

 والية بجاية 

DOCT  بخوس، حميدة  1469  62 

  بومنجل جمال الدين

تأثير برنامج ارشادي مقترح باللعب في تنمية المهارات النفس حركية لدى  

 -دراسة ميدانية على مستوى روضة  سنوات): 5- 6(ر اطفال الروضة بعم

 والية سطيف   -تنسيم 

DOCT  قادري، عامر  1452  32 

  جبالي رضوان
على الخصائص  وتأثيرهاالتدريب الفتري في شكل االلعاب المصغرة  

 الفسيولوجية عند العبي كرة القدم  

دهبازي ، محمد 

  الصغير
DOCT  1454  20 
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  ب سليمحدا

عالقة المدرب و التحفيز برفع مسنو دافعية االنجاز الرياضي لدى العبي  

 دراسة ميدانية لنادي الوسط للجمباز والية الجزائر   الجمباز:
DOCT  لقوقي ، احمد   1438  51 

فعالية انظمة التدريب للموارد البشرية على جودة الخدمات التسويقية المقدمة 

 دراسة ميدانية كبريات المنشآت الرياضية الجزائرية ية:الرياضلزبائن المركبات 
 DOCT 1471 56  بن عروس، محمد

 حريتي حكيم

Hakim  Hariti 

الكفايات التعليمية و عالقتها بتكوين اتجاهات التالميذ نحو ممارسة النشاط  

انية دراسة ميد اجتماعية:البدني الرياضي لتالميذ الطور الثانوي مقاربة نفسية 

 بثانويات والية الشلف 

DOCT  بروج ، كمال   1436  24 

 Effet de la culture sur la conception da la nature  ،du role 

et des dispositifs didactico - pédagogique du 

dévlopement de la pesée critique en EPS dans deux 

contextes culturels différents : l'Algérie et la Tunise  

Boubaya  ،lynda DOCT 1443 2 

 Effet d'un programme proposé en éducation motrice sur 

la diminution du trouble de déficit d'attention avec 

hyperactivité (TDAH) chez les enfants algériens âgés de 8 

- 10 ans.   

Djerada, 

thinhinane 
DOCT 1467 3 

  حشمان عبد النور
دور االرشاد النفسي في تعديل السلوك الغير مرغوب فيه لدى طلبة معهد  

 مقاربة نفسية تنموية و قائية   الرياضية:التربية البدنية و 
DOCT  زيتوني، حمزة  1458  45 

  دوار صالح رياض
 (التوازنة قيفعالية برنامج مقترح باستخدام االلعاب الموجهة لتنمية القدرات التواف

 دراسة ميدانية بالمدرسة االبتدائية علي عمران  التحظيري:لدى اطفال  االيقاع)/ 
DOCT  قرومي، علي  1435  59 
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  ساكر طارق
اثر سمات استاذ التربية البدنية و الرياضية في تحقيق التفاعل االجتماعي  

 التربوي  مقاربة تتمحور حول البعد النفس  الثانوي:لدى تالميذ الطور 
DOCT  ضامن، بوبكر  1456  12 

  سكارنة جمال 

 جزائر:بالليم المتوسط عانتقاء المواهب الرياضية و توجيهها في مدارس الت

 اهتمامات المربين،دراسة مقارنة بين المدن الساحلية و الجنوبية حول قدرات 

 االمكانات التالميذ،

 DOCT 1420 28  الحاج سعيد، اسامة

  شريفي علي
دراسة مقارنة في والية  الوزن:لطريقة المستمرة و المتقطعة على فرط اثر ا

 الشلف
 DOCT 1407 7  الهواري، زيان

  شريفي محمد امين

دراسة السمات الشخصية للتالميذ المنخرطين في الرياضة المدرسية و 

دراسة اجريت على تالميذ والية عين  الرياضي:تأثيرها على دافعية االنجاز 

 -تيارت  -مسلت تيس -الدفلى 

 DOCT 1413 39  عبد القادرلخضاري، 

  شلغوم عبد الرحمان

تحديد المستويات المعيارية للمحددات البدنية المهارية و النفسية النتقاء  

دراسة ميدانية لبعض فرق العاب  سنة: )18- 15(عدائي المسافات الطويلة 

 القوى في الجزائر  

DOCT  ألماني ، ايمان  1461  34 

  ي احمدشنات
تدريبات التوازن و التوافق الحركي على االداء المهاري بالقدم الضعيفة  أثر

 دراسة ميدانية على فريق اتحاد الشاوية  سنة): 13 (فئةلدى براعم كرة القدم 
 DOCT 1463 11  مجرالي، احمد

 زهرة طاوطاو
التدريب في المالعب الرملية على بعض الصفات البدنية و المهارية  أثر 

  دى العبي كرة القدم  ل
 DOCT 1442 6   خليفةعزالي، 
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  عبورة رابح

-12وظيفية و دورها في انتقاء البطل الناشئ -دراسة المحددات المورفو

دراسة ميدانية لنوادي رابطة برج بوعريريج  المتوسطة:سنة في السباقات  15

 ىأللعاب القو 

DOCT  مداسي ، لطفي  1441  40 

  علوان رشيد

الحركي لدى اطفال االقسام  باإلبداعه االدراك الحس حركي و عالقت

دراسة ميدانية على الممارسين و غير الممارسين للنشاط الحركي  التحضيرية:

 في والية عنابة

 DOCT 1417 16  خرشي، سليم

دور السباحة الترويحية في تحسين الصحة النفسية لدى المرأة خالل سن  

 والية الجزائر  دراسة ميدانية على مستوو بعض البلديات ب اليأس:
DOCT  أودينة، أسيا  1431  46 

  عمروش مصطفى

تحديد مستويات معيارية لبعض القدرات البدنية و المهارية األساسبة لناشئ  

دراسة ميدانية تخص بعض فرق كرة السلة للرابطة الوالئية للجزائر "  السلة:كرة 

 سنة   15- 14الجهة الوسطى  فئة 

DOCT  بوديسة ، لمياء   1424  36 

  فحصي محمد رياض

تأثير الشرح وااليضاح السمعي البصري على الذاكرة المهارية في الوسط  

لى دراسة ميدانية ع الرياضية:ساتذة التربية البدنية و االمدرسي من وجهة نظر 

 ثانويات والية المسيلة  

DOCT  شنفاوي، جمال  1430  31 

  قاسمي احسن
هارية لدى العبي كرة القدم خالل ديناميكية تطور القدرات البدنية و الم

 سنة قسم وطني اول 17موسمين رياضيين فئة اقل من 
 DOCT 1416 48  دحماني، عبد الحميد

  قصري ناصر الدين
 1000الرياضية بمالعب كرة القدم وفقا لبرنامج  لإلصاباتدراسة تحليلية 

 مركب رياضي جواري
 DOCT 1423 41  بن شريف، ياسين
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  قندوزان نذير

ة فسي للتالميذ لالتحاق بالثانويناالنتقاء وفق المستوى البدني و االتجاه ال 

دراسة ميدانية بالثانوية الرياضية  سنة): 16- 15(الرياضية تخصص كرة اليد 

  الجزائر   -درارية  -

DOCT  زراري ، حمزة   1446  17 

  كرفس نبيل

السرعة الهوائية القصوى و السرعة  المصغرة على باأللعابتأثير التدريب 

دراسة ميدانية على طلبة السنة الثالثة تدريب  القدم:الحركية لدى العبي كرة 

 3رياضي تخصص كرة القدم لمعهد التربية البدنية و الرياضية جامعة الجزائر

 DOCT 1412 30  صدوقي، بالل

  لعبان كريم

 ركي:الحياضية علة التعلم تأثير تنظيم الممارسة في التربية البدنية و الر 

دراسة ميدانية على بعض تالميذ السنة االولى ثانوي بثانوية طهيري دحمان بن 

 والية الجلفة ( نشاط الكرة الطائرة نموذجا ) -محمد دائرة مسعد 

 DOCT 1415 33  حامدي، بواالنوار

  لعجال يحي

ات ة الصفاثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام االلعاب الصغيرة على تنمي 

دراسة  سنة): 15- 12البدنية و االداء المهاري لدى العبي كرة اليد اشبال (

 الفرق المدرسية لوالية تبسة   إلحدىميدانية 

DOCT  قراد، عبد المالك  1459  9 

  ماهور باشا مراد

سنة  17- 15تحليل عملية انتقاء المسافات النصف الطويلة للفئة العمرية 

 الجزائريدراسة ميدانية بالغرب 
 DOCT 1410 38  شاقور، العربي

الصفات البدنية و المهارية الخاصة بحراس مرمى كرة القدم دراسة ميدانية  

  سنة   19- 15لفرق والية الجلفة للفئة العمرية 
DOCT  كربوعة ، كمال   1434  22 
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  مرازقة جمال

المصغرة لتطوير  اثر برنامج تدريبي مقترح مبني على اساس االلعاب

 سنة) 13- 11(المتطلبات المهارية لدى ناشئ كرة القدم 
 DOCT 1421 10  عالل شريف، حسين

دور النشاط البدني الرياضي الترويحي في تحسين الصحة النفسية لدى 

يات دراسة ميدانية في ثانو  المتوسط:تالميذ االقسام النهائية في مرحلة التعليم 

 والية قالمة  

DOCT  ، عبد المالكبوفريدة  1433  47 

  نافي رابح

مدى ممارسة استاذ التربية البدنية و الرياضية للكفايات التدريسية الالزمة  

 في الطور الثانوي : دراسة ميدانية لبعض ثانويات والية الجزائر  
DOCT  عز الدين  قدور،  1444  63 

السنوي على تأثير استخدام التصور العقلي في برنامج االعداد البدني  

تحسين القدرات البدنية و المهارية لدى العبي الكرة الطائرة دراسة تجريبية 

   -صنف اشبال  -على العبي نادي الكرة الطائرة بوسعادة 

DOCT  لبشيري، أحمد  1453  29 

  يوسفي فتحي

عالقة المقومات االسالمية بالمهارات االدارية في تحديد نوع األسلوب 

دراسة وصفية  الرياضية:وارد البشرية داخل المنشآت القيادي لتسيير الم

  تحليلية لمديري بعض المنشآت الرياضية بالجزائر العاصمة

 DOCT 1406 52  صدارة، جمال الدين

الحركي عند تالميذ الطور  باألداءاالتصال التربوي الشفوي و عالقته  

 وسعادة  دراسة ميدانية لثانويات االقسام النهائية لدائرة ب الثانوي:
DOCT  بالواضح ، شاكر   1448  15 

القدرة التنبؤية بمستوى اداء ادارة الموارد البشرية بداللة نظم المعلومات  

دراسة ميدانية على بعض دواوين المركبات المتعددة  الرياضية:في المنشآت 

 الرياضات لواليات الجزائر وسط  

DOCT  بليلة ، زكرياء  1449  23 



 

 

 

  

  فهرس ٔ�طرو�ات ا�كتوراه
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2021/  ��2020رس اطرو��ت ا�د��وراه ا��دا�� �ل ا��
� ا������� 

 

1. Chachou ، Ahmed ali  

Analyse، modélisation des critères morphologiques dans la sélection des volleyeurs 

agés de 12 - 17 ans par poste de jeu  / Ahmed ali Chachou، Ed. Institut d'éducation 

physique et sportive Université d'Alge 3، Dir. Mahour bacha ferahtia sabira. - [s.l] : 

[s.n]، 2021. - 257 f. : Tab. 30 ؛ cm. 

Doctotrat : Alger : Institut d'éducation physique et sportive Université d'Alge 3: 2021 

DOCT 1432 / 1، DOCT 1432 / 2 

 

2.   Boubaya ، Lynda  
Effet de la culture sur la conception da la nature ، du role et des dispositifs didactico - 

pédagogique du dévlopement de la pesée critique en EPS dans deux contextes 

culturels différents : l'Algérie et la Tunise / Lynda Boubaya، Dir. Hakim Hariti،...، Ed. 

Institut d'éducation physique et sportive Université d'Alge 3؛ ...[et all.]. - [s.l] : [s.n]، 

2021. - 264 f. : Tableu 30 ؛ cm. 

Doctotrat : Education : Alger : Institut d'éducation physique et sportive Université 

d'Alge 3 : 2021 

DOCT 1443 / 1، DOCT 1443 / 2 

 

3. Djerada ،Thinhinane 

Effet d'un programme proposé en éducation motrice sur la diminution du trouble de 

déficit d'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants algériens âgés de 8 à 10 

ans. / Djerada Thinhinane، Dir. Hakim Hariti،...، Ed. Institut d'éducation physique et 

sportive Université d'Alge 3؛ ...[et all.]. - [s.l] : [s.n]، 2021. - 174 f. : Tableu 30 ؛ cm. 

Doctotrat : Education : Alger : Institut d'éducation physique et sportive Université 

d'Alge 3 : 2021 

DOCT 1467 / 1، DOCT 1467 / 2 

 

4. Khoudir، Sofian  
Effets d'un travail intermitttent court à haute intensité en ligne et en navette sur le 

temps limite de la VMAet des marquers physiologiques de la performance  / Sofian 

Khoudir، Dir. Institut d'éducation physique et sportive Université d'Alge 3، Dir. Farida 

Mokrani،...؛ ...[et all.]. - [s.l] : [s.n]، 2021. - 152 f. 30 ؛ cm. 

Doctorat : préparation physique : Alger : Institut d'éducation physique et sportive 

Université d'Alge 3 : 2021 
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DOCT 1445 / 1، DOCT 1445 / 2 

 

5. Kerka، Mounia  

Somatyopie، force de préhension et variations technique des judokas déficients visuels 

et non-défitionts visuels / Mounia Kerkar، Dir. Institut d'éducation physique et 

sportive، Universite d'Alge 3، Dir. Abdelmalek Mohamed . - [s.l] : [s.n]، 2021. - 191 f. 

 .cm 30 ؛

Doctorat : préparation physique : Alger : Institut d'éducation physique et sportive 

Université d'Alge 3: 2021 

DOCT 1447 / 1، DOCT 1447 / 2 

 

  عزايل ، �ليفة  .6
د الرتبية البدنية و معه ،ا.ر التدريب يف املالعب الرملية )ىل بعض الصفات البدنية و املهارية �ى العيب �رة القدم  / �ليفة عزايل

  مس. 30 ؛و. : رسوم ، 2داول  189 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -. ،الزهرة طاوطاو... ،3الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 
 2021دكتوراه : نظرية و مهنجية الرتبية البدنية و الر4ضية : اجلزا0ر : 

DOCT 1442 / 1، DOCT 1442 / 2  

  

  الهواري، ز4ن  .7
رة و املتقطعة )ىل فرط الوزن : دراسة مقارنة يف والية الشلف / ز4ن الهواري؛ معهد الرتبية البدنية و الر4ضة 2امعة ا.ر الطريقة املسVمت

  مس. 30و. : 2داول ؛  176 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -؛ حتت ارشاف )يل رشيفي. 3اجلزا0ر 
 2020:  23امعة اجلزا0ر  دكتوراه : تدريب ر4يض : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضة

DOCT 1407/1، DOCT 1407/2  

  

  gسVمي  ،بولتواق .8
 wٔاكدمييةسVنة  : دراسة sاr  12ا.ر qرkمج تدرييب �اص nلرشاقة و التوازن )ىل تطور الصفات البدنية عند kشVيئ �رة القدم فhة 

 -...[و ~ٓخرون].  ،كامل qن مصباححتت ارشاف  ،3معة اجلزا0ر معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2ا ،بودواو لكرة القدم / gسVمي بولتواق
  مس. 30 ؛و. : 2داول  339 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن]

 2021:  3دكتوراه : التدريب الر4يض : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1464 / 1، DOCT 1464 / 2  
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  قراد، عبد املا�  .9
 15-  12ج تدرييب مقرتح nسVت�دام �لعاب الصغرية )ىل �منية الصفات البدنية و �داء املهاري �ى العيب �رة اليد اشVبال (ا.ر qرkم

 ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،ت�سة  / عبد املا� قرادالفرق املدرسVية لوالية  ٕالsدىية : دراسة م�دان  سVنة)
  مس. 30 ؛و.  241 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -�ال. حيي لعحتت ارشاف 

 2021:  3دكتوراه : نظرية و مهنجية الرتبة البدنية و الر4ضية : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1459 /1، DOCT 1459 /2  

  

  )الل رشيف، حسني  .10
سVنة ) / حسني  13 - 11ب املصغرة لتطو�ر املتطلبات املهارية �ى kشئ �رة القدم ( ا.ر qرkمج تدرييب مقرتح م�ين )ىل اساس �لعا

و. :  236 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -. 3)الل رشيف؛ حتت ارشاف جامل مرازقة؛ معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 
  مس. 230داول ؛ 

 2020:  3الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  دكتوراه : تدريب ر4يض خنبوي : اجلزا0ر : معهد

DOCT 1421 /1، DOCT 1421 /2 

  

 جمرايل ، ~ٔمحمد  .11

سVنة ) : دراسة م�دانية )ىل  13ا.ر تدريبات التوازن و التوافق احلريك )ىل �داء املهاري nلقدم الضعيفة �ى qرامع �رة القدم ( فhة 
 امحدحتت ارشاف  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،سVنة / جمرايل ٔ~محمد 13فريق احتاد الشاوية ¡لفhة اقل من 

   مس. 30 ؛و. : 2داول  205 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -. شVنايت
 2021:  3دكتوراه : التحضري البدين ¡لمواهب الشابة: اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1463 / 1، DOCT 1463 / 2  

 

  بوqكر  ،ضامن .12
 ا.ر سامت اسVتاذ الرتبية البدنية و الر4ضية يف حتق�ق التفا)ل �جªعي �ى تالم�ذ الطور الثانوي : مقاربة �متحور حول البعد النفس

 -. 2021 ،اجلزا0ر : [د.ن] -سا�ر. طارق حتت ارشاف  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،الرتبوي / بوqكر ضامن
  مس. 30 ؛و. : 2داول  135

 2021:  3: الشاط البدين الر4يض املدريس : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  هدكتورا

DOCT 1456 / 1، DOCT 1456 / 2  
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  توشن، صف�ة  .13
راهقني اثناء ممارسة الشاط البدين الر4يض الرتبوي و انعاكسها )ىل التحصيل ا�رايس : اشاكل العالقات �جªعية ف¯ بني التالم�ذ امل

؛ حتت ارشاف 3دراسة sاr ´نو4ت دا0رة حسني داي nجلزا0ر الوسطى / صف�ة توشن؛ معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر 
  مس. 230داول ؛  و. : 374 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -حمند الكي qن عيك. 

 2020:  3دكتوراه : )لوم اجªعية ر4ضية : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1419 /1, DOCT 1419 /2 

 

  عويين ، الهواري  .14
ساسVية �ى تالم�ذ الطور �بتدايئ اقرتاح qرkمج تعلميي لºٔلعاب احلر�ية معد لتمنية صفيت التوافق و التوازن وبعض املهارات احلر�ية �

معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة  ،الصف �ول : دراسة جتري��ة مبدرسة يغموراسن مقاطعة مسغر�ن وهران  / الهواري عويين
  مس. 30 ؛و. : 2داول رسوم بيانية  304 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -. ،يوسف qن صاييب...حتت ارشاف  ،3اجلزا0ر 

 2021:  3كتوراه : الشاط البدين الر4يض الرتبوي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر د

DOCT 1440 / 1، DOCT 1440 / 2  

  

  nلواحض ، شا�ر  .15
سام اÃهنائية �ا0رة بوسعادة  / احلريك عند تالم�ذ الطور الثانوي : دراسة م�دانية لثانو4ت �ق  wٔnداءاالتصال الرتبوي الشفوي و )القÁه 

و. :  245 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] - . 3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،فÁحي يوسفيحتت ارشاف  ،شا�ر nلواحض
  مس. . 30 ؛2داول 

 2021:  3امعة اجلزا0ر دكتوراه : الشاط البدين الر4يض املدريس : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2

DOCT 1448 / 1، DOCT 1448 / 2  

  

  خريش، سلمي  .16
�دراك احلس حريك و )القÁه nالبداع احلريك �ى اطفال �قسام التحضريية : دراسة م�دانية )ىل املامرسني و Åري املامرسني ¡لشاط 

[د.م] :  -. 3ية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر احلريك يف والية عنابة / سلمي خريش؛ حتت ارشاف رشVيد )لوان؛ معهد الرتب 
  مس. 30و. : 2داول ؛  258 -. 2020[د.ن]، 

 2020:  3دكتوراه : gشاط بدين ما ق�ل مدريس : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1417/1, DOCT 1417/2 
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  زراري ، محزة   .17
سVنة ) : دراسة م�دانية  n15 - 16لثانوية الر4ضية ختصص �رة اليد (  لاللتÉاقفيس ¡لتالم�ذ نلبدين و �جتاه ال �نتقاء وفق املسVتوى ا

 - نذ�ر قÌدوزان. حتت ارشاف  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،اجلزا0ر  / محزة زراري -درارية  -nلثانوية الر4ضية 
  مس. 30 ؛و. : 2داول  198 - .2021 ،[د.م] : [د.ن]

 2021:  3دكتوراه : الشاط البدين الر4يض الرتبوي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1346 / 1، DOCT 1346 / 2  

  

  العزوطي، )الء ا��ن  .18
سVنة ) : دراسة م�دانية )ىل  18 - 15اهقني املمتدرسني ( البدانة و )القهتا nضطراب السلواكت العذائية و امخلول البدين �ى املر 

؛ حتت ارشاف رشVيد 3التالم�ذ املمتدرسني بثانوية والية قاملة / )الء ا��ن العزوطي؛ معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر 
  مس. 30و. : 2داول ؛  245 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -بلونÏس. 

 2020:  3دين الر4يض الوقايئ الصحي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر دكتوراه : الشاط الب

DOCT 1411 /1، DOCT 1411 /2 

  

  �ري  ،لقريدي  .19
انوي ثالبدانة و )القهتا nملسVتوى املعÏيش و الشاط البدين �ى املراهقني املمتدرسني يف اجلزا0ر : دراسة م�دانية لتالم�ذ الطور ال 

معهد الرتبية البدنية و  ،رشVيد بلونÏسحتت ارشاف  ،سVنة )  / �ري لقريدي 18 - 15سطيف الفhة العمرية ( ¡لمقاطعة الشاملية لوالية 
  مس. 30 ؛و.  230 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -...[و ~ٓخرون].  ؛3الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

 2021:  3: معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  دكتوراه : gشاط البدين ر4يض وقايئ حصي : اجلزا0ر

DOCT 1455 / 1، DOCT 1455 / 2  

  

  دهبازي ، محمد الصغري   .20
معهد  ،Ôثريها )ىل اخلصائص الفسVيولوج�ة عند العيب �رة القدم  / محمد الصغري دهبازي التدريب الفرتي يف شلك �لعاب املصغرة و

  مس. 30 ؛ص. : 2داول  216 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -رضوان ج�ايل. حتت ارشاف  ،3ضية ، 2امعة اجلزا0ر الرتبية البدنية و الر4
 2021:  3دكتوراه : التحضري البدين : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1454 / 1، DOCT 1454 / 2  
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  kيت qراهمي ، محمد   .21
nلقطاع الر4يض : دراسة م�دانية حلاr املشÚٓت  ض¡Øوr يف اgشاء و ×سVيري املؤسسات الر4ضية اخلاص �وسVيÕ ¡لهنو  ة العامةسالسVيا

 ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،الر4ضية اخلاصة الصغرية و املتوسطة احلجم بوالية اجلزا0ر  / محمد kيت qراهمي
  مس. 30 ؛و. : 2داول  280 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -. ،ل...فÁحي بلغو حتت ارشاف 

 2021دكتوراه : نظرية و مهنجية الرتبية البدنية و الر4ضية : اجلزا0ر : 

DOCT 1427 / 1، DOCT 1427 / 2 

  

  �ربو)ة ، كامل   .22
سVنة  / �ربو)ة ، كامل  19 - 15ة ¡لفhة العمرية الصفات البدنية و املهارية اخلاصة حبراس مرىم �رة القدم دراسة م�دانية لفرق والية اجللف

  مس. 30 ؛و. : 2داول  175 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -. ،مراد ماهور nشا...حتت ارشاف  ،
 2021دكتوراه : التحضري البدين ¡لمواهب الشابة : اجلزا0ر : 

DOCT 1434 / 1، DOCT 1434 / 2 

  

  بليÕ ، ز�ر4ء   .23
داء ادارة املوارد ال�رشية بدالr نظم املعلومات يف املشÚٓت الر4ضية : دراسة م�دانية )ىل بعض دواو�ن املر�بات القدرة الت�ؤية مبسVتوى ا

معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،فÁحي يوسفيحتت ارشاف  ،سط  / ز�ر4ء بليÕو املتعددة الر4ضات لوال4ت اجلزا0ر 
  مس. 30 ؛و : 2داول  234 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -. 3

 2021:  3دكتوراه : ادارة املشÚٓت الر4ضية و املوارد ال�رشية : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1449 / 1، DOCT 1449 / 2  

  

  qروج ، كامل   .24
الشاط البدين الر4يض لتالم�ذ الطور الثانوي مقاربة نفسVية اجªعية : الكفا4ت التعلميية و )القهتا بتكو�ن اجتاهات التالم�ذ حنو ممارسة 

 -حكمي حرييت. حتت ارشاف  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،اسة م�دانية بثانو4ت و الية الشلف  / كامل qروجر د
  مس. 30 ؛و. : 2داول  185 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن]

 2021:  3البدين الر4يض الرتبوي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  دكتوراه : الشاط

DOCT1436 / 1، DOCT1436 / 2  
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  qن النور ، مصباح   .25
واد qرج املعايري �ساسVية ¡لعملية �رشادية النفسVية الر4ضية املسا)دة )ىل التفوق الر4يض : دراسة sاr لفريق املصار)ة راس ال

 ،[د.م] : [د.ن] -. 3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،حمند ~ٓلكي qن عيكحتت ارشاف  ،بوعر�رجي  / مصباح qن النور
  مس. 30 ؛و. : 2داول  230 -. 2021

 2021:  3ر دكتوراه : إالرشاد النفيس ا لر4يض : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0

DOCT 1460 / 1، DOCT 1460 / 2  

  

  قوامسية ، )Ïىس   .26
ين الشاط البدين الر4يض الرتوحيي و )القÁه nخل�ل �جªعي �ى تالم�ذ املرÕs الثانوية : دراسة مقارنة بني املامرسني ¡لشاط البد

[د.م] :  -. 3رتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر معهد ال ،،الطاهر qر�يك...حتت ارشاف  ،الر4يض الرتوحيي  / )Ïىس قوامسية
  مس. 30 ؛و. : 2داول  235 -. 2021 ،[د.ن]

 2021دكتوراه : الشاط البدين الر4يض املدريس : اجلزا0ر : 

DOCT 1424 / 1، DOCT 1424 / 2  

  

  qن )دة ، qن )يل   .27
سVنة ) : دراية مقارنة بني  17 - 15عام �ى تالم�ذ املرÕs الثانوية ( الشاط الر4يض الرتوحيي و ا.ره )ىل در2ة التوافق النفيس ال

معهد الرتبية البدنية و  ،التالم�ذ املامرسني و Åري املامرسني ¡لشاط الر4يض الرتوحيي ببعض ´نو4ت والية تيارت  / qن )يل qن )دة
  مس. 30 ؛و. : 2داول  197 -. 2021 ،: [د.ن] [د.م] -. ،يوسف qن صاييب...حتت ارشاف  ،3الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

 2021:  3دكتوراه : الشاط البدين الر4يض الرتبوي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1439 / 1، DOCT 1439 / 2  

  

  احلاج سعيد، اسامة  .28
وسط nجلزا0ر : دراسة مقارنة بني املدن الساsلية و اجلنوبية حول قدرات املربني لمي املتعانتقاء املواهب الر4ضية و توجهيها يف مدارس الت

 - ؛ حتت ارشاف جامل ساكرنة. 3، اهªمات التالم�ذ ، �ماكkت / اسامة احلاج سعيد؛ معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر 
  مس. 30و. : 2داول ؛  365 -. 2020[د.م] : [د.ن]، 

 2020:  3: الشاط البدين الر4يض الرتبوي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر  دكتوراه

DOCT 1420 /1، DOCT 1420 /2 
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  ~ٔمحد  ،ل�شريي  .29
الطا0رة دراسة  تÚٔثري اسVت�دام التصور العقيل يف qرkمج �)داد البدين السVنوي )ىل حتسني القدرات البدنية و املهارية �ى العيب الكرة

 ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،/ ٔ~محد ل�شريي  -صنف اشVبال  -جتري��ة )ىل العيب kدي الكرة الطا0رة بوسعادة 
  مس. 30 ؛و. : 2داول  241 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -راحب kيف. حتت ارشاف 

 2021:  3بية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر : التحضري البدين : اجلزا0ر : معهد الرت  دكتوراه

DOCT 1453 / 1، DOCT 1453 / 2  

  

  صدويق، بالل  .30
املصغرة )ىل الرس)ة الهوائية القصوى و الرس)ة احلر�ية �ى العيب �رة القدم : دراسة م�دانية )ىل طلبة السVنة  wٔnلعابتÚٔثري التدريب 

/ بالل صدويق؛ حتت ارشاف ن��ل �رفس؛  3عهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر الثالثة تدريب ر4يض ختصص �رة القدم مل 
  مس. 30و. : 2داول ؛  296 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -. 3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

 2020:  3اجلزا0ر  حتضري بدين : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعةا�كتوراه : 

DOCT 1412 /1، DOCT 1412 /2 

  

  شVنفاوي، جامل   .31
 تÚٔثري الرشح و�يضاح السمعي البرصي )ىل اêا�رة املهارية يف الوسط املدريس من وéة نظر ساتذة الرتبية البدنية و الر4ضية : دراسة

ر4ض حتت ارشاف محمد  ،3ية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر معهد الرتبية البدن  ،م�دانية )ىل ´نو4ت والية املسVيÕ  / جامل شVنفاوي
  مس. . 30 ؛و. : 2داول  220 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -. ،حفيص...

 2021:  3ا�كتوراه : الرتبية و )مل احلركة : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1430 / 1، DOCT 1430 / 2  

  

  امر ) ،قادري  .32
سVنوات ) : دراسة م�دانية )ىل  5 - 6تÚٔثري qرkمج ارشادي مقرتح n¡لعب يف �منية املهارات النفس حر�ية �ى اطفال الروضة بعمر ( 

جامل ا��ن حتت ارشاف  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،والية سطيف  / )امر قادري -تسVمي  -مسVتوى روضة 
  مس. 30 ؛و. : 2داول ، رسوم  260 -. 2021 ،د.م] : [د.ن][ -بوم�Ìل. 

 2021:  �3رشاد النفيس : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر ا�كتوراه : 

DOCT 1452 / 1، DOCT 1452 / 2  
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  sامدي، بو�نوار  .33
ة طهريي تÚٔثري تنظمي املامرسة يف الرتبية البدنية و الر4ضية )Õ التعمل احلريك : دراسة م�دانية )ىل بعض تالم�ذ السVنة �وىل ´نوي بثانوي

امعة والية اجللفة ( gشاط الكرة الطا0رة منوذ2ا ) / بو�نوار sامدي؛ معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2 -دحامن qن محمد دا0رة مسعد 
  مس. 30و. : 2داول ؛  231 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -؛ حتت ارشاف �رمي لعبان. 3اجلزا0ر 

 g :3  :2020شاط بدين ر4يض �ربوي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر  ا�كتوراه : 

DOCT 1415 / 1، DOCT 1415 / 2 

  

  ~ٔملاين ، اميان   .34
) سVنة : دراسة م�دانية  18 - 15ملعيارية ¡لمÉددات البدنية املهارية و النفسVية النتقاء )دايئ املسافات الطويÕ ( حتديد املسVتو4ت ا

عبد الرحامن حتت ارشاف  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،لبعض فرق العاب القوى يف اجلزا0ر  / اميان ٔ~ملاين
  مس. 30 ؛و. : 2داول  315 -. 2021 ،م] : [د.ن][د. -...[و ~ٓخرون].  ،شلغوم

 2021:  3دكتوراه : التدرب الر4يض النخبوي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1461 /1، DOCT 1461 /2  

  

  لوريس ، �زيد   .35
ىل نوادي  مركز ا�فاع احملوري : حبث وصفي بÚٔسلوب املسح )سVنة اىل 17وظيف�ة لتوج�ه العيب �رة القدم حتت -حتديد املعايري املورفو
معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،وسط غرب  / �زيد لوريس -سVنة لرابطيت وسط رشق  17من  �رة القدم احملرتفة wٔقل

  مس. 30 ؛داول ، رسوم بيانية و. : 2 193 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -...[و ~ٓخرون].  ،كامل qن مصباححتت ارشاف  ،3
 2021:  3دكتوراه : التدريب الر4يض : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1462 / 1، DOCT 1462 / 2  

  

  بودøسة ، ملياء   .36
 Vساسwٔتو4ت معيارية لبعض القدرات البدنية و املهارية اVدراسيحتديد مس : Õة لناشئ �رة الس Õة م�دانية ختص بعض فرق �رة الس

 ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،سVنة  / ملياء بودøسة 15 - 14¡لرابطة الوالئية ¡لجزا0ر " اجلهة الوسطى " فhة 
  مس. 30 ؛و. : 2داول  182 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -. ،مصطفى معروش...حتت ارشاف 

 2021:  3يض النخبوي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر دكتوراه : التدرب الر4

DOCT 1424 / 1، DOCT 1424 / 2  
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  سعداوي، ف�صل  .37
حتديد مسVتو4ت معيارية لبعض املتطلبات البدنية و الفسVيولوج�ة من ا2ل انتقاء املواهب الشابة يف �رة القدم : دراسة م�دانية )ىل 

) سVنة / ف�صل سعداوي؛ حتت ارشاف الطاهر qر�يك؛ معهد الرتبية البدنية و  15 - 14سطيف و جنم مقرة ¡لفhة العمرية (  فريقي وفاق
  مس. 30و. : 2داول ؛  310 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -. 3الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

 2020:  3ية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر دكتوراه : التحضري البدين ¡لمواهب الشابة : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدن 

DOCT 1408 / 1، DOCT 1408 / 2 

 

  شاقور، العريب  .38
سVنة دراسة م�دانية nلغرب اجلزا0ري / العريب شاقور؛ حتت ارشاف  17 - 15حتليل معلية انتقاء املسافات النصف الطويÕ ¡لفhة العمرية 

  مس. 30و. ؛  177 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -. 3ة ، 2امعة اجلزا0ر مراد ماهور nشا؛ معهد الرتبية البدنية و الر4ضي
 2020:  3ا�كتوراه : التحضري البدين ¡لمواهب الشابة : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1410/1, DOCT 1410/2 

 

  خلضاري، عبد القادر  .39
طني يف الر4ضة املدرسVية و تÚٔثريها )ىل دافعية �جناز الر4يض : دراسة اجريت )ىل تالم�ذ دراسة السامت الشخصية ¡لتالم�ذ املنخر 

؛ حتت ارشاف محمد 3/ عبد القادر خلضاري؛ معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر  -تيارت  -تÏسمسلت  -والية )ني ا�فىل 
  مس. 230داول ؛ و. :  153 -. 2020اجلزا0ر : [د.ن]،  -امني رشيفي. 

 2020:  3دكتوراه : gشاط بدين ر4يض �ربوي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1413 / 1، DOCT 1413 / 2 

 

  

  مدايس ، لطفي   .40
دراسة م�دانية لنوادي رابطة  سVنة يف السVباقات املتوسطة : 15 - 12وظيف�ة و دورها يف انتقاء البطل الناشئ -دراسة احملددات املورفو

[د.م] :  -راحب عبورة. حتت ارشاف  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،القوى  / لطفي مدايس wٔلعابqرج بوعر�رجي 
  مس. 30 ؛و. : 2داول  234 -. 2021 ،[د.ن]

 2021اجلزا0ر : 

DOCT 1441 / 1، DOCT 1441/ 2  
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  qن رشيف، 4سني  .41
مر�ب ر4يض جواري / 4سني qن رشيف؛ معهد الرتبية البدنية  1000الر4ضية مبالعب �رة القدم وفقا لربkمج  لٕالصاnتة حتليلية دراس

  مس. 30و. : 2داول ؛  382 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -؛ حتت ارشاف kرص ا��ن قرصي. 3و الر4ضة 2امعة اجلزا0ر 
 2020:  3ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضة 2امعة اجلزا0ر دكتوراه : العلوم البيوطبية : اجلزا0

DOCT 1423 /1، DOCT 1423 /2 

 

 سهيÕ ،عامري .42

مرت ااكqر ذ�ور : دراسة وصف�ة nلطريقة التÉليلية  800دراسة تغري بعض املؤرشات الفسVيولوج�ة �الل مراsل املومس الر4يض �ى )دايئ 
حتت  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،مرت / سهيÕ عامري 800لعسكري اخÁصاص نتخب الوطين أ~جريت )ىل )دايئ امل 

 مس. 30 ؛و. : 2داول  400 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -ف�صل بوsال ؛ محمد ف�صل خرويب. ارشاف 

 2021:  3، 2امعة اجلزا0ر دكتوراه : التدريب الر4يض النخبوي  : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 

DOCT1470 /1، DOCT1470 /2  

  

  راحب ، عبد النارص   .43
نو4ت دا0رة دوافع ممارسة الرتبية البدنية و الر4ضية و انعاكسها )ىل تطو�ر املهارات احلر�ية �ى تالم�ذ املرÕs الثانوية : دراسة م�دانية بثا

 ،[د.م] : [د.ن] -. ،حكمي حرييت...حتت ارشاف  ،3لبدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر معهد الرتبية ا ،ادرار  / عبد النارص راحب -رقان 
  مس. 30 ؛و. : 2داول  185 -. 2021

 2021:  3دكتوراه : �ربية حر�ية : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1437 / 1، DOCT 1437 / 2 

  

  يوسف  ،ٕاقراøkيس  .44
�رشاد النفيس الر4يض يف خمتلف مراsل التحضري ¡لمنافسة �ى العيب �رة القدم  : دراسة وصف�ة ممتحورة حول معلية �رشاد دور 

[د.م] :  -نرص ا��ن qن تويم. حتت ارشاف  ،النفيس الر4يض �ى العيب �رة القدم ¡لرابطة اجلزا0رية احملرتفة �وىل / يوسف ٕاقراøkيس
 2021جلزا0ر : ا .2021 ،[د.ن]

 2021دكتوراه : إالرشاد النفيس ا لر4يض : اجلزا0ر : 

DOCT 1466 / 1، DOCT 1466 / 2 
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  محزة  ،زيتوين  .45
زة دور �رشاد النفيس يف تعديل السلوك الغري مرغوب ف�ه �ى طلبة معهد الرتبية البدنية و الر4ضية : مقاربة نفسVية �منوية وقائية  / مح

 ؛و.  249 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -عبد النور حشامن. حتت ارشاف  ،3بية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر معهد الرت  ،زيتوين
  مس. 30

 2021دكتوراه : إالرشاد النفيس ا لر4يض : اجلزا0ر : 

DOCT 1458 / 1، DOCT 1458 / 2 

  

  ~ٔسVيا  ،~ٔودينة  .46
املر~ٔة �الل سن اليÚٔس : دراسة م�دانية )ىل مسVتوو بعض الب4Øت بوالية  دور السVباsة الرتوحيية يف حتسني الصÉة النفسVية �ى

 ،[د.م] : [د.ن] -. ،...3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،،رشVيد )لوان...حتت ارشاف  ،اجلزا0ر  / ٔ~سVيا ٔ~ودينة
  مس. 30 ؛و. : 2داول  265 -. 2021

 2021الصÉة : اجلزا0ر : دكتوراه : الشاط البدين الر4يض و 

DOCT 1431 / 1، DOCT 1431 / 2 

  

 عبد املا�  ،بوفريدة  .47
ة دور الشاط البدين الر4يض الرتوحيي يف حتسني الصÉة النفسVية �ى تالم�ذ �قسام اÃهنائية يف مرÕs التعلمي املتوسط : دراسة م�داني

[د.م] : -  .3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ، ،جامل مرازقةاف حتت ارش  ،عبد املا� بوفريدة / يف ´نو4ت والية قاملة 
 . .مس 30 ؛و. : 2داول  2021 - .2021  ،[د.ن]

 2021:  3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  :الشاط البدين الر4يض الوقايئ الصحي : اجلزا0ر  : دكتوراه

DOCT 1433 / 1، DOCT 1433 / 2  

  

  دحامين، عبد امحليد  .48
سVنة قسم وطين اول / عبد  17دينام�ك�ة تطور القدرات البدنية و املهارية �ى العيب �رة القدم �الل مومسني ر4ضيني فhة اقل من 

 30. : 2داول ؛ و 284 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -؛ احسن قامسي. 3امحليد دحامين؛ معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر 
  مس.

 2020:  3دكتوراه : تدريب ر4يض : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1416 /1, DOCT 1416 /2 
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  )ىل زروق، سVيد امحد  .49
sشطة البدنية و الر4ضية يف املرgºٔات عند املراهقني املامرسني لêسان و )القهتا بتقد�ر اg� الثانوية صورة جسم Õ-  عيةªمقاربة اج

[د.م] : [د.ن]،  -؛ حتت ارشاف بلغول فÁحي. 3/ سVيد امحد )ىل زروق؛ معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر  -�ربوية 
  مس. 30و. : 2داول ؛  331 -. 2020

 2020:  23امعة اجلزا0ر دكتوراه : gشاط بدين ر4يض مدريس : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 

DOCT 1409 / 1، DOCT 1409 / 2 

 

  تويم، م�اركة صونيا   .50
ظاهرة �sرتاف الر4يض النخبوي يف ضوء رهاkت اقÁصاد السوق احلرة : دراسة م�دانية مضن اندية �رة القدم ¡لرابطتني احملرتفني 

معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة  ،حمند ~ٓلكي qن عيكرشاف حتت ا ،�وىل و الثانية nجلزا0ر العامصة  / م�اركة صونيا تويم
  مس. 30 ؛و. : 2داول  329 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -. 3اجلزا0ر 

 2021:  3دكتوراه : �دارة و ال�سVيري الر4يض : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1451 /1، DOCT 1451 /2 

  

  لقويق ، امحد   .51
/ )القة املدرب و التحفزي qرفع مسVنو دافعية �جناز الر4يض �ى العيب امجلباز : دراسة م�دانية لنادي الوسط ¡لجمباز والية اجلزا0ر  

و. :  204 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -. ،سلمي sداب...حتت ارشاف  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،امحد لقويق
  مس. . 30 ؛2داول ، رسوم 

 2021:  3دكتوراه : نظرية و مهنجية الرتبية البدنية و الر4ضية : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1438 / 1، DOCT 1438 / 2  

  

  صدارة، جامل ا��ن  .52
نوع اwٔسلوب الق�ادي ل�سVيري املوارد ال�رشية دا�ل املشÚٓت الر4ضية : دراسة  )القة املقومات �سالم�ة nملهارات �دارية يف حتديد

؛ 3وصف�ة حتليلية ملد�ري بعض املشÚٓت الر4ضية nجلزا0ر العامصة / جامل ا��ن صدارة؛ معهد الرتبية البدنية الر4ضية 2امعة اجلزا0ر 
  مس. 230داول ؛ و. :  270 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -حتت ارشاف فÁحي يوسفي. 

 2020:  3دكتوراه : ×سVيري املوارد ال�رشية و املشÚٓت الر4ضية : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية الر4ضية 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1406 / 1، DOCT 1406 / 2 
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  ايت وازو ، حمند وامعر   .53
املوامئة الر4ضة النخبوية : دراسة م�دانية ملدريب فرق  سVنة ) )ىل ضوء 16 - 10معلية اك�شاف و توج�ه و انتقاء املواهب الر4ضية ( 
qن عيك حمند حتت ارشاف  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،رابطة اجلزا0ر wٔلعاب القوى  / حمند وامعر ايت وازو

  مس. 30 ؛و.  259 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -...[و ~ٓخرون].  ؛الكي
 2021:  3دين : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر دكتوراه : حتضري ب

DOCT 1457 / 1، DOCT 1457 / 2 

  

  محزة  ،qن �ا�  .54
فعالية االتصال �داري وفق م�ادئ العالقات �gسانية و انعاكساهتا )ىل كفاءة �داء �ى العاملني يف املؤسسات الر4ضية : دراسة 

حتت  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،مسVتوى وزارة الشVباب و الر4ضة اجلزا0رية  / محزة qن �ا�م�دانية )ىل 
  مس. 30 ؛و. : 2داول  400 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -)Ïىس qن صديق. ارشاف 

 2021:  3ضية ، 2امعة اجلزا0ر دكتوراه : �دارة و ال�سVيري الر4يض : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4

DOCT1428 /1، DOCT1428 /2  

  

   امحد، قويدرqن  .55
 دراسة) سVنوات 6 - 5(  التحضريية املرÕs ٔ~طفال �ى �نتقالية Åري و �ساسVية احلر�ية �لعاب nسVت�دام مقرتح qرkمج فا)لية
، معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، امحد qن قويدر/  �غواط دينةمب ت�يس العريب الشVيخ �بتدائية املدرسة اطفال من عينة )ىل جتري��ة

  مس. 30و. : 2داول ؛  240 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -. محمد امني حسÏين، حتت ارشاف 23امعة اجلزا0ر 
 2020:  3اجلزا0ر  : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة الشاط البدين الر4يض ما ق�ل املدريسدكتوراه : 

DOCT1418 /1، DOCT1428 /2  

  

  

  qن عروس، محمد  .56

Úٓت فعالية انظمة التدريب ¡لموارد ال�رشية )ىل جودة اخلدمات ال�سويق�ة املقدمة لز0nن املر�بات الر4ضية : دراسة م�دانية كرب4ت املش
[د.م] : [د.ن]،  - .، حتت ارشاف سلمي sداب3، 2امعة اجلزا0ر  الر4ضية اجلزا0رية / محمد qن عروس ، معهد الرتبية البدنية و الر4ضية

  مس. 30و. : 2داول ؛  285 -. 2021
 2021:  3: اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ×سVيري املوارد ال�رشية و املشÚٓت الر4ضيةدكتوراه : 

DOCT 1471 / 1، DOCT 1471 / 2 
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  منيqن سعيد ، محمد � .57
مرت ااكqر ذ�ور : دراسة وصف�ة nلطريقة  800دراسة تغري بعض املؤرشات الفسVيولوج�ة �الل مراsل املومس الر4يض �ى )دايئ 

معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ،  ،مرت / qن سعيد محمد �مني 800الوطين العسكري اخÁصاص  باملنتخالتÉليلية ٔ~جريت )ىل )دايئ 
  مس. 30 ؛و. : 2داول  197 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -فÁحي بلغول. حتت ارشاف  ،23امعة اجلزا0ر 

 2021:  3دكتوراه : الشاط البدين الر4يض املدريس : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1468 / 1، DOCT 1468 / 2 

  

  بالل، حسني  .58
 يف التخف�ف من در2ة القلق �ى تالم�ذ املرÕs اÃهنائية من التعلمي الثانوي : دراسة م�دانية اجريت فعالية qرkمج �ربوي �روحيي ر4يض

حتت ارشاف  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،)ىل تالم�ذ الشهيد مفيت عبد القادر بوالية املدية  / حسني بالل
  مس. 30 ؛و.  202 -. 2021 ،.ن][د.م] : [د -. ،عبد امحليد qن رشنني...

 2021:  3دكتوراه : الشاط البدين الر4يض الرتبوي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1426 / 1، DOCT 1426 / 2  

  

  )يل  ،قرويم .59
وازن / �يقاع ) �ى اطفال التحظريي : دراسة م�دانية فعالية qرkمج مقرتح nسVت�دام �لعاب املوéة لتمنية القدرات التوافق�ة ( الت

صاحل حتت ارشاف  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،nملدرسة �بتدائية )يل معران اجلزا0ر العامصة  / )يل قرويم
  مس. 30 ؛و. : 2داول ، رسوم  194 -.  2021 ،[د.م] : [د.ن] -...[و ~ٓخرون].  ،؛ر4ض دوار...

  2021:  3دكتوراه : الشاط البدين الر4يض ما ق�ل املدريس : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1435 / 1، DOCT 1435 / 2 

  

  ~ٔملاين ، ~ٔمحد زهري  .60
دراسة �تلف مراsل تطور الر4ضة اجلزا0رية  / حمددات �رشاد النفيس الر4يض النخبوي �ى الفرق احملرتفة لكرة القدم اجلزا0رية : 

 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -. 3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،حمند ~ٓلكي qن عيكحتت ارشاف  ،ٔ~محد زهري ~ٔملاين
  مس. 30 ؛و. : 2داول، صور  289

 2021:  3لبدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر دكتوراه : إالرشاد النفيس ا لر4يض : اجلزا0ر : معهد الرتبية ا

DOCT 1465 / 1، DOCT 1465 / 2  



 

43 

 

  

  خملوف، بلقامس  .61
مدى انعاكس اسلوب �رشاد النفيس يف التقليل من الضغوط النفسVية �ى تالم�ذ الباكلور4 الر4ضية / بلقامس خملوف؛ حتت ارشاف 

  مس. 30و. : 2داول ؛  206 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -. 23امعة اجلزا0ر  ،الر4ضيةحمند ~ٓلكي qن عيك؛ معهد الرتبية البدنية و 
 2020:  3دكتوراه : ارشاد نفيس ر4يض : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1414 / 1، DOCT 1414 / 2 

 

  خبوش ، محيدة  .62
 :وافق النفيس �جªعي �ى املصابني nالعتالل العضيل : مقاربة نفسVية اجªعية مدى فعالية الشاط الر4يض الرتوحيي يف حتق�ق الت

محمد حتت ارشاف  ،دراسة م�دانية يف مجعية التÉدي ¡لمصابني مبرض �عتالل العضيل ببØية Ôزمالت والية جباية / محيدة خبوش
  مس. 30 ؛و. : 2داول، صور  228 -. 2021 ،.م] : [د.ن][د -. 3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،بوراس

 2021:  3دكتوراه : الشاط البدين الر4يض الرتبوي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر 

DOCT 1469 / 1، DOCT 1469 / 2 

  

  قدور ، عز ا��ن  .63
4ت التدرøسVية الالزمة يف الطور الثانوي : دراسة م�دانية لبعض ´نو4ت والية اجلزا0ر  مدى ممارسة اسVتاذ الرتبية البدنية و الر4ضية ¡لكفا

 و.: 230 -. 2021 ،[د.م] : [د.ن] -راحب kيف. حتت ارشاف  ،3معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر  ،/ عز ا��ن قدور
  مس. 30 2داول؛

 2021:  3وي : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية ، 2امعة اجلزا0ر دكتوراه : الشاط البدين الر4يض الرتب

DOCT 1444 / 1، DOCT 1444 / 2  

  

  )لوي، �هنينان  .64
مفهوم اêات �ى ر4يض املسVتوى العايل املصاب و )القÁه nملرونة النفسVية : دراسة م�دانية )ىل مسVتوى املنتخبات الوطنية لر4ضيت 

؛ حتت ارشاف عبد 3/ �هنينان )لوي؛ معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة اجلزا0ر  -صنف ااكqر  - فوف�نام ف�ات فوداو الاكرايت دو و ال
  مس. 30ص. : 2داول ؛  170 -. 2020[د.م] : [د.ن]،  -النارص qن التويم. 

 2020:  3اجلزا0ر دكتوراه : ارشاد نفيس ر4يض : اجلزا0ر : معهد الرتبية البدنية و الر4ضية 2امعة 

DOCT 1422 /1، DOCT 1422 /2 



 

 

 

  

  ٔ�طرو�ات ا�كتوراه مق�طفات من
  امللخصات  –الفصول ا$متهيدية   -املقدمات  –فهارس حمتو�ت 

 



  

  3جــامعة الجـــزائـر 

  إبراهيـــمدالــي  - معهد التـربية البـدنية والريـاضية 

  

  أطروحة مقدمة لنيل

  شهادة دكتوراه الطور الثالث يف علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية

  

  الريايضشعبة اإلدارة والتسي 

نشآت الرياضية وارد البرشية وا   تخصص تسي ا

  

  :تحت عنوان

  

  

هارات اإلدارية قومات اإلسالمية با   عالقة ا

وارد البرشية يف تحديد نوع األسلوب القيادي نشآت الرياضية لتسي ا   داخل ا
 

نشآت الرياضية بالجزائر العاصمة ديري بعض ا   دراسة وصفية تحليلية 

 

    

  

 :إرشاف األساتذة                                                                          :الباحث إعداد

  يــوسفي فتحـي. د. أ                                                     نـال الديـدارة جمــص

  دـبــوراس محـم. د. أ                                                                                                
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 أ  ........................................................................................................... ــصــــــخــلم
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  :مقـــدمــــــة

بالمائــة مــن إجمــالي  25قــد تصــل إلــى مســبح أولمبــي  منشــورات إلــى أن تكــالیف صــیانةالتشــیر 
ـــدینا  ارتفعـــتمـــا  لشـــيءوهكـــذا كلمـــا زادت حاجتنـــا لهـــذا المســـبح؛  نفقـــات التشـــغیل الســـنویة قیمتـــه ل

ولمــــا كانــــت مهمــــة المســــبح تحــــول دون انقطــــاع تحضــــیر الســــباحین . وبالتــــالي یزیــــد اهتمامنــــا بــــه
ومــع هــذا، فمهمــا ؛ كــان مــن البــدیهي صـرف المبــالغ الطائلــة فــي ســبیل المحافظـة علیــهللمنافسـات، 

حبـاه اهللا بـروح وجسـد، هذا المورد المـادي فـإن قیمتـه ال تسـاوي قیمـة المـورد البشـري الـذي  دوربلغ 
وعلـى عكـس المـورد . وغایـة اهتمامنـا بـه تـدل علـى علـو قـدره لـدینا ِعظـم خالقـه، ته نابعة منفعظم

البشري الذي تزید قیمته بمرور الوقت فإن اهتالك اآللة یرتفع، ومن تـم تـنقص قیمتهـا؛ وعلـى هـذا، 
قبل علـیهم وأال ُ  یـدخر أي جهـد فـي المحافظـة وجب على من ُكلِف القیام بمجموعة من العمال أن ی

  .علیهم وال یقدم اهتمامه بآلة أو خدمة ما على االهتمام بهم، فشتان بین الموردین

ظیمـة، اصـطفى ع هكانـت قیمـة المـورد البشـري عنـدولما كان الخالق أعلم بمن خلق مـن غیـره و 
ــدلهم علــى أفضــل الســبللــه خیــرة خلقــه لیقــوده إلــى جناتــه،  ســله ویَ عــُد رُ ُ التــي ینــالون بهــا  ولــم یــزل ی

 يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّ   :قــــــال اهللا تعـــــــالى حســــــن طاعـــــــة تــــــابعیهم لهـــــــم،
 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي
  .]159آل عمران، [َّ زب رب

وبناءا على هذا، تتضح لنا الضرورة الملحة إلعداد القادة األكفاء القادرین علـى إحـداث التغییـر 
فیـا تـرى مـا . ولدى العاملین، وذلك من أجل تحقیـق أهـداف المنظمـة والمجتمـعاإلیجابي في العمل 

الذي یجـب أن یكـون علیـه القائـد اإلداري لتسـییر مـوارده البشـریة علـى أكمـل وجـه؟ ومـا دام قـد ورد 
  ذكر القیادة في الكتاب والسنة، فما الذي یمكننا أخذه من ذلك المنهل الصافي؟

شـــارت بشـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر للشـــروط والمقومـــات القیادیـــة إنهـــا اآلیـــات القرآنیـــة التـــي أ
الـــواردة فـــي حـــق األنبیـــاء والرســـل علـــیهم الصــــالة والســـالم وفـــي حـــق غیـــرهم مـــن القـــادة والحكــــام 
الصالحین، هذا إلى جانب غیرها من الشـروط والمقومـات الـواردة فـي السـنة النبویـة القولیـة والفعلیـة 

  .لیمعلى صاحبها أفضل الصالة والتس

ونظــــرا لــــرواج الكتــــب وكثــــرة البحــــوث المنشــــورة فــــي أدبیــــات القیــــادة، فإننــــا ســــنقوم مــــن خاللهــــا 
باستنتاج عدد من المهارات اإلداریة التي ال یسع القائد اإلداري االسـتغناء عنهـا فـي تسـییره لمـوارده 

  .البشریة، والتي یمكن ممارستها في كل مستوى من المستویات اإلداریة في المؤسسة
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الممثلـــة للجانـــب القیـــادي مـــن  للقیـــادة اإلداریـــة ن استخالصـــنا للشـــروط والمقومـــات اإلســـالمیةإ
علـى معرفـة  جهة، وكذا المهارات اإلداریة التي تمثل الجانب اإلداري من جهة أخـرى، هـو مـا حثنـا

العالقـة  نوع األسـلوب القیـادي لـدى مـدیري المنشـآت الریاضـیة محـل الدراسـة، ولكـن بعـد التأكـد مـن
ولـیس ذلـك فحسـب، بـل سـنحاول مـن خـالل هـذه الدراسـة . الجانبین القیـادي واإلداري الموجودة بین

ممـا یشـیر بوضـوح إلـى  الجـانبین؛ هـذینتـوفر  درجـةإثبات بأن نوع هذا األسلوب القیادي یـؤثر فـي 
ارات أنه متى مـا تمكـن القائـد اإلداري مـن التحقیـق األمثـل والشـامل للمقومـات اإلسـالمیة وكـذا المهـ

  .فاعلیة أسلوبه القیادي من اإلداریة، ضاعف بذلك

لموضـــوع القیـــادة  إن أهمیـــة هـــذه الدراســـة تبـــدو مـــن خـــالل مـــا تطمـــح إلیـــه مـــن تأصـــیل علمـــي
مـن معلومـات جدیـدة إلـى المعرفـة اإلنسـانیة  تضیفهأن  تسعى إلىالموارد البشریة، وكذا ما تسییر و 

وســیلة  یعتبــر الــذي تــم إعــداده فــي هــذه الدراســةواالســتبیان . والمكتبــة العربیــة حــول موضــوع القیــادة
بحیـــث یأمــــل الباحــــث مـــن خاللــــه أن یقــــدم فرصـــة للمــــدیرین لــــوعي ، الكتشـــاف القیــــادات الناجحــــة

ممـا یمكــنهم مــن إعــداد الخطــط  ،ممارسـاتهم وأســلوبهم القیــادي، وذلــك لتوظیـف هــذا األخیــر بفعالیــة
بمــا یعــود بالفائــدة علــى مــواردهم البشــریة والمنظمــة ومــن تــم ، والبــرامج لتطــویر ممارســاتهم القیادیــة

  .المجتمع

لقد احتوت هذه الرسالة ثالثـة أبـواب، البـاب األول هـو الجانـب النظـري وقـد ضـم ثالثـة فصـول، 
أمـــا البـــاب الثـــاني فیتعلـــق بالدراســـة المیدانیـــة، والبـــاب الثالـــث یغطـــي نتـــائج الدراســـة، وقـــد احتـــوى 

  :ینا بذلك سبعة فصول، وهي كاآلتيكالهما فصلین، فیصبح لد

 یعطي الفصل األول من هذه الدراسة مقاربة مفاهیمیة ألهم ثالثـة عناصـر، بـدءا بمفهـوم القیـادة

وأشهر التعاریف التي اعتنـت بهـا، ثـم محاولـة نقـد طریقـة تنـاول أغلـب األبحـاث والدراسـات اإلداریة 
ج العلمـي، السـبب الـذي أدى إلـى تبـاین لموضوع القیادة، وكیف أنهـا اقتصـرت فـي ذلـك علـى المـنه

الشــــروط ثـــم جـــاء توضـــیح مجمـــوع . موقـــف الفكـــر اإلداري المعاصـــر مـــن حقیقـــة القیـــادة اإلداریـــة
التــي ذكرهـا أبــو الفضـل فــي دراســته المسـحیة لآلیــات القرآنیــة  للقیـادة اإلداریــة اإلســالمیةوالمقومـات 

 6هــذا بعــد مراجعتهــا، وهــي عبــارة عـــن واألحادیــث النبویــة، وذلــك عــن طریــق شــرحها وتحلیلهــا، و 

قوم سلوكي، أي ما مجموعه 11شروط قیادیة و 4مقومات ذاتیة و   .عنصرا 21: مُ

المـوارد البشـریة وذلـك مـن خـالل توضـیح  إدارةأما المفهـوم الثـاني الـذي تناولـه هـذا الفصـل فهـو 
مـا عـن طریـق ذكـر وكذا تطور اإلدارة عمو . تطور هذا المفهوم وكیف وصل إلى ما هو علیه اآلن

ثــم . أشــهر مفكریهــا بــدءا بالمدرســة الكالســیكیة ثــم المدرســة الســلوكیة وصــوال إلــى المدرســة الحدیثــة
وبعـده . إیضاح أهمیة إدارة الموارد البشریة والدور الذي تلعبه في تطویر المؤسسة وتحقیـق أهـدافها
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مهـــارات  6وهـــي تخلـــي عنهـــا یـــأتي ذكـــر مجمـــوع المهـــارات اإلداریـــة التـــي ال یســـع القائـــد اإلداري ال
  .الشروط والمقومات اإلسالمیة ، وكذا عالقتها معبینهافیما مع إبراز العالقة الموجودة إداریة، 

وفــــي األخیــــر یتطــــرق هــــذا الفصــــل إلــــى مفهــــوم المنشــــآت الریاضــــیة وكیــــف كانــــت قــــدیما عنــــد 
الشـــروط ر مـــع ذكـــ. اإلغریـــق والرومـــان والمســـلمین ومـــا أصـــبحت علیـــه اآلن فـــي العصـــر الحـــدیث

، وذلك في ضوء المعاییر العلمیة الكائنـة فـي هـذا الواجب مراعاتها عند تخطیط المنشآت الریاضیة
ولــم نقتصــر علــى هــذا بــل قمنــا بإلقــاء نظــرة علــى  حتــى یتحقــق الغــرض مــن هــذه المنشــآت؛ المجــال

ظم اإلداریـة ، وكیـف تطـورت القـوانین والتشـریعات والـنالمنشآت الریاضیة من الناحیة التشریعیةهذه 
توضــیح دور المــدیر كقائــد إلـى لـنخلص فــي األخیــر  .المنظمـة للعمــل فــي مجـال الهیئــات الریاضــیة

  .في هذه المنشآت الریاضیة

التـي تناولـت القیـادة، مـن خـالل تصـنیفها  الدراسـات السـابقةأما الفصل الثـاني فیفـتح البـاب أمـام 
دراســات التـي اعتنــت بــالموارد البشــریة فــي حسـب المــدخل أو النظریــة التــي اعتمـدت علیهــا، وكــذا ال

وفــي األخیــر تــم إجــراء نقــد لهــذه الدراســات وتوضــیح العالقــة الموجــودة فیمــا . المؤسســات الریاضــیة
  .بینها ومع غیرها من الدراسات

فـــي الفصـــل الثالـــث وهـــو الدراســـة الحالیـــة ومتغیراتهـــا تغلغلنـــا أكثـــر فـــي موضـــوعنا، وذلـــك عـــن 
ة والتساؤالت الفرعیة وكذا فروض البحث، كما حدد هذا الفصـل أهـداف طریق تحدید مشكلة الدراس

  .الدراسة وأهمیتها وعرض المفاهیم الدالة والمصطلحات والمنهج المتبع

یعتنـــي الفصـــل الرابـــع بالدراســـة االســـتطالعیة أو مـــا یطلـــق علیـــه بالبحـــث االستكشـــافي والـــذي و 
عینـــة الدراســـة وقبـــل تحدیـــد . تمـــع البحـــثننـــا مـــن تجریـــب أداة الدراســـة علـــى عینـــة مـــا مـــن مجیمكِّ 

، تــم فــي هــذا الفصــل توضــیح طریقــة بنــاء أداة هــذه الدراســة االســتطالعیة وظــروف وزمــن إجرائهــا
فـــي المنشـــآت الریاضـــیة التابعـــة لوالیـــة  عـــاملینوالتـــي هـــي عبـــارة عـــن اســـتبیان تـــم طرحـــه علـــى ال

  .الجزائر

وضـح مجتمـع البحـث والعینـة النهائیـة التـي أما الفصل الخامس فیتناول الدراسة األساسیة التي ت
  .التحلیل اإلحصائي تم تطبیق االستبیان علیها، كما یوضح الخطة المستخدمة في

مــن خـــالل الفصــل الســـادس قمنـــا بعــرض وتحلیـــل النتـــائج التــي تـــم التوصـــل إلیهــا بعـــد معالجـــة 
ذلــك مــن خــالل و . المطروحــة فــي هــذه الدراســة الســتالبیانــات إحصــائیا، والتــي تخــص الفرضــیات 

المحـــاور األربعـــة لالســـتبیان، بحیـــث تمثـــل المحـــاور الثالثـــة األولـــى الجانـــب القیـــادي وهـــو مجمـــوع 
ـــه المحـــور الرابـــع وهـــو  المقومـــات اإلســـالمیةالشـــروط و  للقیـــادة اإلداریـــة، أمـــا الجانـــب اإلداري فیمثل

  .المهارات اإلداریة

النتـــائج  وتفســـیر الســـابع لمناقشـــةلقـــد خصصـــنا الفصـــل األخیـــر مـــن هـــذه الدراســـة وهـــو الفصـــل 
من حیث اإلجابة عن التسـاؤالت المطروحـة والتحقـق وذلك الذي قبله، المتحصل علیها في الفصل 
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دون مـع الدراسـات السـابقة،  ، واآلثار المترتبة عن مختلف النتـائج وكـذا عالقتهـامن فروض البحث
شـكاالت مسـتقبلیة  اقتراحـاتمجموعـة  نـا فـي هـذه الدراسـة، وانتهـاًء بطـرحتإهمال القیود التي واجه وإ

  .عبر نتائج هذه الدراسةمستمدة 
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وانطالقــا مــن إجابتنــا عــن األســإلة الســابقة، اســتطعنا اســتخراج المعــدل العــام للجــانبین القیــادي 
المنشـــآت الریاضـــیة لـــدى مـــدیري  األســـلوب القیـــاديأیـــن اســـتنتجنا بـــأن  1,88واإلداري والـــذي بلـــغ 

  .لهذه الدراسة الرابعذلك عن السؤال ، مجیبین بمحل الدراسة ال یعتبر فعاالً 

أما فیما یتعلق بحقیقة تأثیر نوع األسلوب القیـادي فـي درجـة تـوفر كـل مـن الشـروط والمقومـات 
وهــو موضــوع -اإلســالمیة وكــذا المهــارات اإلداریــة لــدى مــدیري المنشــآت الریاضــیة محــل الدراســة 

علیهمـــا مـــن خـــالل مـــا أثبتتـــه هـــذه فقـــد تـــم البرهنـــة  -فـــي هـــذه الدراســـة والســـادس التســـاؤل الخـــامس
فـي درجـة تـوفر الشـروط والمقومـات اإلسـالمیة وكـذا ذات داللـة احصـائیة  الدراسة من وجـود فـروق

المهــــارات اإلداریــــة والتــــي تعــــزى لنــــوع األســــلوب القیــــادي لــــدى مــــدیري المنشــــآت الریاضــــیة محــــل 
تــوفر الشــروط والمقومــات الدراســة، ممــا یــدل علــى أن نــوع األســلوب القیــادي یــؤثر فعــال فــي درجــة 

اإلسالمیة والمهارات اإلداریة لـدى مـدیري المنشـآت الریاضـیة محـل الدراسـة؛ أي كلمـا اعتمـد القائـد 
اإلداري علــى األســلوب القیــادي األكثــر فعالیــة فــي تســییره لمــوارده البشــریة، تحققــت بــذلك لدیــه كــل 

وبالمثــــل، فــــإن القائــــد . ل كبیــــرمــــن الشــــروط والمقومــــات اإلســــالمیة وكــــذا المهــــارات اإلداریــــة بشــــك
اإلداري كلمــا تمكــن مــن تحقیــق الشــروط والمقومــات اإلســالمیة والمهــارات اإلداریــة بشــكل ملحــوظ، 

  .فإن فعالیة أسلوبه القیادي تعلو وترتفع

هـذه  عـدم احتـواءوبخصوص عالقة هذه الدراسة بما سبقها من دراسات، فإننا تمكنـا مـن تأكیـد 
قام به أبو الفضل مـن تصـنیف لهـذه قد وط والمقومات اإلسالمیة، إال ما مجموع الشر  األخیرة على

فلــم یقــم هــذا الباحــث بتطبیــق  ،ومــع هــذا .فــي هــذه الدراســة هتــم اعتمــادوالــذي  ،الشــروط والمقومــات
ولكــن هــذه الدراســة اســتطاعت . معــاییر اإلحصــاء الكمــي والقیــاس علــى تلــك العناصــر فــي دراســته

قیادیة، من خـالل تطبیـق هـذه األخیـرة علـى شروط ومقومات لباحث من تأكید ما توصل إلیه ذلك ا
إلى جانب ذلك أیضا، فقد تمكنت هذه الدراسة مـن جمـع أهـم المهـارات اإلداریـة التـي  .أرض الواقع

مـــن  مـــن طـــرف العدیـــد إلیهـــا تطـــرقتصـــب بشـــكل أساســـي نحـــو المـــوارد البشـــریة، والتـــي قـــد تـــم ال
  .متفرقة بطرقٍ  الدراسات السابقة

لقـــد اســـتطاع هـــذا البحـــث أن یتحـــدى العدیـــد مـــن الدراســـات التـــي ركـــزت فـــي تناولهـــا لموضـــوع 
هـذا فضــال علــى . القیـادة اإلداریــة علــى المهـارات اإلداریــة فقــط دون الشـروط والمقومــات اإلســالمیة

، وال لتـــأثیر عـــدم تطـــرق تلـــك الدراســـات للعالقـــة مـــا بـــین المقومـــات اإلســـالمیة والمهـــارات اإلداریـــة
 .الیب القیادیة علیهااألس

 الشــروط والمقومــات اإلســالمیة للقیــادة اإلداریــةكــل مــن لقــد عــززت هــذه الدراســة حقیقــة وجــود 

فــي  التــي تمثــل الجانــب القیــادي وكــذا حقیقــة وجــود المهــارات اإلداریــة التــي تمثــل الجانــب اإلداري
كانــت  ت اإلســالمیةالشــروط والمقومــا مجمــوع وبمــا أن ؛أرض الواقـع مــن خــالل المنشــآت الریاضــیة
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مرتفعة مقارنـة بالمهـارات اإلداریـة فإنـه یمكننـا القـول بـأن مـدیري المنشـآت الریاضـیة محـل  معدالتها
عالقـــة ، فـــإن الوفـــي نفـــس الســـیاق .الدراســـة یتمتعـــون بالجانـــب القیـــادي أكثـــر مـــن الجانـــب اإلداري

علـــى أن األســـلوب القیـــادي  تـــدلبـــین المقومـــات اإلســـالمیة والمهـــارات اإلداریـــة  االرتباطیـــة المثبتـــة
یعتمد في ارتفاع فعالیته على كل من الجانبین القیادي واإلداري ولیس علـى جانـب واحـد فقـط دون 

كمــا تــدل هــذه العالقــة علــى أن تغیــر جانــب واحــد یــؤثر فــي تغیــر الجانــب اآلخــر، األمــر . اآلخــر
  .تكامل ما بین القیادة واإلدارةعلى وجود  یبرهنالذي 

ــــ إنــــه باإلضــــافة ال لــــدى المــــدیر أو أي مســــؤول عــــن إلــــى أن اكتســــاب األســــلوب القیــــادي الفعَّ
مجموعة من العاملین، یعتبر من األمور التي تساعد في تحقیـق أهـداف المنظمـة وتطـور المجتمـع 

فـإن تحقیـق هـذا القائـد اإلداري لعـدد مـن المقومـات اإلسـالمیة والمهـارات اإلداریـة، یعـزز . من جهة
ء تابعیه له وطاعتهم وحبهم له، فیرضى بـذلك عـنهم ویرضـى القائـد األعلـى من جهة أخرى من وال

كــذلك علیــه، ومــادام قــد اجتهــد هــذا القائــد اإلداري فــي تحقیــق قــدر ممــا كــان علیــه األنبیــاء والرســل 
ُرجى أن ینال بذلك أیضا ِرضى اهللا عز وجل   .علیهم الصالة والسالم مع أتباعهم، فإنه ی

معلومــات جدیـدة إلــى المعرفــة اإلنســانیة والمكتبــة العربیــة حــول مــن  ســةالدرامـا تضــیفه هــذه  إن
الســتبیان الــذي تــم إعــداده فــي ابــل ویقــدم . یعتبــر مــن اآلثــار المترتبــة عــن نتائجهــا، موضــوع القیــادة

هــذه الدراســة بشــكل كمــا تســاعد . فرصــة للمــدیرین لــوعي ممارســاتهم وأســلوبهم القیــادي ا البحــثهــذ
الوصـول إلـى أفـراد لـیس  مـن خـالل الصـراع بـین عنصـري القیـادة واإلدارة تقلیـل عوامـلملحوظ في 

  .لدیهم قدرات ومهارات إداریة فحسب، بل لدیهم أیضا مهارات قیادیة

فإنــه علــى الــرغم مــن كثــرة البــاحثین المهتمــین بموضــوع القیــادة، إال أن هــذه وفــي ســیاق آخــر، 
مــن خـــالل  مقوماتهـــا وعناصــرهاداریــة و القیــادة اإلالوقــوف علــى حقیقـــة الدراســة أوضــحت صـــعوبة 

ـــة  الفكـــر اإلداري المعاصـــر، األمـــر الـــذي دعانـــا لالعتمـــاد علـــى القـــرآن والســـنة، مـــن خـــالل محاول
اســـتخالص شـــروط ومقومـــات تســــاعد القائـــد اإلداري المســـلم فـــي القیــــام بواجبـــه علـــى أكمـــل وجــــه 

  .وتحقیق أهداف المنظمة

المنشـآت الریاضـیة قبـل  لمـدیريخـاص ومكثـف  جـراء تـدریبونظرا لما سبق، تظهـر الحاجـة إل
اســـتالمهم لمناصـــبهم، مـــن أجـــل نشـــر التوعیـــة والمعرفـــة بأهمیـــة اســـتخدام األســـالیب القیادیـــة التـــي 

الــذي تلعبــه هــذه  فّعــالنظــرا للــدور التشــمل علــى كــل مــن المقومــات اإلســالمیة والمهــارات اإلداریــة، 
  .في العملیة اإلداریةاألسالیب 

المــذكورة فــي هــذه  القیادیــة أن تتحقــق مــن الشــروط والمقومــاتیمكنهــا  ســتقبلیةألبحــاث المإن ا
الطـرق التـي یسـتطیع تهـتم بتحدیـد  ثو هناك حاجة إلى بح؛ ولكن تبقى الدراسة بشكل أكثر تفصیال

م القائد اإلداريمن خاللها   .إداریة ومهارة قیادي التحلي بكل مقوِّ
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ــ ،وأخیــرا ال عملیــة سلســة، فــالتطبیق النــاجح دالــة لعــدد كبیــر ال یكــون تطبیــق أســلوب قیــادي فعَّ
  .م ومهارةقوِّ العشرین مُ  عنمن المتغیرات المتفاعلة تربو 
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 ملخص البحث 

ن و الجهود املنبثقة منهما على بينة أجسام املمارسين املتعلقة بمكو  و الفتري هدف من هذه الدراسة إلى معرفة آثار التدريب املستمر ت
 الدهون، و ما يؤول إليها من العوامل املتعلقة بالكلفة الحريرية.

-DTEE, MET)و  الطااااااااة ال اااارجاااة   (EI)الطااااااااة الاااداخلاااة  و (BF%, BMI, WC, WSR تم مقاااارناااة مكوناااات الااادهون  املنهجيةةةة: 

MIN/WWEK) سااااااانة( عند  5.89±28.44س   (( رجال أكابر 10( و كرة اليد  ع  6تين من رياضاااااااوي العدو  ع  لعين p=0.01 و كذا ،
جهود بدنية آنية مسااااااااااتمرة و فترية و ما يوافقها من متوساااااااااا  نبة القلب باسااااااااااتعمال ساااااااااااعة املتا عة ل (EI)مقارنة الطااة ال ارجة 

POLAR FT60 عندp=0.05 . 
 =3,460Tو بين مختلف الجهود اآلنيااة ، F   14.48ى أنااه ال يوجااد فروت ذات داللااة إحبااااااااااااااائيااة بين العينتين دلااة النتااائ  إلالنتةةائ : 

الطريقة الفترية و املسااتمرة يتقاربان في كلفة الطااة المةمة جنجاة أنواع الجهود  الخالصةةة: .=56,413Tعدى متوساا  نبة القلب 
جهد املبذول، حجم الكبير للالة املساااااتمرة تيثر في كمية الحريرات اةحرواة من خمل البدنية املتفرعة عنهما تقارب عكسااااايا، فالطريق

شااااااااااااادة العالية للجهد البدني املبذول، و هذا ما يواف  ما الو أما الطريقة الفترية فإنها تيثر على كمية الحريرات اةحرواة من خمل 
 .اسفرت عليه  عة البجوث املشابهة

 املستمرة، الطريقة الفترية، مكون الشحوم. الكلمات املفتاح: الطريقة
Abstract: 

The aim of this survey is to knowledge the impact of the continuous and intermittent training methods and efforts 

on the body fat composition of athletes, and on the energy expenditure. 

Methodology: Has been compared the body fat composition (BF%, WC, WSR), and the energy intake (EI) and the 

energy expenditure (EE, MET-MIN/WEEK) of tow samples of runners (N= 6) and Handball players (N= 10), and also 

has been compared the (EE) of different efforts and theirs corresponding heart rate means by used the POLAR FT60 

watch. 

Results: the results indicate that not will be the significant statistic differences between the two sample F   = 14.48 
and too between the EE of the instantly efforts T = 3,460 except the heart rate means. Conclusion: the continuous 

and intermittent effort and training methods had the same impact on the fat body composition and on the energy 

expenditure, but in the opposite sense between volume and intensity, where the continuous affects by the volume 

and the intermittent by the intensity.     
Keywords: continuous training method, intermittent training method, fat component. 

Résumé: le but de cette étude est de connaitre l’impact des efforts et des méthodes continue et intermittente sur le 

composé graisse des athlètes, et sur la dépense énergétique. 

Méthologie : il a était comparé les composant de graisse (PG, TT, RTT), et la consommation d’énergie (CE) et la 
dépense énergétique (DE, MET-min/week) de deux échantillons de coureurs (N= 6), et de handballeurs (N= 10), et 

aussi comparé des efforts différents et leurs fréquences cardiaques moyennes (FCM) en utilisant la montre POLAR 

FT60. Résultats : les résultats indiquent qu’il n’existe pas une différence significative entre les deux échantillons F= 

14.48 et entre les différents efforts T= 3.460 sauf entre les moyennes de FCM. Conclusion : les efforts et les méthodes 

continue et intermittents ont le même impact sur le composant graisse et sur la dépense énergétique, mais dans un 

sens opposé entre le volume et l’intensité, dont les continues influencent par le volume et les intermittents 
influencent par l’intensité. 
Mots clés: méthode d’entrainement continue, méthode d’entrainement intermittente, composant graisse. 
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 :املقدمة 

ن النااا ر  عين املبااااااااااااالحااة العااامااة و مااا  يحتاااج إليااه الكثير من الناااس في مجتمعنااا من توعيااة في جميع إ

امليادين، بهدف بناء شااااعب و دلة و أمة متماسااااكة و اوة في جميع اةجاالت، مساااااهما في ذلك بما أهل به 

اتاه و بحوثاه، و مع ماا يادور حولاه من تريرات في مجتمعاات العاالم ككال و في في مجاال تخباااااااااااااص دراساااااااااااااا

مجتمعه خاثاااااااااااااة، من ترير في أنما  الحياة البشااااااااااااارية املتعلقة بيسااااااااااااالوب حياتها، و التي اد تمس عدة 

جوانب من ميدان تخباااااص النشاااااا  البدني و الترذية  شاااااكل عام، و ميدان التدريب الرياضاااااوي  شاااااكل 

ا التخبااص من وسااائل تيثير لها عماة وطيدة و مسااايرة ملا فطر عليه جساام ذيه هخاص، نظرا ملا يحتو 

االنساااااااااااااان من أنظمة بيولوجية، تقوم بها حياة جسااااااااااااامه و تضااااااااااااامن له تواةنه الداخلي في جميع أحواله 

بتوسااااااايع مجال االنتفاع بطرت و وساااااااائل  يسااااااام  اليومية و مساااااااتوياته النشااااااااطية و فتراته العمرية، مما

 رياضوي في جميع ف ات اةجتمع و عدم ااتبارها على ف ة النخبة الرياضية فق .التدريب ال

لتحساين واحة عدة أمراض مزمنة عن طري   اتففي هذا البادد و تح  هذا الطرح أجري  عدة دراسا

النشاااااا  البدني  شاااااكل عام،  و بتطبي  طرت و وساااااائل تخباااااص التدريب الرياضاااااوي على مرضاااااوى الجهاة 

 Bloch)،(Hoffmann et al., 2016)ى السااااارطان حتى على  عة األمراض النادرةالوعائي القلبي و مرضاااااو

et al., 2019)،(Wittke, Schmidtke, & Grigull, 2018) و من ذلك أيضا دراسات ألثر طريقتي التدريب ،

 Grace et)كثيرة حيث أ هرت تحساااانا كبيرة على وااااحة اة تبرين  الفتري و املسااااتمر على أمراض مزمنة

al., 2018; Hannan et al., 2018; Neto et al., 2017; Thomsen et al., 2018; Weston, Wisløff, 

Med, & 2014, n.d.). 

هذا، و ما تنشره التقارير اةحلة و العاملية من أعداد مخيفة تمس وحتنا و وحة عائمتنا و مجتمعنا، 

مما اد نسااااتطيع أن نساااااهم فيه بالتيطير و التوجيه و تطبي  ما تعلمناه في تخبااااباااانا على أفراد و طننا 

أحد األوب ة الرير املعدية و هي الساامنة و الزيادة في الوةن املمرضااة، حيث  و أمتنا، للحيلولة من انتشااار

في مختلف بلدان العالم تفتك فيها ةيادة الوةن أنه  2016 فيفري  16 في نشاااااارت منظمة الصااااااحة العاملية

اجحباااااااااائيات على املساااااااااتوى  أعرب   ما، و كو السااااااااامنة  عدد من األرواح أكبر مما يفتك به نقص الوةن

 680سااااااانة فيكمر، منهم أكمر من  18من  ابتداءمليار من األشااااااا اص البدناء  1.9أحصاااااااوي  أنه اد  يالعامل

 .)n.d.)Obesity and overweight in Poland ,,(OECD/EU, 2017) مليون ش ص سمين

 

 



  

2 

 

 

الوةن الزائد أو  ثاااانف ساااانوات من 5مليون طفل أال من  41كان في العالم أكمر من  2016ابل ساااانة و 

في الجزائر فيكمر، و ساانة  18 ساان منالذين  من سااكان العالم من ثاانف الوةن الزائد %39 ، والساامين

من جنس  % 57.4 من جنس النسااااااااااااااء و %66.6سااااااااااااامناة، منهم من ساااااااااااااكاان الجزائر يعاانون من ال % 62

 & ,Nishida, Borghi, Branca)، و كما هو  اهر في ال ريطة التالية(Algerienne & Et, 2017)الذكور 

de Onis, 2017): 

و الظاهرة ليساااااااا  متوافة فق  على الساااااااامنة بحد ذاته، بل هي ترجمة لساااااااالوك و عادات يذائية تتميز 

باااال مول عموماااا مع كمرة األكااال، و التي بحاااد ذاتهاااا تعاااد أكبر عاااائ  في الحاااد و محاااارباااة هاااذا الوبااااء الرير 

الرذائية و النشااااااااااطية، حيث أواااااااااحب هذا  هو سااااااااالوكيات معدي، إذ يباااااااااعب على الكثير أن يرير  عادته

تحتل تبعيات ال مول  ، بلةال مول من أكبر األساااباب لبثاااابة باألمراض األيضاااية و الوعائية و البنيوي

و ما يتبعه من ةيادة الوةن و األمراض املترتبة عنهما، على رأساااااااااااااها األمراض الوعائية القلبية و األمراض 

 ,Bhaskaran, dos-Santos-Silva, Leon, Douglas)لى في العالم من أساااااااباب املوتاأليضاااااااية املراتب األو 

& Smeeth, 2018; Flegal & Graubard, 2009) (Roser, 2020), ،(Aktar, Qureshi, & Ferdous, 

2017). 

 ةيو لكن يجدر بالذكر أن وةن جساام اجنسااان يتيثر  عدة عوامل وراثية و بيولوجية و نفسااية و إجتماع

به ةيادة أو نقباااااااااااااان، لكن هذه العوامل في جملةها  و ثقافية و بيئية لها عماة مباشااااااااااااار أو يير مباشااااااااااااارة

تتل ص في عاملين أساااساايين مباشاارين يتيثران بالعوامل األخر الرير مباشاارة، أال و هما الطااة الداخلة 

إلى جساااااام االنسااااااان عن طري  األكل و ال ارجة منه عن طري  حاجيات الجساااااام اليومية باعتبار أيضااااااه 

 النشا  البدني اليومي، و الذي يبطلح عليه باسم ميزان الطااة.القاعدي و ايمه التي تترير حسب 

 بأ

 .BMI: توزيع نسب أصناف أوزان سكان الةالم ذكور )أ( و إناث )ب( حسب مؤشر كتلة الجسم 1الخريطة 
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يؤثر هذا األخير  شااااكل مباشاااار في ثاااانف وةن جساااام االنسااااان، بحيث كلما يلب  ايمة عامل من عاملي 

ميزان الطااة السااااااااااااابقي الذكر على اآلخر، فإن ذلك يتترجم على ايمة أو ثاااااااااااانف وةن الجساااااااااااام كما هو 

 .1موضح في الشكل رام 

التنظير يعتبر ااعة عامة تشاااامل جميع البشاااار تح  مضاااالة املؤهمت الوراثية التي تحدد مساااااحة  و هذا

 ,Fairbrother, Kidd, Malagamuwa, & Walley)نساااااااااااااي  ال مياااا الااادهنياااة القاااابلاااة للزياااادة في الحجم

2018; Riveros-McKay et al., 2019)حيف اد ال يظهر عليه ، مع العلم أن نم  البنية الجساااااااامية الن

آثار ارتفاع الطااة الداخلة إلى جسمه عن طري  األكل مقارنة بال ارجة، إذ ال يرتفع وةنه باعتبار مؤشر 

كتلة الجسااااااااام، لكن يتترجم ذلك في ةيادة الدهون في أماكن التخزين في جذع جسااااااااام االنساااااااااان خاثاااااااااة، 

وةن، أو كذلك  شاااكل أدت و مشاااترك وذلك باعتبار مؤشااار محي  ال بااار أو مؤشااار نسااابة الطول الى ال

خمل املؤشااااااااااااارات البيوكمياااائياااة، و ذلاااك باااارتفااااع أو عسااااااااااااار دهون الااادم مع نم  البنياااة السااااااااااااامين من 

(Hyperlipidemia and Dyslipidemia) (Ito et al., 2004)،Nyborg, & -(Højland Ipsen, Tveden

Lykkesfeldt, 2016). 

 

من أهم الوساااااااااااااائل املسااااااااااااااعدة للحفاظ على هو الجهد البدني بمختلف أنواعه فمن هذه املعطيات فإن 

 & ,Rhodes, Janssen, Bredin, Warburton)الوةن املعتااادل و على واااااااااااااحاااة أجهزة جسااااااااااااام اجنساااااااااااااااان

Bauman, 2017)  ، خاثة الجهاة الوعائي القلبي الدموي (General, 1996) ملا في ذلك من دفع الجسم ،

 
 : تغيرات ميزان الطاقة و أثرها على صنف وزن جسم االنسان.1الشكل 
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للتكيف مع  روف محفزة و متعباااة لاااه مقاااارناااة مع الجهود اليومياااة البسااااااااااااايطاااة، و ذلاااك بتحقي  تواةناااه 

 Macinnis)الداخلي مع  روف هذا النشا  العالي البذل بالنسبة ملا دونها من األنشطة البدنية اليومية

& Gibala, 2017). 

خاص، فقد تعمق  الدراسااااااااات في مختلف التخباااااااابااااااااات  باعتبار جساااااااام االنسااااااااان أما بالنساااااااابة لوةن

عماةها املباشرة و الرير مباشرة كعوامل مؤثرة على وةن الجسم ةيادة أو نقبانا، بحيث حاول   باعتبار

 هذه البحوث إيجاد حلول مسااااااااااعدة لتعديل وةن جسااااااااام اجنساااااااااان، ملا يعود ذلك باجيجاب على واااااااااحة

 ,Waxman).بالنساااااابة للحكومات و الدول  الصااااااحة زائدة في مجالالباااااااريف املالفرد و اةجتمع و توفير 

2004a) 

ما ك سلك  عدة تجارب ميدانية و مخبرية لتعديل الوةن خاثة بالنسبة لاش اص ذووا الوةن الزائد،

الترير الطاااارف  في نم  حيااااة اةجتمعاااات، و ماااا تميز باااه من  الاااة أوااااات  بااااعتباااارفتحااا  آفاااات جاااديااادة 

و كمرة الوجبات الساااااااااااااريعة ذات الساااااااااااااعرات الحرارية  التزاماتهم،و كمرة  عامة، الفراغ في يوميات األفراد

، فإتجه  البحوث (TIA, 2000)، (Barry, 2007) ،(Kosti & DB, 2006)العالية مع الة نشاااااااطهم البدني

و االسااااااااتراتيجيات و البرام  اةحلية و الدولية  في جانب النشااااااااا  البدني إلى محاولة تقليص مدة حبااااااااة 

 & Primary)،(Kumanyika, K, & Garcia, 2013)التاادريااب مساااااااااااااااايرة للتريرات نم  حياااة اةجتمعااات

Trust, 2011)،(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000)  ، و التي تهاادف لحرت كميااة كبيرة من

الحريرات الزائدة داخل جسااااام اجنساااااان، مما يسااااااعد في تعديل الوةن الزائد عن طري  حباااااص تدريب 

املسااااااااااااالمة لحباااااااااااااص املداومة ذات و ابااااااااااااايرة املدة، تعادل في كلفةها من حيث كمية الحريرات اةحرواة 

مساااااتوى ليااة الجهاة الوعائي الدموي، تفاديا الحجم الزمني الكبير، أو على األال تحساااااين ما أمكن من 

 .القلبية للحوادث الوعائية

في هذا الباااااادد أجري  عدة بحوث تقارن بين تيثير طريقتي التدريب الفتري و املسااااااتمر على الوةن الزائد 

 ,.Viana et al) و على متريرات أخرى ذات ثااااااااااالة وطيدة  بالعوامل املساااااااااااببة أو التا عة للزيادة في الوةن

2019a) بااال ااااد تجااااوة عااادد املقااااالت املنشاااااااااااااورة في مقاااارناااة هاااذين املتريرين امل اااات في مختلف اةجمت ،

، كما خباااااااص لهذا الوباء الرير معدي  (Wewege, van den Berg, Ward, & Keech, 2017a)العلمية

 Obesitysociety، أال وهي مجلة   ScienceDirectمجلة من فروع اةجلة العاملية املتعددة التخباااابااااات 

، كما حاول  عة الباحثين إدراج التمارين الرياضاااااااااااااية ذات الحموالت العالية في مختلف األنشاااااااااااااطة و 

 ,Faigenbaum, Farrell)الرياضاااااااااية التربوية التخباااااااااباااااااااات الرياضاااااااااية و حتى في حباااااااااص النشااااااااااطات 

ler, & D, 2009)Rad،(Fairclough & Stratton, 2016) ، تزامنا مع متريرات نم  الحياة البشااااااارية، من
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و  ل إلى الراحااةو و كسااااااااااااارا لل مول و املي ،خمل أهااداف خلفيااة تساااااااااااااىى إلى التاايثير على أفراد اةجتمعااات

و ، (Barry, 2007) ،(Kosti & DB, 2006)الدعة التي يلب  على اةجتمعات الحديثة و الدول البااااناعية

بطبيعاااة الحاااال فاااإن نتاااائ  هاااذا التااايثير اجيجااااني على الفرد الواحاااد من اةجتمع لاااه أثاااار إيجاااابياااة أخرى 

 .لها أ عاد اجتماعية و ااتبادية و بيئية واسعة متعدية
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 الدراسات: أهمية .1

، و الذي فيه من حيث العوامل امليثر موضااااااااااوع هذا البحث هو جزء من موضااااااااااوع واسااااااااااع اآلفات و التدخمت

 (Aktar et al., 2017) (Rao, 2018) (Swinburn et al., 2019)يعتبر أحد محاور إهتمامات الهي ات الدولية

(OECD/EU, 2017)  ،شااكل عام، و هو عامل محدد لاداء الرياضااوي في كثير من التخباابااات  شااكل خاص 

 سااااااااااهم واجنأم البشاااااااااار على مختلف أعرااهم و اجسااااااااااأ بتكوين هو عنباااااااااار له تعل حيث أن الزيادة في الوةن 

 أعمارهم و مستواهم التدريبي.

 الصحية و اجثابة باألمراض اة اطرالتعرض إلى االنسان هو عبارة عن أحد أسباب  جسم فالزيادة في وةن

 ، أو ما تسمى باألمراض األيضية:بامتةال

  القلبية و  الوعائية األمراض -

  II نوع لسكري ا -

  الدم ضغط رتفاعإ -

 .الدم في هون الد و  الكوليسترول مستويات رتفاعإ -

 املرارة حص ى أو  املرارة غدة رةم -

  كالنقرص املفصلية ألمراضا -

 الزائد. الوزن سببها التي التةقيدات من غيرها و  للنساء بالنسبة الثدي رطانس -

اضاااات ه في كثير من الريالرياضاااوي عماة طردية، فإن اشااا اص الرياضااايين فإن للوةن و األداءلأما بالنسااابة  و

ما يزيد أو يحافظ على مساااااااااتوياته العالية كل التي تتطلب السااااااااارعة في األداء و الحركة، فإن الرياضاااااااااوي فيها اد

ثالي و العكس وااحي ، فإن الزيادة في الوةن تنقص من مسااتوى األداء الرياضااوي خاثااة في حافظ على وةنه امل

الرياضات الديناميكية التي تحتاج إلى سرعة تحرك أو إلى نشا  مستمر، و كذلك في الرياضات ذات الف ات 

 ذات التركيز العالي، كرياضات الرماية. ةالثابتالوةنية عدى الرياضات 

  

 :الةامة االشكالية .2

يعد التدريب الرياضااااااااوي من أهم الوسااااااااائل للمحافظة على وااااااااحة الفرد و اةجتمع بمختلف ف اتهم العمرية و 

منظومة عوامل متكاملة ال ينفك  عضااااااها عن  عة في تكون نم  حياة ، وها في إطار مسااااااتوياتهم االجتماعية

 ذية املنبثقة من سااااااااااااالوكاته وعادات الترر  أاساااااااااااااامه بين النشاااااااااااااا  البدني و الفرد و اةجتمع، و الذي تتمحو 
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 تريرا و اليوميةمسااااااتوى وااااااحته و مؤشاااااارات توجيه ساااااالوكياته في نفس الوا   عاداته اليومية، و التي تحدد 

 .(Bains, 2016)إثمحها 

ا في و ذلك  ساااهمةهمسااتويات وااحة عامة األفراد، تحسااين ة األثر اجيجاني على هذا، و إن للممارسااة الرياضاا

تقليل خطر اجثااابة باألمراض األيضااية و الفيزيولوجية الناتجة عن ال مول، حيث إن هذا األخير يباانف في 

 ,Hu)،(J. L. Trilk, Singhal, Bigelman, & Cureton, 2011)املرتباااااة الرا عاااااة من أسااااااااااااابااااااب املوت في العاااااالم

2003)،Saunders, Healy, & Owen, 2010)(Tremblay, Colley, . 

كما أن للوةن الزائد األثر السااااااااااااالبي على واااااااااااااحة الفرد و اةجتمع، فإن له كذلك آثارا سااااااااااااالبية على خاثاااااااااااااة و 

املمارسااااااين للرياضااااااة، حيث يتواف مسااااااتوى و اسااااااتقرار أداء كثير من الرياضاااااايين في التخباااااابااااااات اةحددة 

 اةحافظة على أوةانهم ، علىالقوة و ييرهماباألوةان و التخباااااااااباااااااااات التي يرلب في أداءها مهارات السااااااااارعة و 

، (Turocy  Sammarone et al., 2011) بالنساااابة للرياضاااايات اةحددة باألوةاناملناساااابة داخل ف اتهم الوةنية 

من وةنهم الكلي  %11نسبة الدهون في الجسم بنسبة أال من  انخفاض محدد يعبر عن  شكل معياري هذا و 

بالنساااااااااابة ألثر الوةن  الدراسااااااااااات  عة توجد بل، (Asker Jeukendrup, 2019) الدراساااااااااااتحسااااااااااب  عة 

ين ب طرديةعماة أن هناك  الزائد على مردودية األداء الرياضاااااااوي في  عة اختبارات مهارات السااااااارعة و القوة،

ات ، و ذلااك بترير نتااائ  نفس إختبااار الباادنيااة االختبااارات تلااكالوةن الزائاادة و تاادني في مساااااااااااااتويااات األداء في 

، إذ كلما كان مؤشااااااار تبااااااانيف الدهون بالنسااااااابة للرياضااااااايين الرياضاااااااوي وةنالترير في تبار رات البدنية بإعاامله

 .(Wilmore & Costill, 1994) األداء أو نتائ  إختبار املهارة متراجعا و العكس وحي ةائدا كان 

و كون اآلثار الساالبية للوةن الزائد تشاامل الرياضاايين و الرير رياضاايين، فإن برام  و اسااتراتيجيات محاربته و 

 ,Waxman)في اةجتمعات كثيرة بل يعد ذلك من اهتمامات منظمة الصااااااااااحة العاملية انتشاااااااااااره دون الحيلولة 

2004a) و التي تهدف عموما إلى الجمع بين العناية بتحساااااااااااين عادات األكل و الزيادة في النشاااااااااااا  البدني، و  ،

ا  البدني  النشاافي الزيادة ، ومن ال مول إلى ذلك انتقاال بالفرد من اجفرا  إلى االعتدال في نوع و كمية األكل

(WHO, 2018) ،(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000)، (Waxman, 2004a)رااايااة، حيااث أن ال 

 الطااوية حاجياتالعن  داخل الجساااام حرت كمية الحريرات الزائدةهو الزيادة في حجم النشااااا  البدني من 

و ييرها من العوامل التي تزيد و تضااااعف  ري من األية القاعدي إلى النشاااا  البدني و الفكللجسااام اليومية 

 ويشاااااااااااااكل مع كمية الطااة الداخلة عن طري  األكل ميزان الطااة،  ، و الذيمن ايم األية اججمالي اليومي

الذي تترجم تريرات الفارت بين الطااة الداخلة  عن طري  األكل( و الطااة ال ارجة أو املساااااااااااااةهلكة  األية 

للتعديل وةن بيعة الحال ، فبط(Hall et al., 2012)مؤشاااارات وةن جساااام االنسااااان  اججمالي اليومي( على ايم

إذا ةادت الطااة الداخلة عن الطااة  أنه على عوامل كفتي ميزان الطااة، بحيث التيثيرجسم االنسان يحب 
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 Hall)،(Westerterp, 2018)تعادال بقي الوةن عند ايمته  إذا و ،ال ارجة ةاد وةن جساام االنسااان و العكس

et al., 2012). 

ي فللجهد البدني اليومي األثر الكبير ف ،ة اججمالي اليومي أو الطااة ال ارجةيفمن جانب الرفع من ايم األ 

 ,Ohkawara, Hikihara) أكبر كمية من الدهون الزائدة مضااااعف ايم األية اججمالي اليومي و بالتالي حرت 

Matsuo, Melanson, & Hibi, 2012) ،(Gesamtenergieum-, 1997). 

 كلفة األية  االنساااااااااااااان مدو طويلة في بذل جهد بدني مساااااااااااااتمر، كلما كان اساااااااااااااتررت من املعلوم أنه كلما و 

لدهون  اساااااااااتعماالأكمر  اججمالي اليومي كبيرة، أي أنه يحرت كمية كبيرة من الحريرات في الجسااااااااام مما يجعله

 ,Silva) فيجعااال ذلاااك الجسااااااااااااام أكمر نحاااافاااة من ييره و هاااذا جاااد ممحظ عناااد ريااااضااااااااااااايين املاااداوماااة الجسااااااااااااام

2018)،(Heydenreich, Kayser, Schutz, & Melzer, 2017) ، لكن تطبي  هاااااذا التنظير في حيااااااة البشااااااااااااار

، فلزم ذلك (TIA, 2000)باعتبار ال مول الرالب على اةجتمعات و كمرة انشاااااااراالتهم  ثاااااااعب اجنجاةالحالية 

كن بتيثر مقارب أو مسااااااااااااااو لحباااااااااااااص ة حباااااااااااااة التدريب أو النشاااااااااااااا  البدني لالبحث عن بديل من طول مد

 .(Macfarlane, Taylor, & Cuddihy, 2006) املداومة الطويلة

كثير من البحوث نحو إيجاد طرت تدريب أو باألحرى إلى تفعيل طرت و وسااااااائل تدريب هذا الباااااادد اتجه  الل 

نفس الوا  عالية األثر من حيث و في  التمارين،مدة و  التدريب حجم حبااااااااااااص من حيث الزمن في اباااااااااااايرة

مياااة كحياااث ن لفةهاااا مكتواةي أو تزياااد و التي الحباااااااااااااااة ككااال، في  خمل التمرين أو حروااااةكمياااة الحريرات اة

ذات حجم التدريب الكبير املوصوى بها في كثير من الدالئل  ارين أو الحبصخمل التمحرواة من الحريرات اة

 Global Recommendations on Physical Activity for Health 65)اة ببة في هذا اةجال و التوثيات

years and above, 2011; WHO, 2011a) ،(Haskell, Lee, Pate, & KE, 2007)،(Baechle & Eale, 2000). 

جهادين بادنين مختلفتين من حياث أثر املقاارناة بين  دراسااااااااااااااةالا البااحاث في هاذهيحااول  ح،من خمل هاذا الطر 

 ااعو تجسااااااااااد في و الذي يفي إنتاج الطااة  الطااة، أحدهما  رالبية النظام الهوائي سااااااااااةهمك سااااااااااعة و شاااااااااادة ا

 طويلة املدىلاملداومة امهارة و التي تهدف إلى تطوير  ،بطريقة التدريب املساااااااااتمرة منهجية التدريب الرياضاااااااااوي

ي ف، و آخر  رالبية النظام المهوائي و في  عة األحيان بالنظام الهوائي القريب من العتبة الهوائية خاثاااااااااااااة

و التي  ة(الفترية  املتقطعبطريقة التدريب  منهجية التدريب الرياضاااااااااوي وااعتجساااااااااد في و الذي يإنتاج الطااة 

 الهوائية القبوى و مدواماتهم.تهدف إلى تطوير مهارات السرعة و القوة و السرعة 

ت هو ايد الوسااااااااائل و اجمكانيا سااااااااابقا يبقى أن مسااااااااتوى داة مقارنة الفوارت بين مجموعة املتريرات املذكور 

 يرفة الحريرات املترية كيعلى مسااااااتوى داة إلى بإسااااااتعمال املاء املزدوج الوساااااام أواملتاحة، فمن املقارنة اآلنية 

و التي  ،بالنساااابة لكمية الحريرات ال ارجة من الجساااام املبذولة أساااابوعياية البدن النشااااا تا عة ماسااااتبانات 
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حيث تشااااااااااكل هذه املقارنة معادلة ، طري  الترذيةن بدورها مع كمية الحريرات الداخلة الى الجساااااااااام ع تقارن 

 عتبارإباملؤشرات البنيوية ألجسام الرياضيين ايم على  ، والذي يتجلى أثرهميزان الطااةبأو ما يسمى طرحية 

 و الفتري، و ذلك   لدراسة اجشكالية التالية: أاملستمر  اتهم الرياضية ذات الطا عتخبب

    

عند الرياضااااايين الذين يتدربون  رلبة الطريقة املساااااتمرة أحسااااان من الذين  مكون الدهون  مؤشااااارات هل ايم

 يتدربون  رلبة الطريقة الفترية؟

 الجزئية: االشكاليات .3

 األولى: االشكالية 3.1

مكون مااا ماادى انعكاااس اختمف فااارت ميزان الطااااااة لاادى رياااضااااااااااااامي العاادو و العبي كرة اليااد على مؤشااااااااااااارات 

 ؟الدهون لديهم

 الثانية: االشكالية 2.3

ماااا مااادى تااايثير مختلف الجهود البااادنياااة الفترياااة و املساااااااااااااتمرة اة تاااارة في هاااذا البحاااث، على كمياااة الحريرات 
أثناء إنجاة الجهد البدني، و املسااااااااااجلة بواسااااااااااطة ساااااااااااعة  األاصااااااااااوىاملسااااااااااةهلكة و على نبة القلب املعدل و 

 ؟ POLAR FT 60الرثد 
 

 

 الةامة: الفرضية .4

 

عند الرياضااااااااااايين الذين يتدربون  رلبة الطريقة املساااااااااااتمرة أحسااااااااااان من الذين  مؤشااااااااااارات مكون الدهون  ايم 

 يتدربون  رلبة الطريقة الفترية.
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 :الجزئية الفرضيات 4.1

 

 ري الفت التدريب عينة و  املسةةةةةةةةةةةةةتمر  التدريب عينة بين إحصةةةةةةةةةةةةةائية داللة ذات فروق هناك .1

 ن.الوز  بتصنيف املتةلقة الجسمية البنية مؤشرات إلى تةزى  0.01 الدقة مستوى  عند

 ري الفت التدريب عينة و  املسةةةةةةةةةةةةةتمر  التدريب عينة بين إحصةةةةةةةةةةةةةائية داللة ذات فروق ناكه .2

 األيض مؤشةةةةةةةةةةةةةري  بةةةبعتبةةةار  املسةةةةةةةةةةةةة هلكةةةة الطةةةاقةةةة كميةةةة إلى تةزى  0.01 الحريةةةة درجةةةة عنةةةد

 األيض ي. املكافئ و  اليومي اإلجمالي

 البدنيين الجهدين تخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةة ي أثار  بين 1p=0.0 عند إحصةةةةةةةةةائية داللة ذات فروق ناكه .3

 داخلةال الحريرات فارق  إلى تةزى  املمارسين أبدان الدهون  مكون  على الفتري  و  املستمر 

 البحث. عينتي لدى اإلجمالي األيض طريق عن الخارجة و  األكل طريق عن

 و  املسةةةةةةةةةةةةةتمر  الهوائي البدني الجهد بين p=0.05 عند إحصةةةةةةةةةةةةةائية داللة ذات فروق ناكه .4

 كميةةةةةة إلى تةزى  الالهوائي و  الهوائي الفتري  البةةةةةدني الجهةةةةةد بين و  الشةةةةةةةةةةةةةةةةةدة املتوسةةةةةةةةةةةةةط

 التمارين. إنجاز  أثناء املس هلكة الحريرات

 و  املسةةةةةةةةةةةةةتمر  لهوائيا البةةةةةدني الجهةةةةةد بين p=0.05 إحصةةةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةةةة داللةةةةةة ذات فروق نةةةةةاكه .5

 القلب نبض إلى تةزى  الالهوائي و  الهوائي الفتري  البدني الجهد بين و  الشةةةةدة املتوسةةةةط

 التمرين. إنجاز  أثناء األقص ى و  الوسط

  

 

 الفرضيات: صياغة خلفيات حول  تةليلية مالحظات 4.2

 و  بينها، جامةةلا الثالثة للفرضةةةية تمهيديتان فرضةةةيتان فهما الثانية و  األولى للفرضةةةية بالنسةةةبة 

 ها،من خلفيات عدة قيد حدى على الطاقة ميزان كفتي من جزئية كل دراسةةةةة على تتمحوران هما

 من نانيتكو  كونهما حدى، على املسةةةةةة هلكة الطاقة و  الجسةةةةةةمية البنية متغيرات من كل أثر  إظهار 

 و  امنهجي ضبطهما مع مستقبال  خاصة بدراسة فرضية كل تخصيص إمكانية و  مؤشرات، عدة

  إحصائيا.
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 و  لوزنا ناحية من الجسةةةةةةةةةةةةةم البنية مقارنة إلى تهدف فهي األولى الجزئية للفرضةةةةةةةةةةةةةية فبالنسةةةةةةةةةةةةةبة 

 الجسم كتلة مؤشر  هي و  عنه، املنبثقة املؤشرات و  الةينتين أفراد لكل الخصر   محيط و  الطول 

 ثير أت إلظهار  ذلك و  الخصةةر، محيط إلى الطول  نسةةبة و  الخصةةر  محيط و  الجسةةم الدهون  نسةةبة و 

 أجسامهم. بنية على الرياضية املمارسة نوع

 
 أفراد كةةل قبةةل من الخةةارجةةة الطةةاقةةة كميةةة على الضةةةةةةةةةةةةةوء لتسةةةةةةةةةةةةةليط فهي الثةةانيةةة الفرضةةةةةةةةةةةةةيةةة أمةةا 

 كيفية و  الطاقة، ميزان على تأثيره مدى و  عام، بشةةةةةةةةةةةةةكل اليومي األيض إجمالي باعتبار  الةينتين

 اطللنشةةةةةةةةةةةةة الكبير  األثر  باعتبار  و   ث،البح عينتي دهون  نسةةةةةةةةةةةةةبة و  الجسةةةةةةةةةةةةةم وزن على ذلك انةكاس

 للطاقة. اليومي األيض اإلجمالي قيمة على خاص بشكل اليومي البدني

 

  عن الخارجة ةبالطاق املتةلقة السةةةابقتين للفرضةةةيتين جمع فهي الثالثة للفرضةةةية بالنسةةةبة أما 

 الجسةةةةةةةةةةةةةم إلى داخلةة طةاقةة من ذلةك يقةابةل مةا و  الةدهون، مكون  و  اليومي اإلجمةالي االيض طريق

 كون م ناحية من الجسم وزن في الزيادة على املؤثرة الةوامل أكبر  من هي التي و  األكل، طريق عن

 الدهون.

 
  للمتغيرين ةالبنيويةةةة الوحةةةةدات تةةةةأثير  في تةةةةدقيق فهمةةةةا الخةةةةامسةةةةةةةةةةةةةةةةة و  الرابةةةةةة الفرضةةةةةةةةةةةةةيةةةةة امةةةةا و 

 عن لخارجة،ا الحريرات كمية على الفتري  التدريب و  املستمر  التدريب طريقتي وهما املستقلين،

 دريبالت طريقتي صةةةةةةةةةةةةةنفي من الطاقة إنتاج نظام حيث من مختلفة بدنية لجهود إختبار  طريق

 داتهةةةاوحةةة في الفتريةةةة الجهود و  املسةةةةةةةةةةةةةتمرة الجهود بين للفروق إظهةةةارا هةةة ا و  الفتري، و  املسةةةةةةةةةةةةةتمر 

 أو  قلةةب نبض من الحريري  للتكميم مصةةةةةةةةةةةةةةةاحبةةة مؤشةةةةةةةةةةةةةرات من ذلةةك يصةةةةةةةةةةةةةةةاحةةب مةةا و  البنيويةةة،

   جري. مسافات

 املوضوع: إختيار  أسباب .5

ملا  ،فكرة البحث كان  موجه في البداية نحو العمج عن طري  التمرين البدني منذ نهاية دراسااااااااة املاجسااااااااتير
لبدنية اجن رياضاااتي النخبة و التربية  اهمية معتبرة في البحوث الحديثة من جهة، ومن يكتساااوي هذا الجانب 

البحوث املتعلقاااة بااااملتريرات النفساااااااااااااياااة و  رجع إلىثاااااااااااااااة فيماااا يخاااا ،اثااااااااااااابحتاااا محباااااااااااااورتي اةجاااال البحثي
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و  من حيث مجال التطبي و التدريب الرياضااااااااااااوي ودننا أن نفت  أفات جديد للنشااااااااااااا  البدني ف، االجتماعية
 .الي تعتبر أحد األولويات و الكليات الواجب رعايةها وحة الفرد و اةجتمعو هي  ،التدخل

باالنساااااااااااااباة  ة ااد يلاب عليهاا طاا ع الفرجاة اكمر مماا هو كونهاا مماارساااااااااااااةااد أثاااااااااااااب  من املمحظ ان الريااضااااااااااااا
، وطراا  ممااارسااااااااااااااة كرة القاادم و فرجةهااا حتى على الرياااضااااااااااااااات األخرى، لكن في املقاااباال نرى ارتفاااع للمجتمع

ساااة لممار ل أن التساااليممع و هذا ، ألمراض بدنية في مجتمعنا كالسااامنة، امراض االوعية و ضااار  الدم، ال 
ة للمجتمع ككل، او التقليل منها بالنساااب كبير في تفاديها السااامنة بالنسااابة لافرادالاجيجاني ثير تيالالرياضاااة 

حتى ان  عة الدراساااااااااات اثبت  عماة ساااااااااببية و طريدة بين ممارساااااااااة الرياضاااااااااة و تقليص نسااااااااابة اة اطر 
االال  رات علىالصحية املؤدية للموت، اذ ان النشا  االسبوعي  شدة متوسطة او مرتفعة بمعدل ثمثة م

لعينة بحثية  % 30دايقة في الحبة، أدى الى انخفاض نسبة اة اطر الصحية املؤدية للموت باااااااااااااااااااااا  20ملدة 
 ,.Leitzmann et al) 2001الى  1995سااااااااانة تم مراابةهم من  71-50شااااااااا ص متقاعد من  252 925عددها 

2007) . 

 الدراسة: أهداف .6

ذلك تحمل في طياتها عدة بالوةن ، فهي  ة فياديفي  اهرة الز  ةإن هذه الدراساااااااااااااة تشااااااااااااامل عدة ميادين متدخل

 :املرجو تحقيقها من أهم هذه األهداففمجاالت بحث، تمس عدة أهداف 

 دهون جسم أوحاب هذا التخبص. مكون تبيين أثر التدريب املستمر على  -

 دهون جسم أوحاب هذا التخبص. مكون لفتري على تبيين أثر التدريب ا -

 تبيين أثر كمية األكل على ايم وةن جسم االنسان دون إعتبار مستوى أو تخبص رياضوي. -

 تسلي  الضوء على العوامل األساسية املؤثرة في تعديل وةن جسم االنسان، أال و هي: -

 األكل. طريق عن الجسم إلى الداخلة الحريرات أو  الطاقة كمية 

 الكلي. اإلجمالي األيض طريق عن الجسم من الخارجة الحريرات أو  الطاقة ميةك 

 الكلي. اإلجمالي األيض قيمة كوناتم 

 طريق عن منه الخارجة و  األكل طريق عن الجسةةةةةةةةةةةةةم إلى الداخلة الحريرات فارق  أو  الطاقة يزانم 

 الكلي. اإلجمالي األيض

 ل اثة بينواع امليكوالت و األطبات اةحلية.إنشاء ااعدة بيانات لقيم السعرات الحرارية ا -
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 الدراسة: حدود .7

 

 ليةآالعوامل املؤثرة على  و ذلك الختمف، التخباااباااات البحثيةبحثنا هذا متعدد  أنذكرنا  و أن ساااب 

في بحثنا هذا على العوامل املباشااااااارة املتدخلة في  فااتبااااااارناو السااااااامنة، جسااااااام االنساااااااان الزيادة في وةن 

 و هي:أال ن، الزيادة في الوة 

فارت الحريرات الداخلة عن طري  األكل و ال ارجة عن طري  األية اججمالي اليومي بما فيه النشاااااااااا  

، لكن يجدر ذكر العوامل الرير مباشااارة و التي تيثر بدورها في العوامل املباشااار السااااب  ذكرها، و البدني

 التي اد تتل ص فيما يلي: 

 الوراثية الةوامل -

 اعيةاالجتم لةواملا -

 النفسية لةواملا -

 الثقافية لةواملا -

 البيولوجية لةواملا -

 

 : مخطط الةوامل الةامة املساهمة في الزيادة في وزن جسم االنسان2الشكل 

 

الزيادة في الوةن 
أو السمنة

العوامل 
الوراثة

العوامل 
النفسية

العوامل 
اججتماعية

الترذية و  
العادات 
العذائية

النشا  
البدني

العوامل 
ةالبيولوجي
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و اد تزيد التفاثاااااااااايل الثانوية أو اةجهرية للعوامل املتداخلة و املؤثرة في الزيادة في وةن جساااااااااام اجنسااااااااااان إلى 

، و (Allender et al., 2015)اتالدراسااااا الشاااااكل التالي حساااااب أحد فيهو موضاااااح كما  أوساااااع من ذلك اثااااارعن

 .لمتريرات املدروسةل بالنسبةت مشوشة التي اد تمثل متريرا
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 الخالصة:

أن الطريقة الفترية و  POLAR FT60تبين املعطيات الناتجة حسااااااااااااب ما رثاااااااااااادته ساااااااااااااعة رثااااااااااااد القلب 
ةمة جنجاة أنواع الجهود البدنية املتفرعة عنهما تقارب عكسااااااااايا، املساااااااااتمرة يتقاربان في كلفة الطااة الم 

فااااالطريقااااة املساااااااااااااتمرة تاااايثر في كميااااة الحريرات اةحرواااااة من خمل حجم الكبير للجهااااد املبااااذول، و أمااااا 
بذول، شدة العالية للجهد البدني املالالطريقة الفترية فإنها تيثر على كمية الحريرات اةحرواة من خمل 

 ,.Cochran et al) (Wallman et al., 2009)يواف  ما اساااااااافرت عليه  عة البجوث املشااااااااابهة  و هذا ما

,  2014) ,(J. Trilk et al., n.d.) كوسااايلة  سااايطة و ابااايرة و ساااهلة التعلم إساااتقمال في  الساااتعمالها، أما و
تمع، ف ات اةج تاح، ةيادة لحرت الدهون و تحساااااااااينا للمساااااااااتوى الباااااااااحي ة تلفمبي  أو في أي مكان ال

فإن هذا من مضااااامين إسااااتراتيجات املنظمات و الهي ات الصااااحية العاملية لزيادة النشااااا  البدني داحل 
 .(Haskell et al., 2007; Waxman, 2004b, 2004a; WHO, 2018)اةجتمعات

 

 عامة الخاتمة: 

هما اختلف نوع الجهد البدني أو طريقة التدريب سواء كان مستمرا أو فتريا، فإن ثنف وةن اجنسان م

هو ايد ميزان الطااة، الذي هو فارت الحريرات الداخلة إلى جسم االنسان عن طري  األكل و الحريرات 

و ايد األية القاعدي الذي يتزايد ال ارجة أو املساااااةهلكة حساااااب ايمة األية االجمالي اليومي، الذي ه

 باعتبار كمية النشا  البدني اليومي حجما أو شدة.

يتكيف جساام االنسااان حسااب نوع النشااا  املمارس من ناحية البنية املرفولوجية و نظام إنتاج الطااة 

عة ساا ف في نوع األنزيمات و نساابة األلياف العضاالية السااريعة أو البطي ة ويو ما يتبعه من تك ،املساايطر

، أما ثاااااانف الوةن (García-Pinillos et al., 2017)املساااااايطر البدني رئتين باعتبار نوع الجهدالقلب و ال

 ,Galgani & Ravussin)،(Fisher et al., 2015)الدهون في الجسم فهو ايد ميزان الطااة مكون املتعل  ب

2008). 

ااناا  الرااايااة الحقيقااة من حيااث خلفيااات هااذه الاادراسااااااااااااااة هو تسااااااااااااالي  النظ ر على جزئيااات مهمااة من كا

التريرات التي اد يباااااااااال إليها جساااااااااام االنسااااااااااان  ساااااااااابب نم  حياته  شااااااااااكل عام، و املكانة التي تشاااااااااارله 

م أن للرياضااااة النفع املباشاااار على وااااحة و  املمارسااااة الرياضااااية في سااااقل هذا النم ، و إن كان من املساااالن

 املتوثااااااااااااااال إليهاااا إلى إعاااادة النظر في ليااااااااة الفرد و اةجتمع، لكن ااااد ترير مثااال هاااذه البحوث باااالنتاااائ 

مسااااتوى تدخل املمارسااااة الرياضااااية في وااااحة الفرد و اةجتمع، إذ اد تترير أولوية اللجوء إلى تشاااا يص 

ممارساااااااة الرياضاااااااة بطرت علمية من مساااااااتوى الوااية و الفرجة إلى مساااااااتوى العمج و التطبيب، إما  عد 
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ؤهل الحركي، كيف ال؟ و مثل األمراض الناجمة مسااااتوى تدخل الطبيب أو مع أو  عد مسااااتوى تدخل امل

و الكوليسااتيرول و ضاار  الدم املتفرتعان و ما يترتب عن ذلك  IIعن الزيادة في الوةن مثل السااكري نوع 

من أمراض وعائية البية خطيرة بل مميتة، والتي ال ينفع في عمج أثااااااااااااالها إال مزاولة النشاااااااااااااا  البدني و 

 رضية؟ته الحاالت املامن يستطيع تيطير و توجيه حمل التدريب ملثل هتريير النم  الحياتي عامة، و 

هو  ،ضاااااااااف إلى ذلك أن من بين خلفيات املقارنة بين طريقة التدريب املساااااااااتمر و طريقة التدريب الفتري 

 لف  النظر إلى أن تعديل الوةن الزائد ال يحتاج إلى القيام بجهود بدنية مطولة أو إلى حبص تدريب 

 

 

حجم كما هو معهود في أذهان كثير من الناس، بل يسااااااااااااتطيع املمارس الوثاااااااااااال إلى نفس الهدف كبيرة ال

من تعديل الوةن الزائد بجهود فترية عالية الشدة أو بحبص تدريب ابيرة و متوسطة الحجم، حيث 

إلى ذلك الزيادة في كتلة الجسااام النحيفة ضااااف أن هذا النوع من التدريب ال يعدل الوةن فحساااب، بل ي

ه ، حيث تزيد هذ(Heydari, Freund, & Boutcher, 2012)التي تتمثل في الكتلة العظمية و العضاااااالية و

 .William D)األخيرة تحاااا  تاااايثير التاااادريااااب الفتري العااااالي الشاااااااااااااااادة كمااااا هو ممحظ في الجاااادول التااااالي

McArdle, Frank I. Katch, 2009): 

لكن لن يكون للمماارسااااااااااااااة الريااضاااااااااااااياة األثر اجيجااني املساااااااااااااةهادف إال بتعاديال ماا يقاابلاه من كفاة النم  

الرذائي بجميع مكوناته، كون النشااااااااااا  البدني و الترذية عنبااااااااااران متمةمان متعاكسااااااااااان في األثر على 

 ال ارجة عنوةن جسااام االنساااان، إذ يمثمن كفتي ميزان الطااة الداخلة إلى الجسااام عن طري  األكل و 

كميااة أحاادهمااا على اآلخر انعكس   طري  األية اججمااالي اليومي بمااا فيااه النشااااااااااااااا  الباادني، متى ترلباا

ذلك على حالة و ثاااااااانف وةن جساااااااام اجنسااااااااان بجنساااااااايه و بجميع ف اته العمرية، بل على وااااااااحةهم، مع 

 
 لدهون او املقاومة )فتري( على كل من نسبة  املطاولة )مستمر(: مقارنة بين أثر برنامجي تدريب 33الجدول 

 كتلة الجسم النحيفةو  الدهون املطلقة و كتلة 
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لباادني ادة في النشااااااااااااااا  االعلم و التنبيااه املهم أن الزيااادة في كميااة األية اججمااالي اليومي عن طري  الزياا

 .(Hume, 2016)كمية الداخلة عن طري  الحمية فق اليومي أنفع و أفضل من تقييد 

عااملي ميزان الطااااة الاداخلاة و   و ااد يتنباه القاارف الاذي فهم آلياة ترير  وةن جسااااااااااااام االنسااااااااااااااان بتمةم

لطااة الداخلة عن طري  الحمية الرذائية للتيثير الطااة ال ارجة، بحيث يساااااااااااااتنب  أنه يكفيه تقليل ا

اجيجاني بذلك على ثااااااااااانف الوةن، و هذه حقيقة الرتبا  مؤشااااااااااارات تبااااااااااانيف الوةن بخطر اجثاااااااااااابة 

باااألمراض األيضااااااااااااايااة،  و بااالتااالي يظن أنااه سااااااااااااايكون في مناايى عن األمراض الناااجمااة عن الزيااادة في الوةن 

فر ، مثل السااكري و الكوليسااتيرول و ضاار  الدم املرتفعة، األكل الزائد أو املمجرد تحكمه  في كمية ب

ذا االساااااااااااااتنبا  خاطا ألن نم  الحياة ال امل و إن كان الشااااااااااااا ص من ثااااااااااااانف الوةن املعتدل هلكن 

سم  0.82سم و  0.92( أو ثاحب محي  خبر أال من 2م\كل  24.9-18باعتبار مؤشر كتلة الجسم  

د يترتب عليه أمراض أخرى لها عماة مباشااااااااااااارة بال مول ، بالنسااااااااااااابة للذكور و االناث على الترتيب،  ا

ما يتبع ذلك من إثاااااااابات  و كاألمراض الوعائية القلبة و التنفساااااااية و ضاااااااعف و اضااااااامحمل العضااااااامت 

، مما يزيد من (Mainous, Tanner, Rahmanian, Jo, & Carek, 2019)مفباااااااااالية و هيكلية و عضاااااااااالية

أهمية ممارساااااة النشاااااا  البدني و اوة تيثيره على واااااحة الفرد اةجتمع، و عدم االكتفاء بتعديل النم  

ربومترية الدالة على ذلك، بل يتمةم ذلك مع الرذائي للمحافظة على الصاااااااااااااحة باعتبار املؤشااااااااااااارات األنت

مؤشرات أخرى من ابيل اجختبارات البيوكميائية و الفيزيولوجية و البدنية التي تكعس مستوى الليااة 

 البدني و الفيزيولوجية للش ص و مستوى اوته العضلية.

 فبما ذكر سابقا، ينت  لدينا مستويان أساسيين من ال مول:

 الوزن يف زيادة بدون  خمول  -1

 الوزن في بزيادة مول خ -2

 كمهما يتعين على أوحابه ممارسة النشا  البدني حفا ا على وحةهم و وحة اةجتمع بالتبع. و
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 الدراسة: ملخص
ابعتباره االنتقاء الرايضي يف كرة القدم    حاولنا من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على موضوع      

اخلزان األساسي لألندية  موضوعا مهما جدا يف عامل الرايضة خاصة فيما يتعلق ابلفئات الشبانية ابعتبارها  
واملنتخبات الرايضية، ويعرف االنتقاء أبنه عملية اختيار أفضل املواهب يف حمددات الرايضة التخصصية، وألن 

ذه العملية وفق أسس واضحة ختضع ملبادئ علمية أمهيته شغلت اخلرباء والعلماء ابت من الضروري ضبط ه
تكمن أمهية الدراسة يف اعتبار موضوع االنتقاء أساسا مرجعيا مقننة بعيدا كل البعد عن العشوائية والذاتية،  

يف عامل الرايضة ابعتباره اللبنة األوىل يف أساس التفوق الرايضي فإذا صحت عملية االنتقاء وجرت يف جو من  
والع أمهية العلمية  تظهر  الرايضي كما  النجاح  الولوج ملصاف  الشابة ضمنت  املوهبة  إن  القول  ملية وجب 

الدراسة جلية من خالل تبيان التقنني العلمي الصحيح هلذه العملية احلساسة يف حياة الرايضيني واملدربني 
االعتباط  أكيدة ومضمونة عكس  نتائج  التقنني يقودان ابلضرورة إىل  والعشوائية يف على حد سواء وهذا  ية 

االختيار اليت تبىن على أسس بدائية أبرزها املالحظة واملقابلة اليت تؤدي إىل نتائج سلبية تربز حالة من  الظلم 
 . للكثري من املواهب الشابة والنتيجة احلتمية لذلك تدهور العملية الرايضية وعدم تطور الرايضة اجلزائرية 

الباحث    تقنني عملية االنتقاء عرب الوسائل والتكنولوجيات احلديثة حيث عمدوهتدف هذه الدراسة اىل       
لالعتماد عليها يف عملية انتقاء املواهب  والفسيولوجية    إىل حتديد مستوايت معيارية لبعض املتطلبات البدنية

روقات بينهما وتصحيح  وكذا اجراء مقارنة بني الربوفيل الوطين والروفيل األجنيب لتحديد الف  الشابة يف كرة القدم
وقام بدراسة استطالعية على ضوء ذلك من خالل طرح بعض االختبارات اخلاصة    وتصويب ما ميكن تصويبه

العبني مث الدراسة    10بعملية االنتقاء على املختصني ومن مث إجراء التجربة االستطالعية على عينة قوامها  
الناشطني يف القسم احملرتف   ي وفاق سطيف وجنم مقرةالعبا من العيب فريق  53الرئيسية على عينة قوامها  

، ونظرا لطبيعة املوضوع استخدمنا املنهج  سنة لذات الفريقني  15العبا لفئة    49و   سنة  14لفئة   األول  
البدنية االختبارات  على  معتمدين  دراسات  هلكذا  املالئم  البياانت    والفسيولوجية  الوصفي  جلمع  كأداة 

 . واملعلومات 
 



  

Abstract: 

Through this study, we tried to shed light on the topic of sports 

selection in football as a very important topic in the world of sport 

especially with regard to youth groups as the primary reservoir of clubs 

and sports teams, and selection is defined as the process of selecting the 

best talent in the determinants of specialized sports, and because its 

importance has occupied experts and scholars It has become necessary 

to adjust this process according to clear principles that are subject to 

codified scientific principles, far from random and subjective, the 

importance of the study lies in considering the topic of selection as a 

reference basis in the world of sports as the first building block in the 

basis of mathematical excellence. If the selection process is correct and 

conducted in an atmosphere of scientific and practical, then it must To 

say that young talent has guaranteed access to the refinement of athletic 

success, as the importance of study is evident by showing the correct 

scientific codification of this sensitive process in the lives of athletes and 

coaches alike, and this codification necessarily leads us to certain and 

guaranteed results, contrary to arbitrariness and randomness of choice, 

which are based on rudimentary foundations, most notably observation 

And the interview that leads to negative results highlights a state of 

injustice to many young talents and the net The inevitability is due to 

the deterioration of the sports process and the lack of development of 

Algerian sports. This study aims to codify the selection process through 

modern means and technologies, as the researcher set standard levels for 

some physical and physiological requirements for dependence on the 

process of selecting young talents in football, as well as making a 

comparison between the national profile and the foreign profile to 



  

determine the differences between them, correcting and correcting 

what can be corrected, and he studied Exploratory in light of this by 

offering some tests related to the selection process to the specialists and 

then conducting the exploratory experiment on a sample of 10 players 

and then the main study on a sample of 53 players from the ES Setif 

team and the star of the headquarters of the activists in the first 

professional section for the 14-year category and 49 players for the 

category For 15 years for both groups, due to the nature of the topic, 

we used the appropriate descriptive method for such studies relying on 

physical and physiological tests as a tool to collect data and information. 
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 مقدمة:  
لقد شهد العصر احلايل تقدما علميا وتكنولوجيا نتيجة الثورة اهلائلة يف جماالت البحث العلمي ظهرت 
عامة،   اجملتمعات  خلدمة  واملادية  البشرية  امكانياهتا  بتسخري  الدول  تقوم  حيث  الرايضية،  جمال  يف  مثاره 

وتنمية الفرد، والذي يعترب هو أساس تقدم األمم وبه  وجمتمعاهتا خاصة يف هذا اجملال احليوي جمال الرايضة  
 تسعد الشعوب يف شىت جماالت احلياة. 

اليت هتتم    الرتبيةوتعترب   والرايضية واحدة من اجملاالت  املقام األول اىل   ابإلنسان البدنية  فهي هتدف يف 
 ا على االبداع واالجناز. تنشئة الفرد وهتذيبه من خالل النشاط احلركي والرايضي ليصبح مواطنا صاحلا قادر 

شهد  مث  الرايضية خالل    تومن  األخرى    اآلونةالرتبية  ابلعلوم  ارتباطها  من  زاد  هائال  تطورا  األخرية 
والفسيولوجي العامة  يف   اكالرتبية  العلوم  من  وغريها  النفس  وعلم  الكيمياء،  احليوية،  وامليكانيكا  والتشريح 

ابلرتبية   وثيقة  عالقة  هلا  اليت  ومستقلاجملاالت  متخصص  كعلم  والرايضية  أمحد   البدنية  )فتحي 
 (. 17، ص 2010السقاف،

ان اجلوانب اليت تدور الرايضة يف فضائها يف خمتلف جوانبها البدنية وخصائصها االجتماعية والنفسية 
الصحيح  فإهناوالرتوحيية،   موقعه  احتالل  من  متكامال ميكنه  بناءا  للفرد  الرتبوي  البناء  فعالة يف  يف    وسيلة 

 .اجملتمع وتساعده على أتدية مهامه اليومية بشكل فعال واجياب 
والتوجيه وكذلك من   اليت تعين ابلتشخيص  الوسائل التقوميية  واملقاييس تعد واحدة من  ان االختبارات 

 املؤشرات العلمية للربامج واملناهج واخلطط املختلفة جلميع املستوايت واملراحل العمرية. 
واملعايري   الدرجات  ووضع  التقدم  ومتابعة  والتصنيف  التشخيص  يف  ابرز  دور  والقياس  ولالختبارات 
واملستوايت والتنبؤ، وهلذا فقد اجتهد العلماء واخلرباء لتوفري عدد من االختبارات واملقاييس لقياس القدرات 

 احلركية لألفراد. 

انطال والقياس  ندايك مقولة *قا من  حيث تتمثل األمهية يف عملية االختبارات  * أن كل شيء   ثور 
موجود مبقدار وأن هذا املقدار ميكن قياسه**. وأن هدف وسائل االختبار يعد من الدعائم األساسية اليت  
ترتكز عليها الرتبية الرايضية، حيث أهنا عامل مساعد يف توجيه األفراد على اكتساب القوة ومعاجلة نقاط  

 (. 10-8ص ، 2006، الياسري، )مروانلوبة  الضعف للمهارات البدنية املط

االجنازو  حققت   ظهور  اليت  واملربرات  األسباب  اعطاء  تتطلب  رايضية  لعبة  أو  فعالية  أية  يف  الرايضي 
نفذت   اليت  واألعمال  التدريب  استخدمت يف حميط  اليت  والنشاطات  الواجبات  تعدد  واىل  االجناز،  ذلك 

الدراسات   تطور  األمثل...فنجاح  االجناز  وا  والتجارب وخرباتلتحقيق  وارتباطها ابهلدف  النتقاء االنتقاء 
 الصاحل للكشف عن الواجبات اخلاصة كل ذلك أدى اىل املستوايت العليا. 
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ورعايتها   اكتشافها  يتطلب  وطنية  ثروة  املوهوبني  األفراد  شىت  ميادين  يف  العلماء  من  الكثري  اعترب  لقد 
اكتش اعتمد  اذ  طويلة  ملدة  العلمية  غري  لألساليب  املوهوبني ختضع  اكتشاف  عملية  وظلت  اف  وتنميتها، 

انتقاء   عملية  تعترب  الدقيقة...لذا  غري  األساليب  من  وغريها  الشخصية  واخلربات  الصدفة  على  املوهوبني 
 الناشئني يف اجملال الرايضي واختيار املوهوبني عملية هلا أمهية كبرية يف االجناز الرايضي. 

تنظيم اجليد أكسب عملية  الرايضي واستخدام مستلزمات ال  ابإلجناز إن زايدة اهتمام اجملتمعات املتقدمة  
التقنيات  واستخدام  اإلنساين  النشاط  جماالت  واتساع  احلضاري  فالتطور  مهمة،  مكانة  املوهوبني  انتقاء 
وظهور التخصصات الدقيقة أدى اىل حتديد األساليب غري العلمية يف عملية انتقاء املوهوبني، بل توجيههم  

وقدرا استعداداهتم  مع  تنسجم  اليت  اجملاالت  الوسائل  إىل  عن  للبحث  الباحثني  جهود  وواجهت  هتم، 
 واألساليب اليت حتقق عملية االنتقاء للعمل يف اجملال الذي حيققون فيه املستوى العايل. 

األسلوب الذي ميكن فيه وصول املوهوب اىل االجناز    RUTEFEANT  (1968)لقد وصف  
العايل، فأكد أن أهم عنصر بشري يسهم يف تطور االجناز هم األطباء واألطباء الرايضيون، كما أدى تزايد  
البحث العلمي اىل معرف مشكالت حتضري االجناز البدين والتنبؤ به يف املراحل احلالية والقادمة مما يتطلب  

البح يتطلبه   إلجيادث  السعي يف  وما  اخلاصة  واملستلزمات  الرايضي  الرتكيب  نشاط  بني  واالرتباط  العالقة 
النظر   وجهات  يف  البحث  يف  تكمن  اخلاصة  املستلزمات  تلك  أهم  أن  ظهر  كما  املستوى،  تطور  أيضا 

اال اىل  يؤدي  العلمي  والبحث  املوهبة  أن  كذلك  وظهر  والطبية،  والنفسية  والفسيولوجية  جناز البيولوجية 
 التنافسي أبنه جتارب علمية لتقدير األلعاب والفعاليات املركزية.

ومما تقدم يظهر اجتاه البحوث والتجارب امليدانية لبحث هذه املشكالت وحتديد أبعادها ووضع اخلطط  
ية  واملناهج العلمية لدراستها هبدف بناء منظم وجيد النتقاء املوهوبني يف خمتلف األلعاب والفعاليات الرايض

مبقتضى قواعد علمية ومعايري دقيقة، فالبحوث والدراسات توصلت اىل الكثري من املعلومات حول عملية  
االنتقاء ووضع القوانني النظرية وبروز العديد من املشكالت النظرية وامليدانية اليت مل أتخذ طريقها اىل احلل 

فيها، أي أن مشكلة عملية   البحث  تنتهي رغم ما أحرزته املوهوبني يف  انتقاءواستمرار  مل  الرايضي   اجملال 
)قاسم   الدول املتقدمة اليت اهتمت هبذه املشكلة واستخدمت يف عملية االنتقاء األسس واألساليب العلمية

 (. 16-15،ص 1998حسن حسني، فتحي املهشهش يوسف، 
يفو  املذهل  االرتفاع  اىل  األخرية  اآلونة  يف  الرايضيني  انتقاء  مبشكلة  االهتمام  النتائج يرجع  مستوى   

واألرقام الرايضية اليت تطالعنا هبا خمتلف وسائل االعالم يوما بعد يوم، مما أدى يف املقابل اىل ارتفاع هائل 
 يف حجم املتطلبات البدنية والنفسية اليت تفرضها حلبة املنافسة الرايضية على الالعبني. 
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يف الرايضيني  بني  الفردية  االختالفات  وجود  حلتمية  واملورفولوجية    ونظرا  البدنية  النواحي  خمتلف 
اهتمامهم حنو حبث ودراسة مشكلة   والرايضية  البدنية  والنفسية ...، فقد وجه علماء الرتبية  والفسيولوجية 
قياسها وتقوميها فضال عن  األثر يف تطوير طرق  لنتائجها أكرب  اليت كان  والقدرات اخلاصة  االستعدادات 

 ي بتلك النتائج.اثراء نظرايت االنتقاء الرايض
يتمتعون   انشئني  عن  البحث  ضرورة  اىل  االهتمام  وجه  فقد  الدراسات  تلك  نتائج  اىل  واستنادا 
الوفاء  ميكنهم  حىت  الرايضي  النشاط  لنوع  املميزة  اخلصائص  مع  تتناسب  خاصة  وقدرات  ابستعدادات 

د ممكن، لذلك فان مل تقم مبتطلبات ذلك النشاط، ومن مث حتقيق النتائج املرجوة يف أقصر وقت وأبقل جه
االنتقاء   أهدافها،    علىعمليات  حتقيق  يف  قاصرة  الرايضي  االعداد  عمليات  تصبح  سليمة  علمية  أسس 

فاعلية  رفع  مباشر يف  بشكل  يسهم  الرايضي حيث  للتفوق  األساسية  الدعائم  أحد  يعترب  اجليد  فاالنتقاء 
 (. 3،ص 2002)حممد لطفي طه،  عمليات التدريب واملنافسات ، وابلتايل حتقيق أفضل النتائج الرايضية

يف جمال  القرن، كلابق اخلرباء واملتخصصني يف اجملال الرايضي خاصة يف احلقبة األخرية من هذا قد تسو 
يف دراسة التأثري االجياب للممارسة الرايضية والتدريب الرايضي على خمتلف أجهزة اجلسم احليوية   ختصصه،
ة واملعملية يف إمداد العاملني والكل يعمل جاهدا من خالل األحباث والدراسات العملية والعلمي  واملختلفة،

يف احلقل الرايضي مبختلف املعلومات والنظرايت اليت تسهم يف رفع كفاءة املمارسني للوصول هبم إىل مرحلة 
 . االجناز األمثل 

اليت   العوامل  والعناية بكل  االهتمام  كانت ضرورة  هنا  الفين   تساعد يفومن  االجناز  االرتقاء مبستوى 
والتدريب   التعليم  ويف  الرايضيني  انتقاء  يف  كربى  أمهية  احلديثة  التقنيات  الستخدام  كان  وهلذا  والرقمي، 
وتطوير املهارات احلركية، حيث أضاف التطور العلمي والتكنولوجي الكثري من الوسائل اجلديدة اليت ميكن 

خلربة لالعبني الرايضيني بدرجة عالية من الكفاءة تؤهله ملواجهة حتدايت  االستفادة منها يف هتيئة جماالت ا
 العصر. 

الصدد جيب   املتقدمة على جمرد   أالويف هذا  التكنولوجيا  للتقنيات احلديثة ووسائل  يقتصر استخدامنا 
قتصر  التعرف عليها أو االشارة هلا أو استخدامها بل جيب اخضاعها للتجريب والدراسة والبحث، حىت ال ي
الصناعية   املؤسسات  هلا  تقدمه  ما  انتظار  جمرد  على  والرتبوية  التعليمية  املؤسسات  )هدى  دور 

      (.7، ص 2004اخلضري،

التدريب احلديث يف كرة القدم عبارة عن عملية تربوية خمططة مبنية على أسس  ومن منطلق احلداثة يعترب 
أرقى   اىل  ابلالعبني  الوصول  هدفها  الالعب  علمية  مبقدرة  السريع  االرتفاع  خالل  الرايضية  املستوايت 

 الفسيولوجية والوظيفية والفنية والنفسية والذهنية. 



 مقدمــــة 

 

 ث   

 

والتدريب يف كرة القدم هبذا املعىن يعترب وسيلة وليس غاية يف حد ذاته فهو يعمل على حتقيق أهداف 
مستوى من الكفاءة أثناء تنمية وتطوير  مشرتكة لكال من املدرب والالعبني من خالل أتدية واجباهتم أبعلى  

قدرات الالعبني البدنية والفنية والذهنية واألخالقية للوصول هبم اىل مستوايت عالية فأعلى يف نشاط كرة  
 القدم. 

وحيدد مدرب كرة القدم مبعناه الشامل أبنه العملية الكلية املنظمة واملخططة واملوجهة للنهوض مبستوى 
مؤث من خالل  اىل  الالعبني  اجلهد  واالستعداد ألداء  البدنية  الكفاءة  تنمية  من خالل  منسقة هتدف  رات 

 الوصول ألعلى مستوى رايضي وابلتايل حتقيق اهلدف الذي يصبو اليه الفريق. 
ان اهلدف العام للتدريب الرايضي يف كرة القدم يتحقق خالل التدريب املستمر واملنتظم والعمل اهلادئ 

لتحق العبيه  مع  على  للمدرب  العمل  مع  ذلك،  حتقيق  يف  الناجحة  اخلربات  واستخدام  اجناز  أعلى  يق 
استكمال وتطوير الصفات البدنية اليت تنعكس اجيابيا على تنمية الصفات املعنوية واالرادية ألعضاء الفريق، 

 (. 21ص ، 2001)حسن السيد أبو عبده، وأساليب التقوي مع اختيار أنسب التدريب 
يف   ممثلة  فيها  العلمية  األساليب  وتفعيل  االنتقاء  عملية  تقنني  مبدأ  من  وانطالقا  األساس  هذا  وعلى 

والقياس   بواسطةالتقوي  التكنولوجيات    واالختبار  منبعض  لبعض   احلديثة  معيارية  مستوايت  أجل حتديد 
اخت قصد  احلديثة  القدم  أساسية يف كرة  كمتطلبات  والفسيولوجية  البدنية  املوهوبني  الصفات  الناشئني  يار 

 : كااليتذوي االستعدادات اخلاصة، حيث قسمنا دراستنا اىل ثالثة جوانب وهي  
 وهو بدوره مقسم على فصلني:  اجلانب التمهيدي: ✓
األول: ✓ الدراسة،   الفصل  أمهية  الدراسة،  أهداف  الفرضيات،  التساؤالت،  الدراسة،  اشكالية  وفيه: 

 الصعوابت اليت واجهت الباحث. 
 االستفادة منها.  وابراز مدىعرض الدراسات السابقة احمللية والعربية واألجنبية  الثاين: الفصل ✓

 وقد قسمه الباحث اىل أربعة فصول:  :اجلانب النظري ✓
 يف اجملال الرايضي.  االختبار-القياس -التقوي  الفصل األول: ✓
 املتطلبات البدنية والفسيولوجية يف كرة القدم احلديثة.  الفصل الثاين: ✓
 املوهبة واالنتقاء الرايضي.  الفصل الثالث: ✓
 ( سنة )املراهقة املبكرة(. 15-14خصائص املرحلة العمرية ) الفصل الرابع: ✓

 وقد مت تقسيمه اىل فصلني ومها:  اجلانب التطبيقي: ✓
 . اإلجراءات واألسس املنهجية للدراسة  الفصل األول: ✓
 ومناقشة النتائج. ضعر  الثاين:الفصل  ✓

 . والتوصيات واالقرتاحاتمث مت اختتام الدراسة ابستنتاج عام   
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 اإلشكالية: ( 1
ساين عن غريها من اجملاالت االنسانية األخرى كالعلم والفن ال ختتلف كثريا الرايضة كمجال ان 

واملوسيقى ، حيث يعترب اهلدف الرئيسي لكل ممارس هو التميز وبناء على ذلك أصبحت الدراسات 
وصول اىل مستقبل مميز هلم، التعريف كتشاف وتنمية املوهوبني رايضيا ابلعلى دراسة كيفية ا العلمية تركز 

يشمل تقدير املوهبة الطبيعية أو القدرة على   talent identificationاألساسي الكتشاف املوهوبني 
املوهبة الرايضية حتددها  ان  أعلى متيز، ولكن اكتشاف املوهوب يف الرايضة عملية مركبة متعددة األوجه،

 جزئيا اجلينات وتتأثر ابلعديد من العوامل البيئية وهذا جيعل من الصعب حتديدها بدقة. 
دول الكتلة الشرقية منذ   امي ظاهرة جديدة الكتشاف املوهوب فقد استخدمتهاليعترب املدخل النظ

-1976-1972األوملبية أوائل الستينات وخالل السبعينات، وحققت نتائجا مدهشة خالل الدورات 
وهذا النجاح نسب اىل تطبيق نظام اكتشاف املوهوبني كما وضعت أيضا الدول الغربية برامج  م 1980

ويف هناية التسعينات  م 1994عام امج أول دولة غربية طبقة هذه الرب  أسرتاليا اكتشاف املوهوب ، وكانت
طبق الربانمج األسرتايل املعدل يف اختيار االحتادات الرايضية أعضاء املنتخبات الوطنية ولكن هذه اجلهود مل  

سرتايل املعدل غري  بريطانيا طبقت فكرة الربانمج األتستمر لتغري القيادات الرايضية، وهناك دول أخرى مثل 
تتناسب مع العائد منه خاصة مع الفرق الرايضية، وطبق الحقا برانجما   أن هذا الربانمج كان تكلفته كبرية ال

 humainأكثر مشولية متعدد األوجه وقد حقق جناحا. ومع اكتشاف اخلريطة اجلينية لالنسان 

génome  ألف جني خمتلفة متت اكتشاف امكاانت جديدة ليس فقط يف  30000وما حتتويه من
 20األمراض ولكن أيضا يف جمال اكتشاف املوهوب، حيث وجد حوايل جمال الوقاية والعالج للعديد من 

 testingجني ترتبط ابحلالة الصحية املرتبطة ابللياقة البدنية واألداء البدين وبدأ استخدام اختبارات اجلني  

genes ريسان خريبط، أبو العال عبد  اىل اجلانب االختبارات النفسية والفسيولوجية والبيوكيميائية(
وتعترب عملية اختيار املوهوبني عملية تنطوي على الكثري من االجراءات اليت   (.431، ص 2016تاح، الف

تتطلب أدوات قياس والتشخيص، وعملية االنتقاء وتنمية املواهب أصبحت عملية ال ختضع للصدفة  
متعددة  ولكنها أصبحت ختضع لألس العلمية من خالل اختيار الصفوة من الناشئني وعلى مراحل زمنية

 .(2020) دمحاين نوال واخرون،  ممن لديهم قدرات تنبئ ابلوصول اىل املستوايت العليا
توصل املتخصصون يف اجملال الرايضي يف منتصف القرن احلايل إىل دالالت تؤكد أن لكل نشاط   كما

 رايضي مواصفات خاصة متيز هذا النشاط عن ممارس ابقي األنشطة الرايضية األخرى. 
العلمي   التطور  إىل  يرجع  األبطال  سن  وصغر  العالية  الرايضية  املستوايت  تقدم  أن  فيه  شك  ال  ومما 
النشاط  ومتطلبات  لطبيعة  طبقا  املناسب  الفرد  اختيار  تناولت  اليت  والدراسات  البحوث  نتائج  وتطبيق 

امل لتحديد  املختلفة  الرايضية  األنشطة  املتخصصون يف  اجته  هلذا  املمارس.  اخلاصة بكل  الرايضي  واصفات 
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إىل  للوصول  حمددة  علمية  ألسس  وفقا  الرايضي  الناشئ  اختيار  على  تساعد  واليت  حدا  على  نشاط 
 املستوايت الرايضية العالية. 

ويعترب اختيار الفرد املناسب لنوع النشاط هو اخلطوة األوىل حنو الوصول إىل مستوى البطولة لذا اهتم  
كثري من الدراسات اليت أجريت يف جمال الرتبية البدنية والرايضية بصفة  هبا العديد من الباحثني وأكدت ال

 (. 11، ص 2005)حممد حازم أبو يوسف،عامة جمال االنتقاء بصفة خاصة على أمهية اختيار الناشئني 
بلوغ   يف  األمهية  ابلغ  له  أمر  الطفولة  منذ  له  املناسب  الرايضي  النشاط  ملمارسة  الناشئ  اختيار  ان 
الناشئ  اختيار  وأن  الصغر،  منذ  التدريب  دون  عالية  مستوايت  حتقيق  الصعوبة  ومن  العالية،  املستوايت 

عملي االختيار  عملية  أصبحت  بل  للصدفة،  مرتوكا  يعد  مل  املناسب  للنشاط  علمية  وتوجيهه  أسس  هلا  ة 
املضنية   اجلهود  نتيجة  اليها  التوصل  املدرب    ءآلراأمكن  اسرتشد  واذا  اجملال،  هذا  املتخصصني يف  وحبوث 

ابألسلوب العلمي يف انتقاء الرايضيني سوف يساعده ذلك يف تطوير املستوى واالرتقاء مبستوى االجناز يف  
كذلك التنبؤ مبستوى الناشئ يف املستقبل يف ضوء  املستقبل، حيث يساهم األسلوب العلمي يف االختيار ،  

 املعلومات واملقاييس املتحصل عليها من الطفل، واليت تعد أهم مشاكل االنتقاء . 
إن االنتقاء االجتهادي الذايت غري العلمي قد يضيع على اللعبة أو النشاط قدرات فنية فذة يف حني أن  

يضمن وصول أفضل العناصر الناشئة موهبة إىل املستوايت   استخدام األسلوب العلمي يف انتقاء املوهوبني
العليا ، ويف السنوات األخرية تطلب األمر االهتمام علميا بعمليات االنتقاء للموهوبني حىت ميكن العناية 
، إن  اللعبة  الرايضية يف  املستوايت  الربامج العلمية اليت تعد لذلك أمال يف وصوهلم ألعلى  هبم من خالل 

أ قد  إلذلك  ومدى   دى  أولوايهتا  و  االنتقاء  معايري  حتديد  جمال  يف  العلمية  األحباث  من  العديد  إجراء 
املعايري تلك  ضوء  يف  مستقبال  الناشئون  حيققه  أن  ميكن  الذي  ابملستوى  التنبؤ  حممد إمكانية  )هدى 

 . (8ص  ،2004اخلضري،
دراسة كيفية  حول  االجتاهات  بعض  مؤخرا  الرايضي  اجملال  يف  ظهرت  والقدرات    ولقد  االستعدادات 

اخلاصة املتعلقة بعملية االنتقاء، فبينما يرى فريق من العلماء والباحثني استخدام طرق وأساليب تعتمد على  
استخدام جمموعة كبرية من االختبارات لتحليل توقيتات منو  أخريرى فريق و نتائج العيب املستوايت العالية، 

الذي يفضل فيه فريق اثلث تقييم اخلصائص   الرايضيني،وتطور عناصر القدرة واالستعداد عند   يف الوقت 
 ...وهكذا. فسيولوجية-النفسالفردية للنمو البدين واخلصائص واملؤشرات 

اجياد حلو  الدراسات بضرورة  العديد من  تقييم االستعدادات اخلاصة وقد أوصت  كيفية  فعلية حول  ل 
)الصفات الوراثية( يف املراحل األوىل من عمليات االنتقاء الرايضي، ابعتبار أن منو وتطور القدرات البدنية  
والنفسية فيما بعد يعتمد يف املقام األول على وجود تلك االستعدادات كقدرات كامنة غري ظاهرة تتحول 
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قدرات   اىل  املدرب مستقبال  من  كل  دور  فيه  يظهر  الذي  الرايضي  االعداد  نظام  أتثري  من خالل  فعلية 
 (. 4ص ، 2002)حممد لطفي طه،  وكفاءة عملية التدريب

إمكانياهتم   يف  يتساوون  ال  األفراد  أن  حيث  الرايضية،  املواضيع  أهم  من  االنتقاء  موضوع  يعد  كما 
التبا أبهنا  تعرف  فردية  فروق  بينهم  أن  إذ  البدنية  وقدراهتم،  القدرات  يف  واالختالف  والعقلية ين   واملهارية 

من  نوع  ملمارسة  توجيهه  مث  ومن  إنسان  هبا كل  يتميز  اليت  اخلصائص  هذه  اكتشاف  فان  لذا  والنفسية، 
مع  املطلوبة  املستوايت  إىل  والوصول  ابلنجاح  يعجل  إمنا  به  يتميز  ما  مع  تالئم  اليت  الرايضية  األنشطة 

 االقتصاد يف اجلهد واملال والوقت. 
أهنا أكثر األلعاب شعبية يف أحناء كثرية من العامل مما جعل كثري    وترجع أمهية االنتقاء يف كرة القدم اىل

وتنمية فرق كرة القدم للناشئني على أسس   إلعدادمن الدول املتقدمة يف كرة القدم تبذل جهودا مستمرة  
 –علمية واضحة ابعتبارها القاعدة العريضة اليت تعتمد عليها لنمو وازدهار اللعبة ، حيث تظهر الدراسات 

الدولية أن حتقيق ال والبطوالت  األوملبية  الدورات  القدم من خالل  األداء لالعيب كرة  يت اجتهت اىل حتليل 
النتائج املتقدمة يكون ملن تتوافر لديهم املوهبة واحلركة، والكفاءة البدنية ودرجة عالية من املهارة كما تتوفر  

هذه العوامل تشكل أمهية كبرية عند انتقاء الناشئني   االرادة القوية و الروح املعنوية العالية، ومن هنا أصبحت
 (. 21،ص 2005)حممد حازم أبو يوسف، مما أدى اىل ظهور العديد من الدراسات يف السنوات األخرية

كرة القدم احلديثة تستدعي أن يقوم الالعب ابلتحرك طوال وقت املباراة والالعب الذي تستنفذ قواه  و 
الفريق، وسرعة اللعب هي مسة كرة القدم احلديثة، لذلك أصبح من الضروري خالل املباراة يصبح عبئا على 

أن يتصف العب كرة القدم ابلسرعة، من هذا املنطلق أصبح أول شرط جيب أن يضمه مدربو األشبال 
فاملهارة ميكن أن   الالعب سريعا أوال مث أتيت بعد ذلك مهاراته،  الناشئني أن يكون  الالعبني  اختيار  عند 

الالعب يكتسبه أن  فقط، حيث  حتسن  أن  اال  ميكن  وال  هبا  يولد  فهو  السرعة  أما  ابلتمرين،  الالعب  ا 
البطيء اآلن ال وجود له يف كرة القدم احلديثة، وإذا مل يراع املدرب ذلك أصبح فريقه ال ميكنه أن جياري  

للهزمية. دائما  الصفات اليت جيب أن    الفرق األخرى ويكون معرضا  املدرب يف العبيه هي: وأهم  يطورها 
 السرعة، التحمل، القوة، الرشاقة، املرونة. 

ومن الطبيعي أن هذه الصفات مرتبطة ببعضها البعض، فاملدرب لكي حيسن من سرعة الالعب البد  
يعطى مترينات قوة جملموعة العضالت اليت تعمل يف اجلري والوثب عاليا، كما أن التحمل يصل اليه الالعب  

مترينات السرعة، والسرعة والرشاقة مرتبطتان ببعضهما البعض وتؤثر كل منهما يف األخرى ، كما بتكرار  
البد أن يالحظ املدرب أن تدريب اللياقة يكون يف أول فرتة االعداد بدون كرة مث يلي ذلك طريقة التدريب  

االعداد فرتة  هناية  ويف  لالعب.  البدنية  اللياقة  بتطوير  مرتبطة  املهارات  فان   على  املبارايت  موسم  وخالل 
على  يعمل  الواحد  التمرين  أن  أي  واخلطط،  املهارات  على  ابلتدريب  مرتبط  البدنية  اللياقة  على  التدريب 
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تطوير الصفات البدنية ويف نفس الوقت هو تدريب على املهارات واخلطط، وهي تعطى يف الفرتة األساسية  
ب كرة القدم احلديثة هو الذي يستطيع أن يسيطر بدقة  وجيب أن يدرك املدرب أن الع يف وحدة التدريب.

 . (145، ص 1997)حنفي حممود خمتار،  على الكرة بسرعة وأن يتحمل ذلك طوال زمن املباراة
رب رايضة مهمة وشاملة للكثري من وسائل القياس والتخطيط والتكتيك الرايضي، وألهنا تكرة القدم تعو 

اليوم حتتل مكانة متميزة يف العامل أمجع، فهي يف تطور مستمر وتستمد هذا التطور من عقلية اإلنسان اليت 
منذ ابتكار ونشوء  ال تريد أن تقف هبذه اللعبة عند نقطة معينة، ومادام قانون هذه اللعبة نفسه قد تغري  

 (. 15، ص 2010)موفق أسعد حممود،هذه اللعبة، فكذلك وسائل القياس والتقومي والتخطيط فيها  
مستوى االجناز بصفة عامة، وقد ابت أثر ذلك واضحا   ر يعد التخطيط اجليد الركيزة األساسية لتطو و 

أ للتخطيط  ومهاراي وخططيا، وأصبح  بدنيا  القدم  مستوى فرق كرة  تقدم  ابلغة وضرورية جلميع  على  مهية 
الالعب  عمليات   حتقيق  يعد  فلم  العاملية،  وبلوغ  العالية  املستوايت  لتحقيق  املختلفة  مبراحلها  التدريب 

للمستوايت العالية أو االعداد هلا مرتوكا للصدفة أو العشوائية بل جيب أن يكون للمدرب والالعب هدفا  
أن    أخرب العملي القائم على أسس علمية وتربوية أو مبعىن  اىل حتقيقه من خالل اطار عام للتدري  يسعيان 

 (. 203،ص 2001)أمر هللا البساطي، يكون هناك اطار عام من العمل )التدرب( املخطط

  األمهية ان التطور املذهل وارتفاع مستوايت االجناز البدين خالل مبارايت كرة القدم يعكس بوضوح ابلغ  
الربامج   هذه  وتشكيل  والتدريب،  االعداد  برامج  لتشكيل  واملوضوعية  العلمية  لألساليب  االجتاه  لضرورة 
نتائج  الالعبني من خالل  املستوى احلقيقي لقدرات  املقام األول على معرفة  والتدرج مبحتوايهتا يعتمد يف 

البد احلالة  تعد  البدنية، حيث  احلالة  مستوى  تقييم  مث  ومن  الرايضية  االختبارات  احلالة  مكوانت  أحد  نية 
 ويتوقف عليها مستوى احلالة املهارية واخلططية، فهي حجر الزاوية يف بناء العب كرة القدم قدميا وحديثا. 

واعتماد املدرب على املالحظة واملشاهدة لالعبيه أثناء املباراة فقط لتحديد مستوايت األداء البدين أمر  
واملوضوعية، بل اس الدقة  معايري  ينقصه  الصادقة وفق  املوضوعية  املدرب لالختبارات    وأسس علمية تخدام 

األداء   مستوى  على  استخدام   الوظيفي-البدينللتعرف  مث  ومن  عليها  جدال  ال  حتمية  حقيقة  أصبحت 
 مدلوهلا العلمي يف تقييم وتوجيه مسارات عملية التدريب.

الشيء واحلك قيمة  التحقق من   "" البسيط  القيمة من خالل درجات أو والتقومي مبفهومه  م على هذه 
عملية  من  الناجتة  التغريات  مقدار  على  التعرف  هبدف  وذلك  واالختبارات(  القياسات  )نتائج  تقديرات 

تطوير  والتدريباالعداد   حنو  املوجهة  التمرينات  وشدة  لنوع  الالعب  تكيف  مدى  معرفة  اخر  مبعىن  أو   ،
برامج التدريب، وكذا للحكم على فاعلية التدريب حيث يتطلب مستوى قدرات اللياقة البدنية والوظيفية يف 

ذلك من املدرب املعرفة الكاملة للمعلومات املتعلقة مبدى تقدم املستوى طبقا ملا توضحه نتائج االختبارات 
 (. 243، ص 2001)أمر هللا البساطي،
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 ومن خالل كل ما سبق ارأتينا طرح التساؤل التايل:  

االختبارات    لنتائج  الطبيعي  التوزيع  اعتدالية  وفق  املعيارية  املستوايت  استنباط  ميكن  هل 
 القدم؟البدنية والفسيولوجية لدى العيب كرة 

 وعلى ضوء التساؤل العام ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:  
( 15-14للفئة )العيب كرة القدم  دى  هل تتحدد املستوايت املعيارية يف نتائج االختبارات البدنية ل  ✓

 ضمن املستوى اجليد وفق منوذج التوزيع الطبيعي االعتدايل؟ سنة
نتائج   ✓ املعيارية يف  املستوايت  تتحدد  لهل  الفسيولوجية  القدم  دى  القدرات  )العيب كرة  -14للفئة 

 ضمن املستوى اجليد وفق منوذج التوزيع الطبيعي االعتدايل؟  سنة( 15

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى القدرات البدنية والفسيولوجية بني فريقي جنم مقرة   ✓
 ووفاق سطيف ؟ 

بع ✓ مستوى  يف  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  العينة هل  بني  والفسيولوجية  البدنية  القدرات  ض 
 احملكية؟الوطنية والعينة الفرنسية 

 فرضيات الدراسة:( 2
 العامة:  ( الفرضية2-1

املعياريةتتحدد    اجليد  املستوايت  املستوى  لنتائج   ضمن  الطبيعي  التوزيع  اعتدالية  وفق 
 القدم. االختبارات البدنية والفسيولوجية لدى العيب كرة 

 الفرضيات اجلزئية: ( 2-2
(  15-14للفئة ) العيب كرة القدم دى املستوايت املعيارية يف نتائج االختبارات البدنية ل تتحدد(  2-2-1

 ضمن املستوى اجليد وفق منوذج التوزيع الطبيعي االعتدايل.  سنة
-14للفئة )  كرة القدم  لدى العيبيف نتائج القدرات الفسيولوجية    املستوايت املعيارية  تتحدد(  2-2-2

 .ضمن املستوى اجليد وفق منوذج التوزيع الطبيعي االعتدايل سنة( 15
توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى القدرات البدنية والفسيولوجية بني فريقي جنم مقرة   (2-2-3

 .ووفاق سطيف
توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى القدرات البدنية والفسيولوجية بني العينة الوطنية   (2-2-4

 .احملكيةوالعينة الفرنسية 
 أهداف الدراسة:( 3
 معيارية لبعض املتطلبات البدنية من أجل انتقاء املواهب الشابة يف كرة القدم. حتديد مستوايت  ✓
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 حتديد مستوايت معيارية لبعض املتطلبات الفسيولوجية من أجل انتقاء املواهب الشابة يف كرة القدم.  ✓
 الشابة اجلزائرية حسب اختالفات املناطق.  بني املواهبمعرفة الفروقات الفردية  ✓
 لفردية بني الالعب اجلزائري وبني الالعب األجنيب وحتديد أسباهبا. معرفة الفروقات ا ✓
 تقنني عملية االنتقاء واالبتعاد عن الطرق العشوائية.  ✓
 استخدام الطرق احلديثة كالتقومي واالختبار والقياس وبطارايت االختبار يف عملية االنتقاء.  ✓
 اكتشاف املواهب الشابة يف كرة القدم. استخدام التكنولوجيات احلديثة واالعتماد عليها يف  ✓

 ( أمهية الدراسة:4
تكمن أمهية الدراسة يف اعتبار موضوع االنتقاء أساسا مرجعيا يف عامل الرايضة ابعتباره اللبنة األوىل يف 
إن  القول  والعملية وجب  العلمية  من  االنتقاء وجرت يف جو  عملية  فإذا صحت  الرايضي  التفوق  أساس 

الشابة   تبيان املوهبة  خالل  من  جلية  الدراسة  أمهية  تظهر  كما  الرايضي  النجاح  ملصاف  الولوج  ضمنت 
التقنني   واملدربني على حد سواء وهذا  الرايضيني  العملية احلساسة يف حياة  الصحيح هلذه  العلمي  التقنني 

ىن على أسس يقودان ابلضرورة إىل نتائج أكيدة ومضمونة عكس االعتباطية والعشوائية يف االختيار اليت تب
بدائية أبرزها املالحظة واملقابلة اليت تؤدي إىل نتائج سلبية تربز حالة من  الظلم للكثري من املواهب الشابة  

 والنتيجة احلتمية لذلك تدهور العملية الرايضية وعدم تطور الرايضة اجلزائرية. 
 ( صعوابت البحث: 5
 صعوبة التنقل بني األندية.  ✓
 االنتقاء وإصرار املدربني على املالحظة وعدم إجراء االختبارات. مشكالت عملية  ✓
 بعض املدربني من أجل اجراء االختبارات. عدم تفهم  ✓
 قلة املواضيع اليت تعاجل املستوايت املعيارية خاصة يف املتطلبات الفسيولوجية.  ✓
شاكل االدارية وعدم  الصعوبة يف ضبط االجراءات امليدانية للدراسة االستطالعية واألساسية بسبب امل ✓

 وجود تسهيالت واتفاقيات لتسهيل املهام. 
القدم بصفة  ✓ الرايضي بصفة عامة ويف كرة  والتوجيه  االنتقاء  فيما يتعلق مبوضوع  املراجع احلديثة  قلة 

 خاصة. 
 مصطلحات الدراسة: (6
 التقومي: ( 6-1
اصطالحا:  6-1-1 نعطي   ANDREWS 1979  يعرفه(  طريقها  عن  اليت  العملية  تلك  أنه 

املستخدمة  القياس  وسائل  تطبيق  من  املتجمعة  للبياانت  ابلنسبة  خاصة  داللة  ذات  معان  أو  درجات، 
 (. 21، ص 1994)كمال عبد احلميد، رضوان، 
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أن التقومي يف اجملال الرايضي هو وسيلة ملعرفة مدى فائدة أو فاعلية الربامج اليت   BUCHER  ويرى
طريقها،   عن  يتم  وما  أجلها   وإذاتعطى  من  املوضوعة  األغراض  حتقق  الربامج  هذه  من  التحقق  أردان  ما 

األفراد   يف  والضعف  القوة  نقاط  على  التعرف  يف  التقومي  يساعد  حممو   والربامجوكذلك  أسعد  د،  )موفق 
 (. 28، ص 2010

هو عملية احلكم على تقديرات النتائج املستنبطة من القياس واالختبار واختاذ القرارات :  ( إجرائيا6-1-2
 واالجراءات بشأن موضوع أو برانمج معني. 

 القياس: ( 6-2
 وكذلكالقياس هو الوسيلة اليت ميكن من خالهلا التحديد الدقيق للمظاهر كميا    اصطالحا:  (6-2-1

 (. 4، ص 2000)إبراهيم سالمة،  الصفات املميزة للشيء املراد قياسه
على أنه أسلوب جلمع البياانت واملعلومات بطريقة كمية عن الشيء املقاس    2001  ليلى فرحاتوتعرفه  

خاصة   بتقنية  ذلك  مقننةويتم  التقومي   وأدوات  عملية  يف  احلكم  عليها  فرحات،   يرتكز  السيد  )ليلى 
 (. 25، ص 2001

ويعترب هو وسيلة نقوم بواسطتها جبمع البياانت واملعلومات وهو أحد عمليات التقومي، ( اجرائيا:  6-2-2
ويف   عامة  بصفة  خاصة  والقدرات  االستعدات  عن  الكشف  يف  تساهم  اليت  احلديثة  الوسائل  من  القياس 

 الرايضة بصفة خاصة. 
 ( االختبار: 6-3
اصطالحا:  6-3-1 تصحيح  (  يتيح  بشكل  مرتبة  وغريها(  املهام  أو  )األسئلة  البنود  من  جمموعة  هو 

قياس  أداة  عن  عبارة  وهو  الفردية،  الفروق  تقدير  يف  الدرجات  تستخدم  األداءات، حيث  أو  اإلجاابت 
أو   الذكاء  أو  االجناز  مثل  للمفحوص  ابلنسبة  حمددة  جوانب  أو  )مظهر(  جانب  على  للحكم  تستخدم 

 (. 22، ص 2006حممد نصر الدين رضوان، )ا. وغريهالشخصية 
ويعرف موفق أسعد حممود االختبار يف كرة القدم على أنه االستجابة احلقيقية من قبل الالعب حلركات  
مقننة يتوجب أداؤها أبسلوب وطريقة حمددة وذلك للوقوف على مستوى الالعب يف حالة معينة يف كرة 

 (. 19، ص 2001)موفق أسعد حممود،  القدم
 هي أحد الوسائل اليت تبحث عن قياس املعلومات أو القدرات يف النشاط الرايضي. ( اجرائيا: 6-3-2
 : ( املعايي 6-4
هي الدرجات اليت حيصل عليها الفرد من جراء االختبار وتعد خاما، ليس هلا أي    اصطالحا:(  6-4-1

إجراء بعض العمليات اإلحصائية    مدلول إال أذا حولت من الدرجات اخلام إىل الدرجات املعيارية بواسطة
 (. 30، ص 2011)موفق أسعد حممود،  
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 ممخص الدراسة
" صورة الجسـ وعالقتيا بتقدير الذات عند المراىقيف الممارسيف عنواف البحث

 لألنشطة البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية"
 عمي زروقي سيداحمدإعداد: 

 : بمغوؿ فتحيأ/دإشراؼ 
بيف صورة الجسـ وتقدير الذات عند المراىقيف ىدفت الدراسة إلى التعرؼ وكشؼ العبلقة     

الممارسيف لؤلنشطة البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية، وقد شممت العينة عمى مجموعة 
ثانويات بوالية الشمؼ، وتـ  8( تمميذ عمى مستوى 452مف المراىقيف المقدر عددىـ بػ )

سنة، وقد اعتمد الباحث كأداة لجمع  21و 14وتتراوح أعمارىـ بيف  قصديةة اختيارىـ بطريق
البيانات المتعمقة بأىداؼ الدراسة عمى كؿ مف مقياس صورة الجسـ لمباحثة "سامية محمد 

لمدكتور "محمد صالح األزرؽ"، بينما اعتمد  صابر محمد عبد النبي" ومقياس تقدير الذات
األساليب اإلحصائية المختمفة والتي تتناسب مع  " مف خبلؿspssالباحث برنامج "

الموضوع، وقد أسفرت النتائج عمى وجود فروؽ معنوية بيف المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة 
الصفية والبلصفية في كؿ مف صورة الجسـ وتقدير الذات وذلؾ لصالح المراىقيف الممارسيف 

معنوية في صورة الجسـ بيف لؤلنشطة البلصفية، كما أسفرت النتائج عمى وجود فروؽ 
المراىقيف تبعًا لبعض المتغيرات الخاصة بيـ عمى النحو التالي، وجود فروؽ معنوية تبعًا 
لمتغير الجنس ولصالح الذكور، عدـ وجود فروؽ معنوية تبعًا لمتغير السف، وجود فروؽ 

ود فروؽ معنوية معنوية تبعًا لمتغير البيئة لصالح المراىقيف المقيميف في المدينة، عدـ وج
تبعًا لنوع النشاط )جماعي _ فردي(. كما أسفرت النتائج عمى وجود فروؽ معنوية في تقدير 
الذات بيف المراىقيف تبعًا لبعض المتغيرات الخاصة بيـ عمى النحو التالي، وجود فروؽ 

وجود  معنوية تبعًا لمتغير الجنس لصالح الذكور، عدـ وجود فروؽ معنوية تبعًا لمتغير السف،
فروؽ معنوية تبعًا لمتغير البيئة لصالح المراىقيف المقيميف في المدينة، وجود فروؽ معنوية 
تبعًا لنوع النشاط )جماعي _ فردي(. وتوصؿ الباحث كذلؾ الى وجود عبلقة ارتباطية طردية 
 موجبة بيف صورة الجسـ وبعدييا وتقدير الذات وأبعادىا عند المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة

 البدنية والرياضة الصفية والبلصفية. 

 



Abstract 

Title "The body image and its relationship with self-esteem on 

adolescents practicing  physical and sportive activities in the high 

school period" 

by: ALI ZERROUKI SEYYID AHMED 

Supervision: pr.BELGHOUL FETHI 

   This study aims at knowing and discovering the relationship between 

body language and self-esteem in adolescents practicing physical and 

sportive activities in the high school period. The sample covered a number 

of Intentionally selected adolescents of 452 students at the level of 8 high 

schools in the city of Chlef aged between 14 and 21 years. In the process of 

data collecting related to the aim of the study, the researcher relied on the 

scale of the body image of the scholar ―SAMIA MOHAMED SABER 
MOHAMED ABD ENABI‖ and the scale of self-esteem made by Dr. 

―MOHAMED SALEH EL AZRAQ‖, while the researcher used the 
―SPSS‖ program for the different stylistic styles that fit with the study 
subject. The results concluded the existence of emotional differences 

between the adolescents practicing the curricular activities and the extra- 

curricular in both the body image and the self-esteem for the balance of the 

adolescents practicing extra-curricular activities, the results have also 

shown the existence of moral differences in the body image among the 

adolescents according to the gender and for the benefit of males and the 

absence of any differences according to  the variable of age, the existence 

of moral differences based on the environment variable  for the balance of 

adolescents living in the cities, the absence of moral differences according 

to the type of activities (collectif or individual), furthermore the results 

have shown the existence of some moral differences on self-esteem among 

adolescents according  to some variants the existence of moral differences 

according to the gender for the benefit of males, the absence of differences 

related to the age the existence of  moral differences based on the 

environment  for the balance of adolescents living in the cities, the 

existence of moral differences according to the type of activities (collectif 

or individual). The researcher has arrived at  the existence of a positive 

moral correlation between the body image and its two dimensions and the 

self-esteem and its dimensions on the adolescents practicing curricular and 

extra-curricular physical and sportive activities. 



Résumé 

Titre "Le relation entre l’image du corps  et l'estime de soi chez les 
adolescents pratiquant  les activités physiques et sportives au lycée" 

 Par .  Ali zerrouki Seyyid Ahmed 

Superviseur. Pr.    Belghoul Fethi  

 L’objectif de l’étude était bien d’identifier la relation entre l’image du 
corps et l’estime de soi chez les adolescents pratiquant les activités 
physiques et sportives au lycée, l’échantillon comporte 452 adolescents 

répartis dans 8 lycées au niveau de la wilaya de Chlef ,ces derniers étaient 

choisis Intentionnellement et sont âgés de 14 à 21 ans , et pour la collecte 

des données, le chercheur s’appuyait sur « l’échelle de l’image du corps » 
de chercheuse Samia Mohamed saber Mohamed abdelnabi et «  l’échelle 
de l’estime d soi » de DR.Mohamed Salah, en effet il a utilisé le logiciel 
« spss  » pour l’analyse des différents sondages qui se relèvent du sujet.  

Les résultat montrent qu’il y a des différences moraux entre les adolescents 

pratiquant les activités scolaires (dans l’établissement) et les activités 
périscolaires ( dans / en dehors de l’établissement) ,ces différences qui 
concernent l’image du corps et l’estime de soi sont au profit des 
adolescents pratiquant les activités périscolaires et elles se forment à cause 

des changements qui se produisent à leurs corps tout d’abord d’après le 
sexe donc elles sont au profit des garçons, ensuite d’après l’âge et enfin 
d’après l’environnement donc elles sont au profit des habitants de la ville, 

en outre ,les résultat montrent qu’il n’y a pas de différences en ce qui 
concerne le type d’activité que ce soit collective ou individuelle. 

Les résultats dévoilent qu’il y a aussi des différences moraux quant à 
l’estime de soi tout d’abord d’après le sexe donc elles sont au profit des 
garçons, puis d’après l’âge et l’environnement à cette effet, elles sont au 
profit des habitants de la ville et finalement d’après le type d’activité 
(collective, individuelle). 

Le chercheur a trouvé qu’il y avait une relation relative, morale, directe et 
positive entre l’image du corps (et ses divers dimensions) et l’estime de  
soi (et ses divers dimensions) chez les adolescents pratiquant les activités 

physiques et sportives scolaires et périscolaires.  
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 مقدمة
تعتبر التربية النفسية مف أىـ أنواع التربية التي يحتاجيا الطفؿ، ألنيا تعمؿ عمى        

 تنمية شخصيتو، وتحقؽ لو نموًا متكامبًل ومستمرًا في أبعادىا المختمفة جسميًا وعقميًا ونفسياً 
بيف أىدافيا تنمية الوعي خاصة عند المراىقيف والتي تتعمؽ بالمفاىيـ الكبرى  واجتماعيًا، ومف

في البناء النفسي كتكويف مفيوـ إيجابي عف الذات واآلخريف وتنمية القدرة عمى إقامة 
 عبلقات إجتماعية مع اآلخريف وال يكوف ىذا اال بتحقيؽ الذات.

و عمى أف الفرد يمر بمجموعة مف ومما يؤكده المختصيف في عمـ النفس النم        
المراحؿ العمرية التي تختمؼ عف بعضيا البعض في التغيرات الحاصمة في جميع الجوانب 

ف شريحة المراىقة فضبل عف الشرائح األخرى إ)النفسية، الجسمية، العقمية، السموكية...(. إال 
األساسية والحرجة في  زاد االىتماـ بيا بصفة أكثر خصوصية، بإعتبارىا مرحمة مف المراحؿ

 .حياة النشء، بؿ وأصعبيا كونيا تشمؿ عمى عدة تغيرات وعمى كؿ المستويات
 اليوية تكويف في األساس حجر بمثابة ىي خبرات، مف تتضمنو وما فالمراىقة          

 وما الشخصية، والفعالية بالكفاءة الحس وتطوير لمفرد، الجنسوي الدور معالـ ورسـ الشخصية،

 اليامة مكوناتو أحد الجسـ صورة تعتبر والذي ،العاـ الذات بتقدير اإلحساس مف ؾذل عيتب 
 البموغ إثر الجسدية فالتغيرات لممراىؽ، العامة النفسية بالصحة األخير ىذا صمة عف فضبل
 لصورة تبعا بشأنو الشؾ ويعتريو المتبمور، غير الجنسوي لدوره المراىؽ انتباه زيادة إلى تؤدي
 أمرا لذاتو المراىؽ تقدير في الجسمي المظير أىمية تعد لـ كما ذاتو. عف يحمميا التي الجسد

 األخيرة، السنوات في ممحوظة بدرجة بو الذكور اىتماـ تزايد بؿ فقط، اإلناث عمى مقتصرا
 متغير مف كؿ بدراسة الحالي بحثنا في وسنقـو .المتعددة بأنواعو التكيؼ بقضايا يرتبط وأصبح
 األنشطة حجـ تأثير الى التطرؽ خبلؿ مف وذلؾ بينيما، والعبلقة الذات وتقدير سـالج صورة
 في مساىمتيا ومدى المتغيريف، مف كؿ عمى الصفية( )صفية_ ونوعيا والرياضية البدنية
 تبعاً  العينة افراد عند الذات وتقدير الجسـ صورة دراسة وكذلؾ المتغيريف، بيف العبلقة تحسيف
 ثبلث الى العينة بتقسيـ والسف _اناث(، )ذكور الجنس وىي: بيـ الخاصة المتغيرات لبعض
 الريؼ(، _ )المدينة اإلقامة مكاف بإختبلؼ والبيئة سنة(، 21 _19 ،18_16 ،15_14) فئات
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 الجسـ صورة بيف العبلقة دراسة تـ األخير في أما فردي(، )جماعي_ الممارس النشاط ونوع
 وأبعاده. الذات وتقدير وبعدييا

ومف ىذا المنظور فقد تناولت األطروحة بابيف، حيث تناوؿ الباب األوؿ الجانب           
النظري لمبحث، بينما تناوؿ الباب الثاني الجانب التطبيقي لمبحث. وتوزعت فصوليا عمى 

 النحو التالي:
وتناوؿ ىذا الفصؿ عرض لمخمفية النظرية لئلشكالية البحث، فرضيات  الفصؿ التمييدي:

البحث، أىداؼ البحث، أىمية البحث، المفاىيـ والمصطمحات الواردة بالبحث، وأخيرًا 
 .والتعمؽ عمييا الدراسات السابقة والمرتبطة بالبحث

 : ويتضمف أربعة فصوؿ وىي:الجانب النظري -الباب األوؿ 
وـ تطرؽ الى صورة الجسـ في مرحمة المراىقة، حيث تناوؿ الباحث مفيل: تـ االفصؿ األوؿ

التطور التاريخي لصورة و صطبلحيًا حسب تعريؼ بعص العمماء، ا  جرائيًا و إصورة الجسـ 
ىمية صورة الجسـ عند المراىؽ، صورة وأىـ النظريات المفسرة لصورة الجسـ، وأالجسـ، 

، صورة الجسـ وأمراض المراىقة، عند المراىؽ الجسـ خبلؿ النمو الجسمي والفسيولوجي
وعبلمات ضعؼ الرضا عف صورة الجسـ،  ف والبموغ والمراىقة،صورة الجسـ بيف الكمو و 

كتشوه الصورة الجسدية والمخطط  صورة الجسـ معتمييز بعض المفاىيـ التي تتقارب 
 الجسمي، وفي األخير العوامؿ المؤثرة عمى صورة الجسـ وكيؼ يمكف الوقاية منيا.

 حث مبدئيًا إلى مفيـو  الذاتتقدير الذات عند المراىؽ، وفيو تطرؽ البا الفصؿ الثاني:
أبعاد مفيوـ الذات، ثـ تناوؿ مفيوـ تقدير الذات، نبذة تاريخية عف تقدير  ،وتطوره التاريخي

الذات، أىـ النظريات المفسرة لتقدير الذات، أىمية تقدير الذات، المفاىيـ المرتبطة بمفيوـ 
و عند كؿ مف "جوردف البورت تقدير الذات، العوامؿ المؤثرة عمى تقدير الذات، مظاىر النم

 ولكويير"، وتقدير الذات بيف الواقعية والمثالية، وفي األخير تـ ذكر مستويات تقدير الذات.
حيث قاـ الباحث بالطرؽ الى مفيـو األنشطة  النشاط البدني الرياضي، الفصؿ الثالث:

األنشطة البدنية  إسيامات، نبذة تاريخية لؤلنشطة البدنية والرياضية، البدنية والرياضية
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أقساـ ، أىمية األنشطة البدنية والرياضية لممراىقيف، والرياضية في تحقيؽ التنمية الشاممة
مفيـو التربية البدنية ،  النشاطات البدنية والرياضية، أنواع النشاط الرياضي البدني

 والرياضية، أىدافيا، عبلقتيا بالتربية الصحية داخؿ المدرسة، أغراضيا.
وتـ الباحث التطرؽ الى مفيوـ المراىقة،  سنة(: 18_15مرحمة المراىقة ) الرابع:الفصؿ 

أىميتيا، مراحميا، أشكاليا،  مظاىر النمو في مرحمة المراىقة، مشاكؿ المراىقة، الحاجيات 
مطالب النمو في مرحمة المراىقة )المبكرة _ النفسية لمفتى والفتاة في مرحمة المراىقة، 

 .ة(الوسطى _ المتأخر 
 : ويتضمف ثبلثة فصوؿ وىي كالتالي:الجانب التطبيقي -الباب الثاني

حيث قاـ الباحث بوصؼ وتعريؼ جراءاتو الميدانية، ا  منيجية البحث و  :الفصؿ األوؿ
إجراءات الدراسة الميدانية، مف حيث تحديد المنيج العممي المناسب، إختيار العينة، أدوات 

 طرؽ اإلحصائية المناسبة لمعالجتيا.البحث وضبطيا، واستغبلؿ أمثؿ ال
، حيث تناوؿ الباحث ومناقشة الفرضيات النتائج عرض تناوؿ ىذا الفصؿ :الفصؿ الثاني

عرض وتحميؿ ومناقشة الفرضيات، حيث تناوؿ عرض النتائج وتحميميا مف خبلؿ تبويبيا في 
بلؿ عرض الفرضية شكؿ جداوؿ تمثؿ البيانات الوصفية المتعمقة بعينة الدارسة، وذلؾ مف خ

األولى والثانية الخاصة بالفروؽ في صورة الجسـ وتقدير الذات بيف المراىقيف الممارسيف 
لؤلنشطة الصفية والبلصفية عمى التوالي، والفروؽ في صورة الجسـ وتقدير الذات بيف 
المراىقيف تعزى لبعض المتغيرات الخاصة بيـ )الجنس، السف، البيئة، نوع النشاط(، أما 

 لفرضية الخامسة فحاولت كشؼ العبلقة بيف صورة الجسـ وتقدير الذات عند افراد العينة.ا
تطرؽ الباحث في ىذا الفصؿ الى تفسير النتائج ومناقشة الفرضيات، وذلؾ : الفصؿ الثالث

مف خبلؿ التطرؽ الى ما نصت اليو الفرضية وما توصمت اليو، وتـ ربط النتائج باإلطار 
، ثـ تـ المناقشة عمى ضوء الدراسات السابقة والمرتبطة، وفي األخير قاـ والخمفية النظرية

 الباحث بتفسير النتائج والوصوؿ الى استنتاجات تتعمؽ بكؿ فرضية.
 



طاره البحث خمفية                                              التمييدي الفصؿ  النظري وا 
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 _ اإلطار العاـ لمشكمة البحث:1

شامبًل كي تجاىًا قويًا نحو إعداد األفراد إعدادًا إأصبحت المجتمعات العصرية تتجو   
يستطيعوا مف خبلليا تحقيؽ قدر كبير مف الفيـ واالستيعاب لمكونات الحضارة بفمسفتيا 
ومنجزاتيا وتطمعاتيا، وليكونوا قادريف عمى تحمؿ أعباء وتحديات ىذا العصر، وليساىموا في 
تحقيؽ التقدـ واالزدىار لمجتمعاتيـ، وقد اسيمت الدراسات والبحوث التي أجريت في مجاؿ 

ـ التربية وعمـ النفس في إبراز أىمية الوحدة المتكاممة لمفرد مما أدى إلى تغيير جوىري عم
في فمسفة ومفيوـ التربية الرياضية، ومف ثـ لـ تعد التربية الرياضية تيتـ بتربية البدف 
فحسب، بؿ أصبحت تيتـ بالفرد ككؿ وذلؾ مف خبلؿ تنمية جوانبو البدنية واإلجتماعية 

 (51: ص2016فسية.)عبد المعبود،والعقمية والن
لذلؾ أضحت األنشطة البدنية والرياضية مف أبرز الوسائؿ التي أصبحت تعتمد عمييا    

السياسة العامة والمنظومة التربوية في تكويف وتربية األفراد واألجياؿ مف جميع النواحي، 
ذلؾ ما نجده وبالخصوص الجانب النفسي واالجتماعي، بيدؼ تطوير المجتمع وازدىاره، و 

في مجاؿ النشاط البدني الرياضي التربوي خاصة إذا ما تعمؽ ّاألمر بالفرد المتعمـ اال وىو 
التمميذ، إذ انو يعتبر محور العممية التعميمية في المقاربة الحديثة، حيث أصبحت تتظافر كؿ 

 الجيود لتمبية حاجياتو التعميمية لمسير بو الى األفضؿ.
ألنشطة البدنية والرياضية بطابعيا التربوي في شكؿ حصة التربية لـ تقتصر ممارسة ا   

البدنية والرياضية المندرج ضمف البرنامج التعميمي لممؤسسات التربوية والذي يعرؼ  بالنشاط 
الصفي فقط بؿ اتجو كذلؾ الى الطابع التنافسي أو التدريبي ضمف الفرؽ والنوادي الرياضية 

والتنافس أو مف أجؿ الترفيو والترويح الذي أصبح مف أىـ  التي تسعى الى تحقيؽ األلقاب
الوسائؿ التي توفر وتحقؽ التوازف في البعد النفسي واالجتماعي والحسي الحركي لدى 

(. حيث أف ممارس األنشطة البدنية والرياضية 3: ص2013المراىؽ.)سعيدي زروقي،
التأثير المباشر والمستمر  بصفة عامة تساىـ في بناء شخصية قوية ومتزنة وذلؾ مف خبلؿ
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عمى مختمؼ أبعادىا وخاصة البعد الجسمي الذي يعتبر مف أىـ أبعاد الشخصية وأكثرىا 
إلى أف إتجاىات  Ficherبروزا خاصة عندما يكوف الفرد في مرحمة المراىقة، حيث يشير 

جسمو  الفرد نحو ذاتو تمثؿ مؤشرا ىاما لمجوانب الشخصية، حيث أف شعور الفرد وحيدا بأف
صغير أو كبير قوي أو ضعيؼ جذاب أو غير جذاب قد يفيد كثيرا في التعرؼ عمى نمط 

 ( 132: ص1998حسف عبلوي،)سموكو في اتجاه اآلخريف.
أصبح المراىقوف يولوف أىمية مفرطة لصورتيـ الجسمية ومظيرىـ، ألنيا موجودة في كؿ    

قة مف تطور سريع في النمو العضوي زماف ومكاف بحياتيـ. وذلؾ لما تتميز بو فترة المراى
والجسمي، الذي يخمؽ لدى ىذه الشريحة زيادة االنتباه والتركيز عمى أجساميـ ومظيرىـ 
الجسدي، وىذا ما يسبب ليـ المخاوؼ في العديد مف جوانب الحياة، وىذا ما يشرح أف 

، لذا فإف  مشاكؿ صورة الجسـ ىي أىـ المشكبلت التي تؤثر عمى الشباب في مجتمع اليـو
المراىقة ىي مرحمة مركزية لبدء دراسة تطوير صورة الجسـ واستيداؼ الوقاية مف مشاكميا 

 (p3:Lina A et al,2016لدى الذكور واإلناث. )
حيث أصبح المراىؽ األف يتعرض إلى تأثير عدة عوامؿ في حياتو ومف أبرزىا الصورة    

ـ والميديا الذي أصبح يشكؿ خطرًا كبيرًا المثالية الغربية التي تصؿ الييـ عف طريؽ اإلعبل
عمى صحتو النفسية وصورتو الجسمية، خاصة التي تعتبر حالة نفسية تعكس كيفية رؤية 
المراىؽ لنفسو، وذلؾ لما تروجو مف نماذج جسمية مثالية بعيدة أحيانًا عف الواقع الذي يراه 

 فسيا تقييمًا خاطئًا. مف حولو، وىذا ما قد ينعكس عمى احتراـ ذاتو ويجمو يقيـ ن
 الجاذبية ودرجة الجسمي مظيرىـ حوؿ المراىقيف الييا يتوصؿ التي االستنتاجات وتمعب  

 انماط في كبيرا دورا فييا يعيشوف التي والبيئة الراشديف أو أقرانيـ بيف سواء بيا يتمتعوف التي

 بقوة تؤثر أف ويمكف خر،أ مكاف أي أو المدرسة أو البيت في سواء المختمفة والتواصؿ التفاعؿ

 .(416-415 ص :2007)أبوجادوا، . لذاتيـ تقديرىـ عمى
( بأنو ذلؾ الجانب التقييمي Rosenberg) 1979 وتقدير الذات كما اشار اليو روزمبرغ    

لمذات أو الشعور بالرضا أو السخط اتجاه ما نتمنى أف نكوف عميو، وىو نتيجة لثبلث 
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 تقدير ألف جسمي، النفس لمجانب نتيجة أوالً  يتكوف حيث ،نسافمسارات رئيسية في نفسية اإل

 الفرد، نفسية في العاطفي لمجانب نتيجة وثانياً  الفرد، بيا يتميز التي الجسـ بصورة يتحدد الذات

 نظرةو  اإلجتماعية عبلقاتو في الفرد يستثمرىا التي العاطفية لمصورة نتيجة يتكوف أنو أي:

  (P575:  Brown, 2001 ).اليو األخريف
 ىذا ألف إجتماعي، النفس الجانب فيو  أىمية أكثر الباحثيف إعتبره والذي الثالث اإلتجاه أما    

 يضعيا التي التقييمات ونتيجة فييا، يتواجد التي البيئة مع الفرد تفاعؿ نتيجة يتكوف المفيـو

 يجرييا التي ماعيةاإلجت المقارنة نتيجة أيضا يتكوف كما وخصائصو، الفرد لقدرات األخروف

 (P 73: Guérin et Famose,2005 ). الفرد
كما سبؽ الذكر فإف ما يؤكده المختصيف في عمـ النفس اإلجتماعي ودراسة النمو أف    

الفرد يمر بمجموعة مف المراحؿ العمرية التي تختمؼ عف بعضيا البعض في التغيرات 
مية، السموكية...(، إال إف شريحة الحاصمة في جميع الجوانب )النفسية، الجسمية، العق

المراىقة فضبل عف الشرائح األخرى زاد االىتماـ بيا بصفة أكثر خصوصية، بإعتبارىا 
مرحمة مف المراحؿ األساسية والحرجة في حياة النشء، بؿ وأصعبيا كونيا تشمؿ عمى عدة 

المستوى تغيرات عمى كؿ المستويات، فيي تفاجئ المراىؽ بتغيرات عنيفة وسريعة عمى 
الجسمي، النفسي، العاطفي، المعرفي اإلجتماعي. فخبلؿ ىذه المرحمة يتغير جسـ المراىؽ 
والمراىقة في الحجـ والشكؿ والمظير... وفي فترة قصيرة جدا يصبح جسمًا بالغًا وجنسي، 
ىذا ما يجعؿ المراىؽ يعيد النظر في صورتو الذاتية التي كونيا مف قبؿ وبالتدرج والتي قد 

كس عمى تقديره لذاتو الذي يعتبر مؤشر ال غنى عنو في تحقيؽ الذات. وسنقـو في بحثنا تنع
الحالي بدراسة العبلقة بيف صورة الجسـ وتقدير الذات عند المراىقيف الممارسيف ألنشطة 
البدنية والرياضية الصفية والبلصفية، حيث سيتـ أوال دراسة كؿ متغير عمى حدى مف خبلؿ 

ث والدراسات السابقة الخاصة بكؿ متغير باإلضافة إلى دراسة الفروؽ عرض نتائج البحو 
تبعًا لممحددات المتناولة والمتعمقة بعينة الدراسة كالفروؽ في نوع األنشطة الرياضية الممارسة 

ناث(، والسف، والبيئة اإلجتماعية )مدينة وريؼ( ونوع  )صفية والصفيو(، والجنس)ذكور وا 
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وفردي(. وفي األخير نخمص الى محاولة الكشؼ عف طبيعة النشاط الممارس )جماعية 
 العبلقة بيف صورة الجسـ وتقدير الذات عند المراىقيف.

بالنسبة إلى متغير صورة الجسـ فقد جاءت عديد نتائج البحوث والدراسات لتوضح طبيعة ف 
عند  العبلقة بينيا وبيف ممارسة األنشطة البدنية والرياضية وكذلؾ دراسة ىذا المتغير

 توصمت دراسة )  حيث المراىقيف مف خبلؿ مجموعة مف الخصائص التي تتعمؽ بيـ،

2019,  et all Fischetti) أف التبلميذ الذيف يمارسوف أنشطة رياضية كافية ومنظمة  الى
لدييـ تصور أفضؿ لحجـ الجسـ وأف التبلميذ غير المنخرطيف في األندية والفرؽ الرياضية 

 Soulliard etخاوؼ صورة الجسـ أثناء نموىـ، وفي ىذا السياؽ أشارليسوا في مأمف مف م

all, 2019)  الذي توصؿ الى وجود فروؽ في صورة الجسـ اإليجابية وتحديدا تقدير  )
 Putra et 2020نتائج دراسة ) تؤكد. و الجسـ بيف الطبلب الرياضييف وغير الرياضييف

all, يتأثروف بنمط الرياضييف ويفكروف في تقميد ( عمى أف األفراد ذو صورة الجسـ السمبية
برنامجيـ الرياضي بينما األفراد الرياضييف يتمتعوف بصورة جسـ إيجابية وراضيف عف 

وجود عبلقة إرتباطية ايجابية بيف   (2010 ،حشايشيكما أظيرت نتائج دراسة ) حياتيـ،
صورة الجسـ لدى المشاركة )كما وشدة( في نشاطات درس التربية البدنية وبيف تقدير 

 أما بالنسبة الى متغير الجنس التبلميذ الذكور وباألخص في بعد الذكورة واالنشغاؿ الجنسي.
فإف صورة الجسـ مف حيث الرضا أو عدـ الرضا تمس اإلناث بشكؿ أكبر وضوحًا مف 
الذكور، فاإلناث قد ينشئف إجتماعيا بحيث تكف أكثر إىتمامًا بوزف وشكؿ أجساميف، أما 

وقد توصمت  (،154: ص2008فايد، اضعيف لنفس الضغوط الثقافية.)ور فيـ غير خالذك
( الى  2014Gatti،2014 Elena،2014Melissa  ،2004Michael,دراسة كؿ مف )

أف الجنس عامؿ يؤثر عمى ادراؾ صورة الجسـ والرضا عنيا، كما توصمت نتائج دراسة 
درجة صورة الجسـ بيف الجنسيف لدى  الى وجود فروؽ دالة إحصائيا في (2011،)ضيؼ اهلل

 عينة مف المصابيف باإلعاقة الحركية المكتسبة وكاف ذلؾ لصالح الذكور، كما توصمت نتائج
توصمت الى أف صورة الجسـ عند الفتيات  ( التيet all, 2012 Vilhjalmsson) دراسة
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ر القامة كاف أقؿ إيجابية بكثير مف األوالد، حيث أظيرت التفاعبلت بيف الجنيس أف قص
مرتبطًا بصورة الجسـ السمبية عند الذكور، في حيف كاف نقص الوزف )النحافة( مرتبطا 

، بصورة الجسـ اإليجابية عند اإلناث ( التي 2008، كما توصمت دراسة )رضا األشـر
أظيرت عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا في صورة الجسـ بيف الذكور واإلناث المعاقيف، في 

( الى عدـ وجود فروؽ في صورة الجسـ بيف الذكور 2009راسة )القاضي، حيف توصمت د
واإلناث المبتوريف بعد حرب غزة وترجع الباحثة ذلؾ إلى النظرة النضالية والبطولية التي 

( 2017بف مرىوف اليطالية،كما توصمت نتائج دراسة ) ينظر بيا المجتمع إلى ىذه الفئة.
عدـ وجود فروؽ قتيا بوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي الى التي تناولت فييا صورة الجسـ وعبل

 ,2004, في صورة الجسـ تبعا لمتغير الجنس. أما فيما يتعمؽ بالفروؽ في السف فقد توصؿ

 p1_10) all et Castro Josefina)  عينة مف المراىقيف  تتراوح في دراسة أجريت عمى
الجسـ عند المراىقيف بيف سنة، الى عدـ وجود فروؽ في صورة  24و 11أعمارىـ بيف 

بإخبلؼ الفئات العمرية، لكف ىناؾ فروؽ معنوية توحي الى وجود اضطراب في صورة 
سنة وذلؾ نتيجة التغيرات المفاجئة  13و 11الجسـ عند اإلناث الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

Neumark-بروز األثداء.. وىذا ما اكدت عميو دراسة )و  التي تطرا عمييـ كظيور الطمث

, 2011 et all Sztainer)   سنوات عمى عينة مف  10إثر دراسة طولية امتدت لػ
المراىقيف عمى عندـ وجود فروؽ معنوية  في صورة الجسـ عند المراىقيف بيف مرحمتي البموغ 

فقد توصمت دراسة ومرحمة الشباب أو الرشد. أما فيما يتعمؽ بمتغير البيئة اإلجتماعية 
(Jackson et al, 2003 ) الى أف مراىقات المدينة لدييـ زيادة في الوزف وصورتيـ

الجسمية مضطربة نوعًا ما مقارنة بمراىقات األحياء الريفية، وتوصمت نتائج دراسة 
Rinderknecht et al, 2002) إلى أف الشباب األمريكييف الحضرييف غير راضيف عف )

 , Prioreschi et alاسة )كما اظيرت نتائج در حجـ أجساميـ ولدييـ صورة جسـ متدنية، 

( التي أجريت عمى عينة مف مراىقي المدينة والريؼ بجنوب إفريقيا، الى أف صورة 2017
الجسـ عند المجموعة الحضرية أقؿ استقرارًا مف مراىقي الريؼ ويرجع ذلؾ الى تناوؿ الطعاـ 
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المراىقيف  الغير المنظـ. أما بخصوص متغير نوع النشاط الممارس والذي يتعمؽ فقط بعينة
 Abbott, B. D etدراسة ) الممارسيف ألنشطة البدنية والرياضية البلصفية، فقد توصمت

all)  التي أجريت عمى عينة مف المراىقات وأفاد المشاركوف في النشاط البدني أف صورة
الجسـ تختمؼ بإختبلؼ أنواع الرياضة وخمصت الى أنو رغـ اختبلفيـ في أنواع األلعاب 

لممارسة إال أف أي مشاركة في األنشطة الرياضية كانت مرتبطة بصورة جسدية الرياضية ا
 (2010حشايشي، ) دراسة وتوصمت كذلؾأكثر وظيفية مف المراىقات الغير الممارسات، 

الى وجود فروؽ في صورة الجسـ بيف مشاركة التبلميذ في أنواع نشاطات الدرس وباألخص 
أف   (Missoum, 1997,32)ىذا السياؽ  ذكر  ، وفيبيف األنشطة الجماعية والفردية

التبايف في اإلستثمار الجسمي بيف التبلميذ أثناء الممارسة يرجع لنوع العبلقات الموجودة في 
النشاط المقترح، فبعض التبلميذ يفضموف المشاركة في األنشطة الفردية والتي توفر ليـ 

المشاركة في  عض اآلخر فيفضؿوضعيات تحكميا العبلقات ذات البعد النرجسي، أما الب
ييا العبلقات مع اآلخريف، وىذيف النوعيف مف العبلقات مع الذات أو عماألنشطة التي تطغى 

مع الغير توجد في جؿ وقت الحصة، وبذلؾ يكوف لمتمميذ حظ في إشراؾ أو المفاضمة بينيما 
 أثناء مشاركتو في النشاط.

جاءت نتائج العديد مف البحوث والدراسات لتوضح  أما بالنسبة إلى متغير تقدير الذات فقد   
طبيعة العبلقة بينيا وبيف ممارسة األنشطة البدنية والرياضية وكذلؾ دراسة ىذا المتغير عند 

ة       ، حيث توصمت نتائج دراسالمراىقيف مف خبلؿ مجموعة مف المحددات التي تتعمؽ بيـ
(Bowker, 2006)  مشاركة رياضية زائدة  تقديرىـ الذاتي عمى أف المراىقيف الذيف لدييـ

وأظيرت مرتفع عف غيرىـ، وأف المشاركة الرياضية مرتبطة بجميع مؤشرات تقدير الذات، 
( أف المتمرنوف ذوو الخبرة الكبيرة يتمتعوف بتقدير ذات عالي  2005Frost , نتائج دراسة )

ممارسة  أف (McDonald et all 1992 ,مقارنة بالممارسيف المنخفضيف، ويشير كؿ مف )
األنشطة البدنية والرياضية  بيدؼ الوصوؿ الى الصحة الجسمية والنفسية ارتبط بشكؿ 

فقد أظيرت نتائج دراسة   إيجابي بتقدير الذات لكبل الجنسيف. أما بالنسبة الى متغير الجنس
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( , 2009Joshi al, 2006.. Pattan et  2006 Bowker, عمى عينة المراىقيف الى )
، كما أظيرت رد فروؽ معنوية بيف الجنسيف في تقدير الذات وكاف ذلؾ لصالح الذكو وجو 

وجود اختبلفات في تقدير الذات فاختبلؼ الجنس   (Jeannie et al, 2007) نتاج دراسة
 .عند مجموعة مف المراىقيف

 الى أف درجة تقدير( 2012 زواؽ،فقد توصمت نتائج دراسة ) أما فيما يتعمؽ بمتغير السف 
الذات البدنية لدى أفراد عينة الدراسة مرتفعة، وأنو ال توجد فروؽ في تقدير الذات تبعًا 

كما أظيرت نتائج دراسة )ضيؼ ، لمتغير السف في دراسة أجريت عمى العبي كرة الطائرة
( أف ىناؾ فروؽ في درجة تقدير الذات لدى عينة مف المصابيف باإلعاقة الحركية 2011اهلل،

أما فيما يتعمؽ بمتغير البيئة فتوصمت نتائج دراسة  ى الى متغير السف.المكتسبة تعز 
(, 2009. Srivastava, 2014 Joshi , 2013. Alam الى )ف تقدير الذات المرتفع أ

واألداء األكاديمي الممتاز كاف لصالح مراىقي المدينة مقارنة بنظرائيـ في المناطؽ الريفية. 
( أف 2009Slutzky ,نتائج دراسة )فقد أظيرت اط الممارس أما بالنسبة الى متغير نوع النش

األطفاؿ الذيف قضوا وقتًا أطوؿ في الرياضات الجماعية يتمتعوف بمفيوـ ذاتي رياضي عالي 
وتقدير ذات مرتفع مف أقرانيـ الذيف مارسوا النشاط الفردي، في حيف توصؿ )سعيدي 

إدراؾ الذات البدنية تبعًا لنوع  في اً ( إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائي2013، زروقي
 جماعية. أو الرياضة فردية

كفافي أما بالنسبة الى طبيعة العبلقة بيف صورة الجسـ وتقدير الذات فقد أكدت كؿ مف    
 والنياؿ أف عدـ الرضا عف صورة الجسـ ىي مصدر النخفاض مفيوـ الفرد وتقديره لذاتو

( وجود عبلقة 2009خوجة، تائج دراسة )وقد أظيرت ن(، 14: ص 1995)كفافي، النياؿ، 
إرتباطية بيف صورة الجسـ وتقدير الذات لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة حركيًا. وتوصمت 

( الى أنو توجد عبلقة ارتباطية عكسية بيف صورة الجسـ 2011نتائج دراسة )ضيؼ اهلل، 
كما الحركية المكتسبة، وتقدير الذات عند عينة المشموليف والمبتوريف المصابيف باإلعاقة 

ة بيف صورة الجسـ بأنو توجد عبلقة ارتباطية موج( 2008نتائج دراسة )صابر،أظيرت 
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( في دراستو أف الشعور بالجاذبية Harter,1997وفي ىذا الصدد يذكر )وتقدير الذات، 
 نحو الذات الجسمية أو الرضا عنيا يعتبر عامبًل ميما في التنبؤ بتقدير الذات وخاصة عند

المشاعر السمبية  الى أف ( Siegel et al, 1999المراىقات، كما توصمت نتائج دراسة )
وانخفاض تقدير الذات  االكتئاب أعراض لممراىقيف حوؿ أجسادىـ تساىـ في زيادة إنتشار

 & Pattan et al, 2006ويظير ذلؾ بالخصوص عند الفتيات، كما تؤكد نتائج دراسة )

Elena Gatti, 2014)  أف تقدير الذات الموجب يرتبط بتقدير الذات اإلجتماعي وصورة
 قدير الذات لممظير الجسمي والييئة الخارجية .الجسـ التي تتـ مف خبلؿ ت

 إشكالية البحث:
إف دراسة العبلقة بيف صورة الجسـ وتقدير الذات ليا أىمية بالغة في التعرؼ عمى الصحة  

النفسية ومفيـو الذات، والتنبأ بما يمكف أف تنعكس طبيعة ىذه العبلقة عمى شخصية مراىقي 
الشريحة المادة البشرية الخاـ التي يمكف االستثمار فييا، المرحمة الثانوية، حيث تعتبر ىذه 

ودراسة ىذيف المتغيريف وعبلقتيما تحت تأثير األنشطة البدنية والرياضية الصفية والبلصفية 
أمر في غاية األىمية وذلؾ مف خبلؿ الكشؼ عمى األثر الذي يمكف أف تتركو ىذه األنشطة 

ىذا ما يقودنا اواًل الى دراسة كؿ متغير بإختبلؼ عمى كؿ مف صورة الجسـ وتقدير الذات، و 
بعض المتغيرات التي تتعمؽ بعينة الدراسة والتي تتمثؿ في نوع  األنشطة )صفية والصفية(، 

ناث(، والسف بيف ثبلث فئات ) سنة(،  21__19، 18__16، 15__14والجنس )ذكور وا 
نشاط )جماعي، فردي( حيث أف والبيئة )المراىقيف المقيميف في المدينة والريؼ(، ونوع ال

دراسة الفروؽ بيف المراىقيف بإختبلؼ ىذه المتغيرات يمكف أف يمدنا ببعض التفسيرات التي 
ليا أىمية بالغة في الكشؼ عمى مسار تطور كؿ متغير والتعرؼ عمى أىـ المتغيرات التي 

عند المراىؽ  يمكف أف تأثر عمى العبلقة بيف صورة الجسـ وتقدير الذات، فالصحة النفسية
تكوف مف خبلؿ صورة الجسـ اإليجابية وتقدير الذات المرتفع الذي يحقؽ لو شخصية سوية 

 تضمف لو مكانة اجتماعية وتمنحو القدرة عمى التكيؼ مع نفسو والعالـ المحيط بو.
 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/symptomatology
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/symptomatology
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 فمف خبلؿ ما تـ ذكره سابقًا نطرح التساؤؿ التالي:  
وتقدير الذات عند المراىقيف الممارسيف ىؿ توجد عالقة إرتباطية بيف صورة الجسـ 
 لألنشطة البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية؟

 :التاليةمف ىنا نطرح التساؤالت الفرعية و 
  في صورة الجسـ بيف  0.05حصائية عند مستوى إىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة

وخارج  المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة البدنية والرياضية الصفية والبلصفية )داخؿ
 المؤسسات التربوية( في المرحمة الثانوية ؟ 

  في تقدير الذات بيف المراىقيف  0.05حصائية عند مستوى إىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة
داخؿ وخارج المؤسسات ) الصفية والبلصفية الممارسيف لؤلنشطة البدنية والرياضية

 في المرحمة الثانوية؟ (التربوية
 في صورة الجسـ بيف  0.05ئية عند مستوى ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصا

المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة الصفية والبلصفية تعزى لبعض المتغيرات الخاصة بيـ 
 السف _ البيئة _ نوع النشاط( في المرحمة الثانوية؟  _)الجنس

  بيف المراىقيف  0.05ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في تقدير الذات عند مستوى
 لؤلنشطة الصفية والبلصفية تعزى لبعض المتغيرات الخاصة بيـ )الجنس _الممارسيف 

 السف _ البيئة _ نوع النشاط( في المرحمة الثانوية؟
  ما طبيعة العبلقة بيف صورة الجسـ وتقدير الذات عند المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة

 البدنية والرياضية الصفية والبلصفية في المرحمة الثانوية؟
 البحث: _ فرضيات2
 _ الفرضية العامة:1_2

_ توجد عبلقة إرتباطية بيف صورة الجسـ وتقدير الذات عند المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة 
 البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية.
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 _ الفرضيات الجزئية:2_2
 :الفرضية األولى 

مراىقيف في صورة الجسـ بيف ال  0.05توى _ توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مس
الممارسيف لؤلنشطة البدنية والرياضية الصفية والبلصفية )داخؿ وخارج المؤسسات التربوية( 

 في المرحمة الثانوية
 :الفرضية الثانية 

في تقدير الذات بيف المراىقيف  0.05_ توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى 
)داخؿ وخارج المؤسسات التربوية( الممارسيف لؤلنشطة البدنية والرياضية الصفية والبلصفية 

 في المرحمة الثانوية.
 :الفرضية الثالثة 

في صورة الجسـ بيف المراىقيف  0.05_ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الممارسيف لؤلنشطة الصفية والبلصفية في المرحمة الثانوية تعزى لبعض المتغيرات الخاصة 

 النشاط(.  السف _ البيئة _ نوع  _بيـ )الجنس
 :الفرضية الرابعة 

في صورة الجسـ بيف  0.01 0.05_ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة الصفية والبلصفية في المرحمة الثانوية تعزى لبعض المتغيرات 

 السف _ البيئة _ نوع النشاط(.  _الخاصة بيـ )الجنس
 :الفرضية الخامسة 
بيف صورة الجسـ وتقدير الذات  0.05بلقة ارتباطية طردية موجبة عند مستوى _ توجد ع3

 عند المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية.
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 _ أىداؼ الدراسة:3
انطبلقا مف إشكالية البحث التي قمنا بطرحيا والتي تتمثؿ في دراسة العبلقة بيف صورة  

ذات مف خبلؿ األنشطة البدنية والرياضية، نيدؼ الى اإلجابة عف مجموعة الجسـ وتقدير ال
 مف األسئمة اليدؼ منيا ما يمي: 

  الكشؼ عف الفروؽ في صورة الجسـ بيف المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة البدنية
 والرياضية )الصفية والبلصفية(.

 شطة البدنية والرياضية الكشؼ عف الفروؽ في تقدير الذات بيف المراىقيف الممارسيف لؤلن
 )الصفية والبلصفية(.

 الفروؽ في صورة الجسـ بيف المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة الصفية  الكشؼ عف
 والبلصفية تبعًا لبعض المتغيرات الخاصة بيـ )الجنس _ السف _البيئة _ نوع النشاط(.

 فية الكشؼ عف الفروؽ في تقدير الذات بيف المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة الص
 والبلصفية تعزى لبعض المتغيرات الخاصة بيـ )الجنس _ السف_ البيئة _ نوع النشاط(.

   الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف صورة الجسـ وتقدير الذات عند المراىقيف الممارسيف
 لؤلنشطة البدنية والرياضية.

 _ أىمية الدراسة:4
راىؽ التي ترتبط بصورة الجسـ تكمف أىمية ىذه الدراسة في تناوليا الصحة النفسية لمم  

اإليجابية وتقدير الذات المرتفع، فالتمميذ حينما يكوف لديو صورة جسـ صحيحة وتقدير الذات 
مرتفع" فإنو ينمو ويعيش حياة سوية، حيث تعتبر المراىقة فترة ىامة في اضطراب صورة 

عضوية الجسـ، وذلؾ لما يحدث فييا مف عدة  تطورات كنمو لمخصائص البدنية، ال
والجنسية، وكذلؾ نمو العبلقات اإلجتماعية مما يجعؿ المراىقيف والمراىقات ييتموف 

 بمظيرىـ، وأي إدراؾ خاطئ لصورة الجسـ قد ينعكس سمبًا عمى تقديره لذاتو.
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 أواًل: األىمية النظرية:
دراسة نفسية عربية تناولت العبلقة بيف كؿ مف  –في حدود عمـ الباحث  –ال توجد  .1

الجسـ وتقدير الذات عند المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة البدنية والرياضية الصفية  صورة
 .في المرحمة الثانوية والبلصفية

تناولت الدراسة الحالية موضوعًا ميمًا في الصحة النفسية يتعمؽ األمر بكؿ مف متغير  .2
د، صورة الجسـ وتقدير الذات، فصورة الجسـ ىي مكوف ىاـ وأساسي في شخصية الفر 

وحينما تكوف موجبة وصحيحة يكوف السواء "الرضا"، وعندما تكوف سالبة ومحرفة 
ومضطربة يكوف البلسواء "عدـ الرضا"، وكذا تقدير الذات الذي اذا كاف مرتفعًا عند 
المراىقيف تجدىـ يشعروف بالرضا عف ذواتيـ معظـ الوقت، وعمى الجانب اآلخر، اذا 

 غير ذوي شأف يفتقروف إلى تقدير ذواتيـ. كاف منخفضًا تجدىـ يشعروف بأنيـ

عينة الدراسة الحالية تقع في مرحمتي " المراىقة والشباب"، وىما مرحمتيف ىامتيف بالنسبة  .3
لمفرد، إضافة الى ذلؾ تناوؿ بعض المتغيرات الخاصة بيـ والمتمثمة في الجنس والسف 

 والبيئة ونوع النشاط الممارس.

انوية ىـ وقود المجتمع في الغد، وليـ دور مؤثر في مستقبؿ مراىقي ومراىقات المرحمة الث .4
المجتمع والببلد لذلؾ ينبغي أف يكونوا أفرادًا أصحاء نفسيًا كي يؤدوا دورىـ بفاعمية ونجاح، 
وىذا ال يكوف اال مف خبلؿ الكشؼ عف العوامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى شخصيتيـ 

 وىويتيـ وقدرتيـ عمى التكيؼ مع المجتمع.

 نيًا: األىمية التطبيقية:ثا

مف خبلؿ نتائج الدراسة يمكف التخطيط لعمؿ برامج إرشادية وعبلجية؛ لتعديؿ النظرة _ 1
الخاطئة لدى المراىقيف والشباب الذيف لدييـ عدـ الرضا عف صورة الجسـ وتقدير الذات 

 المنخفض.
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التبلميذ في مرحمة عطاء إرشادات وتوجييات لآلباء والمعمميف عف طريقة التعامؿ مع إ_ 2
رشادىـ ألىمية صورة الجسـ لدى الطفؿ، وواجبيـ نحو ذلؾ حتى يتكوف لدى  المراىقة وا 

 الطفؿ صورة جسـ موجبة وصحيحة.
_ توجيو المراىقيف الى ضرورة ممارسة النشاط البدني الرياضي الصفي وخاصتًا البلصفي 3

النمو وتحقيؽ الرضا البدني وتقبؿ  لما لو مف أىمية في مساعدة الطفؿ عمى التأقمـ مع عممية
 صورة جسمو التي تنعكس عمى تقديره لذاتو.

_ إعطاء نتائج عممية لدور الحجـ الساعي الذي يقضيو المراىؽ في ممارسة النشاط 4
البدني الرياضي، واف الوقت المخصص لحصة التربية البدنية والرياضية غير كافي لمساعدة 

 مص مف اإلضطرابات النفسية.   المراىؽ عمى تطوير ذاتو والتخ
 تحديد مفاىيـ ومصطمحات البحث: _5
 _ صورة الجسـ: 1_5
" ىي الصورة الذىنية التي يكونيا الفرد عف جسمو وقد _ التعريؼ االصطالحي:1_1_5

 تكوف مطابقة لممظير والييئة الجسمية الحقيقية الواقعية، وقد تختمؼ عف ذلؾ."
 ( p78: Latha et al,2006)  الصورة التي يكونيا الشخص في بعبارة أخرى "ىي أو

عقمو عف جسمو، وتكوف موجبة أو سالبة، حقيقية أو غير حقيقية، وىي تتأثر بالعوامؿ 
 (6: ص 2008النفسية والثقافية واالجتماعية" )مصابر، 

الصورة الذىنية التي يرى بيا الفرد  ونعني بو في بحثنا الحالي_ التعريؼ اإلجرائي: 2_1_5
فسو والتي تكونت نتيجة تأثير عوامؿ مختمفة )البيئة، األسرة، األقراف، وسائؿ اإلعبلـ، ن

الوراثة، األنشطة البدنية والرياضية...( المحيطة بو وعبلقاتو المختمفة مع افرد المجتمع فإذا 
  كاف ادراكو ليا واقعيا كانت حسنة واذا كاف العكس أي "يسعى الى الصورة المثالية التخيمية"

 .  فإنيا تكوف مشوشة
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_ أو ىي الدرجة الكمية التي يتحصؿ عمييا الفرد عمى مقياس صورة الجسـ ليذا البحث،  
دراكو لصورتو و  والذي يتضمف األبعاد التالية " ادراكو لصورة الجسمية مف خبلؿ ذاتو ا 

 الجسمية مف خبلؿ اآلخريف"  
 _ تقدير الذات:2_5
لؾ التقييـ الكمي الذي يبديو الفرد نحو ذاتو بإعتباره ىو ذ_ التعريؼ االصطالحي:" 1_2_5

كفرد يعيش في بيئة، أو ىو حالة الرضا أو عدمو التي يبدييا الفرد نحو ذاتو مف خبلؿ 
التقييـ الذي يجريو لقدراتو وكفاءاتو، والذي يبديو مف خبلؿ االتجاه الذي يكونو نحو ذاتو 

 (13: ص2008بالرضا أو الرفض.)مويسي، 

ىو تقييـ الفرد لذاتو مف خبلؿ اعطاء قيمة مستحسنة لمذات التعريؼ اإلجرائي:  _2_2_5
   أو العكس، أو ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المبحوث عمى مقياس تقدير الذات.

 _ النشاط البدني الرياضي.3_5
ؿ " تشارلز بيوتشر" عمى أنو ذلؾ الجزء المتكام_  التعريؼ االصطالحي: يعرفو 1_3_5

مف التربية العامة وميداف تجريبي ىدفو تكويف المواطف الصالح البلئؽ مف الناحية البدنية 
والعقمية واالنفعالية واالجتماعية، وذلؾ عف طريؽ ألواف النشاط البدني الذي اختير كيدؼ 

 (.09ص :1992لتحقيؽ ىذه المياـ.) بسيوني، النشاطي، 
نشطة العامة التي تسعى الى تغطية جانب ىي جزء مف األ_  التعريؼ اإلجرائي: 2_3_5

مف جوانب التربية الشاممة لممراىؽ، وذلؾ عف طريؽ جممة مف األنشطة البدنية اليادفة 
والمتنوعة التي تنمي الجوانب األساسية لشخصية المراىؽ ) الجانب البدني، العقمي المعرفي، 

قيؽ مواطف سوي يخدـ نفسو العاطفي الوجداني، الحسي الحركي، اإلجتماعي ...( بغية تح
 وغيره.

ىي كؿ ما يمارسو المراىؽ داخؿ الصؼ خبلؿ حصة التربية _ األنشطة الصفية: 3_3_5
 . البدنية والرياضية المبرمجة في التوقيت األسبوعي لممواد التعميمية المقدرة بساعتيف أسبوعياً 
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رياضية مختمفة ىي كؿ ما يزاولو المراىؽ مف ممارسات _األنشطة الالصفية : 4_3_5
جماعية وفردية مف خبلؿ انخراطو داخؿ الفرؽ واألندية أو الجمعيات الرياضية بصفة 

 منتظمة بعيدًا عف المؤسسات التعميمية التربوية.
  سنة(: 18_15_ المراىقة )4_5
 _ التعريؼ االصطالحي:1_4_5
ىقة المبكرة ىي المرحمة الوسطى لممراىقة التي تمي المرا_ التعريؼ اإلجرائي: 2_4_5
تتميز بزيادة سريعة في التغيرات الجسمية ، ( والتي تواكب المرحمة الثانوية14_11)

والفيزيولوجية كالطوؿ والوزف والمبلمح نتيجة النشاط اليرموني المتجدد، وتعرؼ باالىتماـ 
الزائد لمفرد بمظيره الجسمي، صحتو، وقوتو الجسمية، وعبلقتو النفسجسمية التي تخمؼ لو 

 موعة مف اإلضطرابات النفسية واإلجتماعية .مج
 _ المتغيرات الوسيطة:5_5

يظـ في محتواه الفروقات المتعددة بيف كؿ مف الذكور واإلناث في كؿ  حىو مصطمالجنس: 
     مف الجوانب النفسية، اإلجتماعية، الجسمية، الفيزيولوجية في مرحمة المراىقة.

تي تظـ مرحمة الخروج مف المراىقة المبكرة ىي المرحمة العمرية ال(: 21-14السف )
( ومرحمة ما بعد سف 18_16( والثانية تمثؿ المراىقة الوسطى الفعمية )15_14)

 ( التي في مجمميا تختمؼ مف مراىؽ الى أخر.21-18الرشد)
مصطمح  يتعمؽ بعينة المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة البلصفية فقد والذي  نوع النشاط:

كالكرة الطائرة  طة الممارسة إما " فردية " كالجيدو والعدو... أو جماعيةيوضح  نوع األنش
 .الخوكرة القدـ...

المقيموف في المدف عينة عينة المراىقيف المقيموف في الريؼ و  فرؽ بيفيمصطمح البيئة : 
  .كؿ منيما خائص تميزىا عمى األخرىالحضارية ول
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 وضوع الدراسة:_ الدراسات السابقة والمشابية والمرتبطة بم6
يعتبر مصطمح صورة الجسـ وتقدير الذات مف المتغيرات الرئيسية في مفيوـ الذات   

وتستخدـ في عمـ النفس مف أجؿ فيـ شخصية األفراد والتنبؤ بسموكياتيـ. ولقد قامت مختمؼ 
التخصصات في عمـ النفس باإلعتماد عمى ىذيف المفيوميف واعتبارىما كمؤشر مف مؤشرات 

 . النفسيالسواء 
ىناؾ بعض الدراسات التي قامت بدراسة ىذا المفيـو في المجاؿ التربوي وبعضيا األخر مف 
البحوث المتخصصة في مجاؿ التربية البدنية والرياضية، حيث سنحاوؿ في ىذا الفصؿ 
عرض أىـ الدراسات التي تناولت ىذيف المتغيريف وعبلقتيما معًا وبعض المتغيرات األخرى 

أف تؤثر في العبلقة بينيما، كما سنقـو بإبراز بعض الدراسات التي تناولت التي يمكف 
 المتغيريف باعتبارىما ذو أىمية بالغة في تحديد شخصية المراىؽ وتحقيؽ الصحة النفسية.

 _ مجموعة الدراسات التي تناولت صورة الجسـ وتقدير الذات معًا:1_6
 _ الدراسات العربية: 1_1_6
 .3طروحة دكتوراه " بجامعة الجزائرأ(: " 2009دؿ )خوجة عا دراسة_  1
أثر البرنامج الرياضي المقترح في تحسيف صورة الجسـ ومفيوـ تقدير الذات وتطوير "  

المياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى فئة ذوي االحتياجات الخاصة حركيًا " دراسة ميدانية 
 ( بالجزائر.بالمؤسسة االستشفائية يعقوبي زىير)الشاطئ األزرؽ

محاولة التعرؼ عمى أثر البرنامج الرياضي المقترح في تحسيف صورة _ ىدؼ الدراسة: 
الجسـ ومفيوـ تقدير الذات وتطوير المياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى فئة ذوي 
االحتياجات الخاصة حركيًا. وكذلؾ محاولة تحديد العبلقة بيف صورة الجسـ ومفيـو الذات 

 ئة.لدى ىذه الف
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معاقًا حركيًا مف الذكور مصابيف بالشمؿ النصفي، مما  (20تكونت مف )_عينة الدراسة: 
( وكاف ذلؾ بالطريقة 53مف مجتمع الدراسة الذي قدر ب)  (%37.73يشكموف نسبة )

 ( ضابطة .10( تجريبية و)10العمدية، حيث كانت مقسمة الى )
صورة الجسـ )مف إعداد الباحث( اعتمد الباحث عمى كؿ مف مقياس _ أدوات الدراسة: 

المياقة البدنية المرتبطة  واختبار (Rosenberg, 1965ومقياس تقدير الذات لػ روزمبرغ )
الخاصة بذوي االحتياجات  (Winnick & Short, 1999بالصحة لػ وينيؾ وشورت )

 الخاصة حركيًا، وكذلؾ البرنامج الرياضي المقترح )مف إعداد الباحث(.
أظيرت نتائج الدراسة أف البرنامج الرياضي المقترح أسيـ في تحسيف صورة  ة:نتائج الدراس

الجسـ وتقدير الذات لدى عينة الدراسة. وذلؾ مف خبلؿ حساب المتوسطات الحسابية وقيمة 
T. Test  بيف القياس القبمي والبعدي لمعينة التجريبية، كما أنو أدى إلى تطوير المياقة البدنية

لدى ىذه الفئة ولصالح القياس البعدي ، كما توصمت كذلؾ إلى أف ىناؾ المرتبطة بالصحة 
 عبلقة إرتباطية بيف صورة الجسـ وتقدير الذات لدى العينة.

 .لممعاقيفمقترح برنامج صورة الجسـ _ تقدير الذات _ المياقة البدنية _ الكممات الدالة: 
  .02الجزائر  ةرسالة ماجستير" جامع(: " 2011حبيبة ضيؼ اهلل ) دراسة_ 2
بيف باإلعاقة الحركية صورة الجسـ وعبلقتيا بتقدير الذات لدى المشموليف والمبتوريف المصا" 

 .دراسة ميدانية بمقر الديواف الوطني ألعضاء المعوقيف ولواحقيا  المكتسبة"
: إلى فحص طبيعة العبلقة بيف صورة الجسـ وتقدير الذات لدى عينة مف ىدفت الدراسة

ف والمبتوريف المصابيف باإلعاقة الحركية المكتسبة، والكشؼ عف الفروؽ بيف المشمولي
الجنسيف وكذا الفروؽ في متغير نوع اإلعاقة والنشاط الرياضي ومتغير السف في كؿ مف 

مف األفراد المشموليف  110درجة صورة الجسـ وتقدير الذات وتمثمت عينة الدراسة في 
 حركية المكتسبة المختارة بالطريقة العمدية.والمبتوريف المصابيف باإلعاقة ال
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اعتمدت الباحثة عمى  مقياس صورة الجسـ لوفاء القاضي ومقياس تقدير  أدوات الدراسة:
تمت المعالجة اإلحصائية عف طريؽ الرزمة ، و(Cooper Smithالذات لكوبر سميث )

 .(spssاإلحصائية لمعمـو اإلجتماعية )

ة مف خبلؿ الفرضية األولى الى وجود عبلقة عكسية سالبة توصمت الدراسنتائج الدراسة : 
دالة إحصائيًا بيف صورة الجسـ وتقدير الذات، وفي الفرضية الثانية عمى وجود فروؽ دالة 

صورة الجسـ لدى عينة المشموليف والمبتوريف المصابيف باإلعاقة الحركية  إحصائيا في درجة
اقة، نوع النشاط الرياضي، السف. وفي الفرضية المكتسبة تعزى الى متغير الجنس، نوع اإلع

األخيرة توصمنا الى أف ىناؾ فروؽ دالة في درجة تقدير الذات لدى عينة المشموليف 
والمبتوريف المصابيف باإلعاقة الحركية المكتسبة تعزى الى متغير الجنس، نوع اإلعاقة، نوع 

 النشاط الرياضي، السف.
 دير الذات، اإلعاقة الحركية المكتسبة .صورة الجسـ، تقالكممات الدالة: 

 (: 2008سامية محمد صابر محمد عبد النبي ) دراسة _3
 صورة الجسـ وعبلقتيا بتقدير الذات واالكتئاب لدى عينة مف طبلب الجامعة""

العبلقة بيف صورة الجسـ، وتقدير  طبيعة لي التعرؼ عمىإىدفت الدراسة  ىدؼ الدراسة:
ناثًا(, وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ ا  عينة مف طبلب الجامعة )ذكورا و  واالكتئاب، لدي الذات،

بيف الجنسيف في صورة الجسـ وتقدير الذات واالكتئاب. وقد تكونت عينة الدراسة مف 
 بكمية التربية ببنيا. )تعميـ عاـ وأساسي( ( طالبا وطالبة، بالفرقة الثالثة والرابعة287)

وتـ تطبيؽ (، 0.79( بانحراؼ معياري قدره )19.58) ومتوسط أعمار عينة الذكور واإلناث
 مقياس صورة الجسـ ومقياس تقدير الذات ومقياس االكتئاب.

ة بيف صورة الجسـ بوقد أوضحت النتائج أف ىناؾ عبلقة ارتباطية موج نتائج الدراسة:
وتقدير الذات، وعف وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف صورة الجسـ واالكتئاب. وأظيرت 

نتائج عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في مستوي صورة الجسـ، ووجود فروؽ بيف الجنسيف ال
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ناث، ووجود فروؽ بيف الجنسيف في مستوي االكتئاب في مستوي تقدير الذات لصالح اإل
 ناث.لصالح اإل

 (.1995النياؿ مايسة أحمد وكفافي عالء الديف ) _ دراسة4
 صية لدى عينات مف المراىقيف"بعنواف:" صورة الجسـ وبعض متغيرات الشخ

ىدفت الدراسة الى معرفة التغير الذي يحدث لصورة الجسـ وفؽ متغير السف وعبلقتو برؤية 
الذات  وتقديرىا. وشممت العينة عمى مجموعتيف مف دولتيف عربيتيف، مجموعة قطرية بمغت 

قة، وتراوحت ( تمميذة مراى325( تمميذة مراىقة والمجموعة الثانية مف مصر بمغت )306)
(. واعتمدت % 12.1و % 9.8سنة( بنسبة مئوية بمغت ما بيف ) 22_14اعمارىـ بيف )

الباحثتاف عمى كؿ مف مقياس صورة الجسـ مف إعدادىما ومقياس " إيزنؾ لمشخصية" 
 ومقياس تقدير الذات )لحسيف الدريني وأحمد سبلمة(.

ة الجسـ بيف مراىقات العينة خمصت الدراسة إلى وجود اختبلؼ في صور  نتائج الدراسة:
القطرية والعينة المصرية، كما أظيرت النتائج وجود ارتباط وثيؽ بيف صورة الجسـ والرضا 

 عنيا وتقدير الذات.
 _ الدراسات األجنبية:2_1_6
 Jackie Frost & Stuart J Mckelvie  (2005:)دراسة _ 5
ناث في كؿ اإلذكور و الط المدرسي " العبلقة بيف رضا الجسـ وتقدير الذات لممارسي النشا 

 مف المرحمة االبتدائية، الثانوية، والجامعية".
" The relationship of self-esteem and body satisfaction to exercise 

activity for male and female elementary school, high school, and 

university students" 
: محاولة التعرؼ عمى العبلقة بيف كؿ مف الرضا الجسدي وتقدير الذات لدي  ىدؼ الدراسة

عينة مكونة مف تبلميذ بالمرحمة االبتدائية والثانوية وطمبة جامعييف بكندا. حيث اف الدراسة 
إلناث والذيف تـ تصنيفيـ كممارسيف ذوي المستوى عالي والمستوى تناولت  مف الذكور وا

https://pdfs.semanticscholar.org/a1de/0068507c78aa3859eeecb2b626205b357dcc.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/a1de/0068507c78aa3859eeecb2b626205b357dcc.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/a1de/0068507c78aa3859eeecb2b626205b357dcc.pdf
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المنخفض، وقد اعتمد البحث عمى االستبانات التي تقيس تقدير الذات ورضا الجسـ وبناء 
 الجسـ. 

النتائج: توصؿ الباحث إلى اف المتمرنوف ذوو الخبرة الكبيرة يتمتعوف بتقدير ذات عالي 
ذلؾ ما يدؿ عمى أف ىناؾ عبلقة ايجابية بيف ممارسة مقارنة بالممارسيف المنخفضيف و 

 األنشطة وتقدير الذات.
  Elena Gatti & Chiara Lonio and Daniel.T (2014:)دراسة _ 6

" تأثير صورة الجسـ عمى تقدير الذات " انا احب جسدي اذًا انا احب نفسي " دراسة مقطعية 
 عمى المراىقيف اإلطالييف" .

 " I Like My Body; Therefore, I Like Myself‖: How Body Image 
Influences Self-Esteem-A Cross-Sectional Study on Italian 

Adolescents  "  

: محاولة  معرفة ما اذا كاف تصور والرضا عف صورة الجسـ يؤثراف عمى ىدؼ الدراسة
ناث ما مجموعو   122، ذكر 120) 242تقدير الذات لدى عينة مف المراىقيف ذكور وا 

 سنة . 17و 11إناث( تتراوح أعمارىـ بيف 
ولجمع البيانات اعتمد الباحثوف عمى األدوات الكمية والنوعية استبياف لتقييـ  أدوات الدراسة:

لتقدير الذات، تمثيبلت الجسـ عف  "روزمبرغ"حالة البموغ، استبياف صورة الجسـ، مقياس 
 طريؽ الرسومات.
الدراسة عمى أف الجنس والعمر عامبلف يؤثراف عمى ادراؾ  تؤكد نتائج ىذهنتائج الدراسة: 

أنو يتـ الوصوؿ الى تقدير  SEM صورة الجسـ والرضا عنيا، كما تظير مف خبلؿ تحميبلت
الذات الجيد مف خبلؿ الييئة الجيدة، وتـ كذلؾ الحصوؿ مف خبلؿ الرسومات عمى نتائج 

ور المبلمح الجنسية الثانوية أكثر مف تبيف أف االناث اكثر قمقًا بشأف تغيرات الجسـ وظي
الذكور، التأكيد عمى تأثير العوامؿ الفردية المختمفة وتسميط الضوء عمى الضيؽ النفسي 

  .واستياء المراىؽ خاصة اإلناث



طاره البحث خمفية                                              التمييدي الفصؿ  النظري وا 
 

26 

 

تأكد أىمية دراسة ىذا الموضوع مف خبلؿ توليد تدابير وقائية لمساعدة المراىقيف عمى تجاوز 
 الصعوبات النفسية.

 Jeannie. S & Huang. MD  (2007.) سةدرا_ 7
بعنواف: " صورة الجسـ وتقدير الذات لدى المراىقيف الذيف يخضعوف لتدخؿ يستيدؼ 

 سموكيات األكؿ والنشاط البدني"
"Body image and self-esteem among adolescents undergoing an 

intervention targeting dietary and physical activity behaviors" 
تـ تقييـ صورة الجسـ وتقدير الذات لممراىقيف المشاركيف في دراسة ىدؼ الدراسة: 

PACE+ وىي تجربة عشوائية محكمة بتطبيؽ برنامج سموكي لمدة عاـ يستيدؼ النشاط ،
لبدني، وسموكيات األكؿ. تـ استخداـ مقياس صورة الجسـ ومقياس البدني، الخموؿ ا

والشير  6لتقدير الذات، وأجريت القياسات في الشير "روزمبرغ"اضطراب األكؿ ومقياس 
، كما تـ التحقؽ مف الخصائص البيئية وحالة وزف المشاركيف وتمثمت عينة الدراسة في 12

مف خبلؿ تحميبلت لقياسات متكررة بيف  مراىؽ، وفي األخير تـ تحميؿ االستجابات 657
 المجموعات وداخؿ المجموعة.

تـ التوصؿ الى وجود اختبلفات في صورة الجسـ تبعًا لمتغير السف والجنس وحالة النتائج: 
الوزف األولية، في حيف تـ العثور عمى االختبلفات في تقدير الذات تبعا لمتغير الجنس 

ر عمى صورة الجسـ أو تقدير الذات لكمى الجنسيف طيمة والعرؽ وحالة الوزف، وال توجد أثا
مدة البرنامج، وفي فترة تطبيؽ البرنامج لـ تكف أي تأثيرات في تدني مستوى تقدير الذات 
وصورة الجسـ لكمى الجنسيف، سواءًا فقدوا أو حافظو عمى وزنيـ، أبمغت الفتيات المواتي 

 12أو  6ف أو حافظوا عمى الوزف في والمذاف تعرضف لفقداف الوز  PACEخضعف لبرنامج 
شير عف تحسف في رضا صورة الجسـ. وفي األخير استنتج الباحثوف اف البرنامج السموكي 
الموجو نحو تحسيف الممارسة الخاصة بالنشاط البدني وعادات النظاـ الغذائي كانت فعالة 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X06003843
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X06003843
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X06003843
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وكذلؾ المعرضوف  مف قبؿ المراىقيف بما في ذلؾ اولئؾ الذيف يعانوف مف زيادة في الوزف
 لخطر زيادة الوزف دوف عواقب نفسية سمبية.

 :_  الدراسات التي تناولت صورة الجسـ2_6
 _ الدراسات العربية:1_2_6
 .3اطروحة دكتوراه " بجامعة الجزائر (: " 2010عبد الوىاب حشايشي )دراسة  _8
الرياضية لتبلميذ و  " صورة الجسـ وعبلقتيا بالمشاركة في نشاطات درس التربية البدنية 

مرحمة التعميـ الثانوي ذكور " دراسة وصفية إرتباطية بثانوية رقيمي البشير )صالح باي( 
 بوالية سطيؼ.

: محاولة التعرؼ وكشؼ العبلقة بيف صورة الجسـ لمتبلميذ الذكور بمرحمة _ ىدؼ الدراسة
 العينةة، وقد شممت التعميـ الثانوي ومشاركتيـ في نشاطات درس التربية البدنية والرياضي

( تمميذ تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية 72عمى مجموعة مف المراىقيف ذكور المقدر عددىـ بػ)
 سنة . 18الى  16مف حيث المستوى التعميمي، ويتراوح سنيـ مف  

مقياسًا لفضيًا حوؿ صورة الجسـ )مف إعداد الباحث(،  استخدـ الباحث_ أدوات الدراسة: 
ختبار اإلسقاطي المتمثؿ في اختبار رسـ الشخص لػ كاريف ما كوفر، واداة واستعاف كذلؾ باإل

المبلحظة المنتظمة والمستمرة )وقت التعميـ األكاديمي وشدة االنشغاؿ الحركي( لغانيوف 
( ىذا لمتعرؼ عمى كمية وشدة مشاركة التبلميذ بنشاطات درس التربية 1990وآخروف )

ائج ىذه الدراسة عمى وجود عبلقة إرتباطية معنوية بيف : أسفرت نت_ نتائج الدراسةالبدنية 
المشاركة )كما وشدة( في نشاطات درس التربية البدنية وبيف تقدير صورة الجسـ لمتبلميذ 
الذكور وباألخص في بعد الذكورة واالنشغاؿ الجنسي، كما توصؿ الى وجود فروؽ معنوية 

مشاركة التبلميذ في أنواع نشاطات  في صورة الجسـ )باستعماؿ اإلختبار اإلسقاطي( بيف
 .الدرس وباألخص بيف النشاطات الجماعية والفردية

 صورة الجسـ _  نشاطات درس التربية البدنية _ المرحمة الثانوية.الكممات الدالة: 
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  .3اطروحة دكتوراه " بجامعة الجزائر (: " 2015بوغالية فايزة )دراسة  _9
ورة الجسـ وعبلقتيا باتجاىات طالبات معيد التربية البدنية تأثير القيـ اإلجتماعية عمى ص"  

 دراسة ميدانية لمعيد التربية البدنية والرياضية بالشمؼ.. نحو النشاط البدني في الجزائر"
محاولة التعرؼ عمى تأثير القيـ اإلجتماعية عمى صورة الجسـ وعبلقتيا _ ىدؼ الدراسة: 

ني الرياضي في جامعة الشمؼ، وذلؾ بمعرفة أثر القيـ باالتجاىات الطالبات نحو النشاط البد
اإلجتماعية عمى صورة الجسـ لدييف وعبلقة كؿ مف القيـ اإلجتماعية باالتجاىات وعبلقة 
صورة الجسـ باالتجاىات. ومف أجؿ ذلؾ اجرت دراسة عمى طالبات معيد التربية البدنية 

مف مجتمع البحث ، وقد % 100طالبة بنسبة  70والرياضية بجامعة الشمؼ وبمغ عددىـ 
 اختيرت العينة بطريقة عمدية .

اعتمدت الباحثة عمى كؿ مف مقياس القيـ اإلجتماعية مف تصميـ الباحثة _ أدوات الدراسة: 
 نفسيا ومقياس صورة الجسـ لمحمد حسف عبلوي ومقياس لكينوف لئلتجاىات النفسية.

تجاىات ايجابية لصورة الجسـ لدى لقد اسفرت النتائج عمى وجود ا_ نتائج الدراسة : 
طالبات معيد التربية البدنية والرياضية وعمى وجود ترتيب إيجابي لمقيـ اإلجتماعية، وكذلؾ 
عمى وجود اتجاىات ايجابية عند الطالبات نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية ، وتـ 

جسـ واتجاىات الطالبات، التوصؿ كذلؾ الى اف ىناؾ عبلقة بيف القيـ اإلجتماعية وصورة ال
واف ىناؾ عبلقة ارتباطية  بيف صورة الجسـ واتجاىات الطالبات نحو التربية البدنية اي كمما 
كاف تقدير صورة الجسـ مرتفع لدى الطالبات زاد معو اإلتجاه في كؿ ابعاده الستة لممقياس 

 والعكس صحيح.
" رسالة ماجستير" جامعة (2017" سنيده بنت عامر بف مرىوف اليطالية )_ دراسة 10

 نزوى _ سمطنة عماف _  
"صورة الجسـ وعبلقتيا باستخداـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي لدى المراىقيف مف الجنسيف   

 "بمدارس الحمقة الثانية في المحافظة الداخمية بسمطنة عماف



طاره البحث خمفية                                              التمييدي الفصؿ  النظري وا 
 

29 

 

 : ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى مستوى الرضا عف صورة الجسـ لدىىدؼ الدراسة
واستخدمت الدراسة المنيج . المراىقيف واستخداـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي والعبلقة بينيما

الوصفي اإلرتباطي وقد تـ تطبيؽ االستبانة كأداة لمدراسة، وطبقت فييا الباحثة مقياس صورة 
تمميذ  600الجسـ ومقياس استخداـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي، حيث تمثمت العينة في 

 المرحمة الثانوية بالمحافظة الداخمية بسمطنة عماف. وتمميذة في
توصمت الدراسة الى اف ىناؾ رضا عف صورة الجسـ عند عينة الدراسة نتائج الدراسة: 

حيث كانت ضمف مستوى الرضا المتوسط والكبير، وعدـ وجود فروؽ دالة احصائية عند 
اـ وسائؿ التواصؿ ( في صورة الجسـ تبعا لمتغير الجنس، درجة استخد0.05مستوى )

اإلجتماعي كانت ضمف درجة االستخداـ الكبير وكاف الدافع وراء استخداـ المراىقيف لوسائؿ 
التواصؿ اإلجتماعي كانت ضمف درجة االستخداـ الكبيرة، وجود فروؽ دالة احصائيا عند 

لح ( في استخداـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي بيف الذكور واإلناث لصا0.05مستوى الداللة )
الذكور، ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا في درجة العينة في مقياس الرضا عف 
صورة الجسـ ودرجة العينة في مقياس استخداـ وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي وقد يعنى ذلؾ 
مف وجية نظر عينة الدراسة اف صورة الجسـ اإليجابية ترتبط ايجابية مع استخداـ وسائؿ 

 اعي.التواصؿ اإلجتم
 . _3رسالة ماجستير _ جامعة الجزائر( 2005فتحي بمغوؿ ) _ دراسة11

 بعنواف:" دور النشاط البدني الرياضي في إعادة بناء اليوية لدى المعاؽ حركيًا " 
ىدفت الدراسة إلى تحديد دور النشاط البدني الرياضي في إعادة بناء اليوية لدى فئة 

أف ممارسة ىذه الشريحة ليذا النوع مف النشاط يمكنيـ  المعاقيف حركيًا، حيث انطمؽ مف فكرة
مف الحصوؿ عمى أدوار ومياـ جديدة في فريقيـ الرياضي، وبعد إجراء دراستو عمى أربعيف 

( غير 20)و ( ممارس20معاؽ إعاقة حركية مكتسبة وىذا بعد تقسيميـ الى فوجيف، )
، ومقياس خاص بالمعاش ممارس معتمدًا في ذلؾ عمى استبياف خاص باليوية الشخصية

 الجسمي ومقابمة لتحديد مرحمة الحداد. 
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توصؿ الباحث في نياية دراستو الى أف الفئة الممارسة لمنشاط البدني الرياضي تمتاز بتكويف 
صورة إيجابية لمجسـ، وتساعدىـ الممارسة في تنشيط عمؿ الحداد وحفظو عكس الفئة غير 

 الممارسة ليذا النمط مف النشاط.
 _ الدراسات األجنبية: 2_2_6

 Melissa Luu (2014:) دراسة _12
   "  بعنواف: " فحص صورة الجسـ والتماريف الرياضية   

 "An examination of body image and exercise" 

التماريف و  العبلقة بيف صورة الجسـكاف الغرض مف الدراسة ىو دراسة  ىدؼ الدراسة:
دورىما في العبلقة بيف و  الرياضية ، ودرست اسباب المشاركة في التماريف ومستوى التمريف

تقدير صورة الجسـ والتمريف . تـ طرح ثبلث فرضيات : وجود فروؽ بيف الجنسيف في صورة 
، وىناؾ فروؽ حسب الجسـ ، وجود عبلقة ايجابية بيف بيف صورة الجسـ ومستوى التماريف 

 298سبب الممارسة) الصحة، المظير، مستوى التمريف( حيث شممت عينة الدراسة عمى 
مراىؽ  واعتمد الباحث عمى مقياس تقدير صورة الجسـ واستفسار عف األنشطة البدنية 

 والرياضية.
: توصمت الدراسة الى أف الذكور لدييـ مستويات أعمى في تقدير صورة  نتائج الدراسة

لجسـ عف اإلناث ، واف ىناؾ عبلقة واضحة بيف التماريف وصورة الجسـ اإليجابية ، يمكف ا
أف تؤثر التماريف الرياضية ألسباب تتعمؽ بالصحة والمظير ومستوى النشاط البدني عمى 
شعور الشخص تجاه جسمو. واستخمص الباحث مف نتائج الدراسة اف الذكور يميموف إلى 

اإلناث، وأف ىناؾ عبلقة محددة بيف التمريف وصورة الجسـ  الشعور بأنفسيـ أفضؿ مف
اإليجابية، يمكف اف تؤثر ممارسة الرياضة لؤلسباب تتعمؽ بالصحة والمظير ومستوى النشاط 

   البدني عمى شعور المرء تجاه جسمو. 
 
 

https://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/4474/
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 :Michael J.Duncan,Yahya Al-Nakeeb (2004) دراسة _13
 دني لدى تبلميذ المدارس اإلعدادية)متوسطة( البريطانية بعنواف" صورة الجسـ وبالنشاط الب

 "Body image and physical activity in British secondary school 

children" 

صورة جسـ المراىؽ والنشاط  : ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العبلقة بيفىدؼ الدراسة
مراىؽ في  270البدني ودرست االختبلؼ في ىذه المتغيرات، وتمثمت عينة الدراسة في 

 سنة . 18و 14المرحمة الثانوية بالمدارس البريطانية الذيف تتراوح اعمارىـ بيف 
بدني، :  أشارت النتائج الى عدـ وجود عبلقة قوية بيف صورة الجسـ والنشاط النتائج الدراسة

وكاف لدى المراىقيف السود درجات أعمى مف غيرىـ، اما درجة الفروؽ حسب نوع الجنس 
فكاف لمذكور درجات أعمى مف تقدير الجسـ عف البنات، وخبلؿ عاـ دراسي زاد تقدير الجسـ 

انخفض عند البنات، والمراىقيف الذيف يعيشوف في حالة اجتماعية واقتصادية و  عند الذكور
 ستويات ممارسة النشاط البدني اكثر مف الفتيات.اعمى لدييـ م

 Heather A.Hausenblas  (2006.)_ دراسة 14
 " التماريف الرياضية وصورة الجسـ". بعنواف

   " Exercise and body image   "  

الدراسة اإلجراءات التحميمية لدمج البحوث التي تدرس تأثير  : طبقت ىذهىدؼ الدراسة
األنشطة البدنية عمى صورة الجسـ، حيث اعتمدا الباحثاف عمى استراتيجيات بحث األدب 

دراسة منشورة وغير منشورة التي درست تأثير  121واسعة النطاؽ، حيث احتوت عمى 
 ممارسة الرياضة عمى صورة الجسـ .

المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة البدنية والرياضية  وصمت الدراسة الى افتنتائج الدراسة: 
لدييـ صورة جسـ أكثر ايجابية مف غير الممارسيف، وكاف لمممارسيف األنشطة البدنية تحسنا 

ممحوظا في درجات صورة الجسـ بعد تدخؿ التمريف، واستنتجوا اف األنشطة البدنية  
 سـ.والرياضية مرتبطة بتحسيف صورة الج

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1356336X04047125
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1356336X04047125
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1356336X04047125
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14768320500105270
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14768320500105270
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 Slater, Amy  &  Marika Tiggemann.  (2011.)  _ دراسة15
بعنواف " الفروؽ بيف الجنسيف في المشاركة الرياضية لممراىقيف والمضايقة والتجسيد الذاتي 

 ومخاوؼ صورة الجسـ".

 "Gender differences in adolescent sport participation, teasing, self-

objectification and body image concerns" 
كاف ىدؼ الدراسة الكشؼ عف االختبلفات بيف الجنسيف في مشاركة  ىدؼ الدراسة:

المراىقيف في النشاط البدني، كذلؾ الكشؼ عف الفروؽ بيف الجنسيف في اإلغاظة اثناء 
ة النشاط البدني والكشؼ عف العبلقة بيف النشاط البدني لممراىقيف وصورة الجسـ، ممارس

ذكر (   تتراوح اعمارىـ بيف  382و أنثى 332مراىؽ )  714حيث شممت الدراسة عمى 
حيث اعتمد الباحث عمى مقياس المشاركة في الرياضة المنظمة واألنشطة  سنة 16و 12

 ـ وتجارب اإلغاظة الخاصة بالرياضةالبدنية األخرى، ومقياس صورة الجس
: توصمت الدراسة الى أف اإلناث المراىقات أقؿ مشاركة في الرياضة المنظمة نتائج الدراسة

بمعدؿ اقؿ مف الذكور، أما الفرضية الثانية فأصفرت عف تعرض اإلناث الى تعميقات أعمى 
ف قبؿ أقرانيـ مف مستوى مف الذكور، وكاف كؿ مف الذكور واإلناث تعرضوا لممضايقة م

نفس الجنس، باإلضافة الى ذلؾ اإلناث يتعرضف لممضايقة مف قبؿ أقرانيـ مف الجنس 
األخر)الذكور(. أما الفرضية الثبلثة فتوصموا الى اف الوقت الذي يقضيو المراىقيف في 
األنشطة البدنية والرياضية الجمالية ىدفو التخمص مف أعراض اضطراب األكؿ لدى كمى 

وخمص إلى أف مشاكؿ اإلغاظة وصورة الجسـ يمكف أف تساعد في الحد مف  .الجنسيف
 معدالت مشاركة الفتيات المراىقات في األلعاب الرياضية واألنشطة البدنية األخرى.

 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197110000989
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197110000989
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197110000989
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 : Putra, A.& Sudiana, I. K  (2020)  دراسة _16
 " Interaction Between Body Image and Exercise Activity " 

 بعنواف: " التفاعؿ بيف صورة الجسـ وممارسة األنشطة البدنية والرياضية "
 ىدؼ الدراسة: 

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف صورة جسـ وتقدير الذات بالتماريف 
عمى الفروؽ بيف الجنسيف في صورة الجسـ وتقدير الذات مف الرياضية، وكذلؾ التعرؼ 

خبلؿ العبلقة بيف التمريف وبناء الجسـ وبالييئة. وكذلؾ التعرؼ عمى تأثير حجـ الممارسة 
( والمرحمة 11_10عمى المتغيرات التابعة، ودراسة الفروؽ بيف تبلميذ المرحمة االبتدائية )

( في درجة تأثير التماريف 21_19الجامعة )( و 18_16( والثانوية )15_12المتوسطة )
وثيقة جمع البيانات و  الرياضية. حيث اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي، واداة االستبانة

تمميذ في  127التي تتعمؽ بالوزف والطوؿ والسف والجنس، وتمثمت عينة الدراسة في 
 .تمميذ في كؿ مف المتوسط والثانوي والجامعة معاً  227و االبتدائي

 نتائج الدراسة:
تشير ىذه الدراسة الى وجود عبلقة إيجابية بيف التماريف الرياضية والمتغيرات التابعة، لكنيا 
كانت ميمة فقط لتقدير الذات وبناء الجسـ، وليس لصورة الجسـ واالرتياح لموزف، أي انو 

ىذه  كمما كاف مستوى التماريف اعمى يرتبط مع مستوى أعمى مف تقدير الذات، وتحدث
العبلقة لمذكور اإلناث في االبتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة، وتوصموا كذلؾ الى اف 
الذكور واإلناث الذيف مارسوا أكثر أبمغوا عف تقدير أكثر ايجابية لجوانب مختمفة بحياتيـ مف 

تحسف أولئؾ الذيف يمارسوف أقؿ، وىذا ما يؤكد أف التماريف الرياضية تجعؿ الناس يشعروف ب
 في أجسادىـ وىذا بدوره قد يجعميـ يشعروف بتحسف في أنفسيـ.

 
 
 

https://www.atlantis-press.com/proceedings/icirad-19/125932492
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icirad-19/125932492
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 _ الدراسات التي تناولت تقدير الذات:3_6
 _ الدراسات العربية:1_3_6

 أطروحة دكتوراه.(: 2012زواؽ أمحمد )  دراسة _17
لكرة تقدير الذات البدنية والميارية وعبلقتيا ببعض الميارات اليجومية عند العبي ا:" بعنواف

 الطائرة "
: كاف الغرض مف الدراسة التعرؼ عمى درجة تقدير الذات لدى العينة وكذلؾ ىدؼ الدراسة

الميارات اليجومية لدى العينة تعزى لمتغيرات و  التعرؼ عمى الفروؽ في درجة تقدير الذات
 الدراسة )الفريؽ، السف، الطوؿ، الوزف، الوضعية اإلجتماعية، المنصب، المؤىؿ العممي(،

الميارات اليجومية ، الميارية( و ومعرفة ما اذا كانت ىناؾ عبلقة بيف تقدير الذات )البدنية
 24عند افراد العينة، حيث اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي، وشممت عينة الدراسة عمى 
تقدير العب مقسمة عمى فريقيف، واعتمد الباحث في جمع البيانات عمى كؿ مف مقياس 

 ختبار دقة الميارات اليجومية .ا  الميارية و الذات البدنية و 
توصؿ الباحث الى أف درجة تقدير الذات البدنية لدى أفراد عينة الدراسة  نتائج الدراسة: 

كبيرة، وأنا درجة الذات الميارية  لدى أفراد عينة الدراسة كبيرة. وأنو ال توجد فروؽ في تقدير 
الطوؿ، الوزف، الوضعية اإلجتماعية، المنصب، الذات في المتغيرات التالية )الفريؽ، السف، 

المؤىؿ العممي (، أما درجة الفروؽ في الميارات اليجومية  فكانت في كؿ مف متغير 
الفريؽ، كما وجد فروؽ دالة إحصائيا في الميارات اليجومية مجتمعة بيف الفريقيف لصالح 

ذات إحصائيا في الميارات فريؽ الرائد، أما الفروؽ في المتغيرات األخرى لـ توجد فروؽ 
اليجومية تعزى لػ ) السف، الطوؿ، الوزف، الوضعية اإلجتماعية، المنصب، المؤىؿ العممي(، 

تقدير الذات )البدنية  أما الفرضية األخيرة فتوصمت الى أنو ال توجد عبلقة ارتباطية بيف
 ( وبعض الميارات اليجومية لدى أفراد عينة الدراسة.والميارية
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 أطروحة دكتوراه. (:2013سعيدي زروقي يوسؼ)سة _ درا18
دراؾ الذات البدنية عند  بعنواف:" تأثير األنشطة البدنية والرياضية عمى الميارات العقمية وا 

 تبلميذ المرحمة المتوسطة والثانوية"
ىدفت الدراسة الى محاولة التعرؼ عمى الفروؽ في طبيعة العبلقة بيف ىدؼ الدراسة: 

البدنية وكؿ مف الميارات العقمية ومستوى إدراؾ الذات البدنية وذلؾ مف ممارسة األنشطة 
إلى  11خبلؿ دراسة الفروؽ تبعًا لكؿ مف مغير السف أو المرحمة العمرية الممتدة مف سف 

المرحمة الدراسية بيف تبلميذ المتوسطة والثانوية والجنس والخبرة الرياضية ونوع  19غاية سف 
و فردية ومستوى المشاركة فييا مف الدولي إلى المستوى الوالئي أو الرياضة سواء جماعية أ

تمميذ مقسميف عؿ مستوى المتوسطات  545حيث تكونت عينة الدراسة مف ، المحمي
والثانويات ومف الجنسيف )ذكور_ اناث( منيـ مف يمارس حصة التربية البدنية والرياضية 

ضمف أندية وفرؽ رياضية، ولجمع فقط ومنيـ مف يمارس أنشطة بدنية خارج المؤسسة 
 البيانات اعتمد الباحث عمى كؿ مف مقياس ادراد الذات البدنية ومقياس الميارات العقمية.

توصمت الدراسة الى عدـ وجود فروؽ في مستويات ادراؾ الذات البدنية تبعًا نتائج الدراسة: 
ؾ الذات البدنية، أما سنة في اغمب ابعاد ادرا 19_ 11لمتغير السف التي تراح سنيـ بيف 

متغير الجنس فقد كانت النتائج تدؿ عمى وجود فروؽ لصالح الذكور في جميع أبعاد ادراؾ 
الذات البدنية عدا بعد الذات المظير البدني الذي كاف لصالح اإلناث، كما لـ يتـ تسجيؿ 

الفردية، أما  فروؽ دالة في اغمب األبعاد تبعًا لنوع الرياضية الممارسة سواءًا الجماعية أو
بالنسبة إلى متغير الخبرة الرياضية فقد كانت لصالح الممارسيف الذيف ليـ اكثر مف ثبلث 
سنوات خبرة بالمقارنة مع مف ذوي خبرة أقؿ مف سنتيف، في حيف أف تأثير مستوى المشاركة 
في المنافسات كاف في شكؿ عبلقة خطية موجبة بيف مستوى المشاركة ومستوى البعد حيث 

ضحت الدراسة زيادة مستوى أغمب األبعاد بزيادة مستوى المشاركة في المنافسة مف او 
 المستوى الوالئي إلى المستوى الدولي والقاري.
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توصمت الدراسة بصفة عامة بالنسبة لمفرضية العامة الثانية الخاصة بدراسة الفروؽ في  كما
جود فروؽ دالة تبعًا لمتغير السف مستوى الميارات العقمية تبعًا لمتغيرات الدراسة إلى عدـ و 

أو المرحمة العمرية في بعض الميارات العقمية مثؿ القدرة عمى التركيز والتحضير والدافعية 
، في حيف 19إلى  15سنة مقارنة مع فئة  14إلى  11بيف الفئات التي تراوحت أعمارىـ 

ناث في أغمب أظيرت النتائج الخاصة بمتغير الجنس عدـ وجود فروؽ بيف الذكور اإل
الميارات العقمية باستثناء القدرة عمى التركيز والتحكـ في القمؽ التي كانت لصالح الذكور 
بالمقارنة مع اإلناث، كما بينت النتائج عدـ وجود فروؽ تبعًا لمتغير الخبرة أو عدد سنوات 

 الممارسة.
 أطروحة دكتوراه.(: 2012إسماعيؿ الصادؽ ) دراسة:_ 19

 .وجية العبلقة بيف تقدير الذات واألداء الميارى لدى الناشئيف في كرة القدـسيكولبعنواف:" 
كاف الغرض مف الدراسة الكشؼ عف العبلقة بيف تقدير الذات واألداء ىدؼ الدراسة: 

الميارى لدى الناشئيف في كرة القدـ، حيث اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي وذلؾ مف 
تقدير الذات واألداء الميارى في سياقيا العاـ الخاص  خبلؿ التعرؼ عمى دور العبلقة بيف

في الحصوؿ عمى النتائج المرجوة، وابراز دور العبلقة بيف تقدير الذات واألداء الميارى وفؽ 
مبدأ " التأثير المتبادؿ" )لمارش( في الحصوؿ عمى النتائج المرجوة ، وكذلؾ معرفة دور كؿ 

بلؿ التأثير المتبادؿ بينيما وابراز العبلقة في اإلتجاه، مف األداء الميارى وتقدير الذات مف خ
اما في األخير فقد تـ ابراز دور العوامؿ الداخمية كمؤشرات في عبلقة تقدير الذات واألداء 
 الميارى لدى الناشئيف في كرة القدـ مف خبلؿ ابراز تأثير المرحمة العمرية عمى ىذه العبلقة.

 _ الدراسات األجنبية:2_3_6
 Bowker, A. (2006 :) دراسة _20

 بعنواف :" العبلقة بيف المشاركة الرياضية وتقدير الذات خبلؿ مرحمة المراىقة المبكرة"
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" The relationship between sports participation and self-esteem during 

early adolescence". 

شاركة الرياضية وتقدير : كاف الغرض مف الدراسة ىو فحص العبلقة بيف المىدؼ الدراسة
الذات، مع االىتماـ الخاص بالدور الوسيط لتقدير الذات الجسدي، بمغ عدد المراىقيف كعينة 

أنثى( في المرحمة المتوسطة وتراوحت اعمارىـ بيف  215ذكر و 167مراىقًا ) 382لمدراسة 
تتعمؽ  سنة، حيث تـ اإلعتماد الرسـ اإلسقاطي واستمارة جمع المعمومات التي 14و 12

بتفاصيؿ مشاركتيـ الرياضية، باإلضافة الى تصوراتيـ الذاتية التي تتعمؽ بتقدير الذات 
 العاـ. و  الجسدي

: توصمت الى اف المشاركة الرياضية مرتبطة بجميع مؤشرات تقدير الذات، نتائج الدراسة
بتقدير  وكاف ذلؾ صحيحًا بالنسبة لكمى الجنسيف، حيث تـ تحديد عامميف متميزيف يرتبطاف

الذات الجسدي )المظير الجسدي والكفاءة البدنية( المرتبطيف بشكؿ مختمؼ بتقدير الذات 
عند الذكور واإلناث، كما التوصؿ الى وجود وساطة لتقدير الذات الجسدي في العبلقة بيف 
المشاركة الرياضية وتقدير الذات العاـ، ولوحظت اختبلفات كبيرة بيف الجنسيف في تقدير 

 الذات.
 Dishman, Rod K (2006:)_ دراسة  21

" مفيـو الذات البدنية  وتقدير الذات وتوسطيما لمعبلقات المتداخمة لمنشاط البدني والمشاركة 
 قات". الرياضية مع أعراض االكتئاب عند المراى

"Physical self-concept and self-esteem mediate cross-sectional 

relations of physical activity and sport participation with depression 

symptoms among adolescent girls" 
لمؤلفوف ما إذا كاف احتراـ الذات الجسدي واحتراـ الذات يتوسط : اختبر اىدؼ الدراسة

 1250العبلقات المستعرضة لمنشاط البدني والمشاركة الرياضية مع أعراض االكتئاب في 
 مراىقة في المرحمة الثانوية.

https://psycnet.apa.org/search/results?term=Dishman,%20Rod%20K.&latSearchType=a
https://psycnet.apa.org/record/2006-05891-017
https://psycnet.apa.org/record/2006-05891-017
https://psycnet.apa.org/record/2006-05891-017
https://psycnet.apa.org/record/2006-05891-017
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أصفرت النتائج عمى وجود عبلقة إيجابية قوية بيف مفيـو الذات الجسدي نتائج الدراسة: 
ر الذات وعبلقة عكسية معتدلة بيف تقدير الذات وأعراض االكتئاب. وكاف لكؿ العاـ وتقدي

يجابية مع المفيـو الذاتي  مف النشاط البدني والمشاركة في الرياضة عبلقة غير مباشرة وا 
الجسدي العاـ الذي كاف مستقبًل عف المقاييس الموضوعية لمياقة القمبية التنفسية ودىوف 

ج المترابطة أدلة أولية تشير إلى أف النشاط البدني والمشاركة في الجسـ. تقدـ ىذه النتائ
الرياضة قد تقمؿ مف خطر االكتئاب لدى المراىقيف مف خبلؿ التأثيرات اإليجابية الفريدة عمى 
الذات والتي تـ تطبيقيا عمى المياقة البدنية، إشارة إلى كتمة الجسـ وتصورات القدرة الرياضية 

 ودىوف الجسـ ومظيره.
 Slutzky  (2009:)  _ دراسة 22
بعنواف:" العبلقة بيف المشاركة الرياضية لؤلطفاؿ وتقدير الذات: استكشاؼ الدور الوسيط    

 لمفيـو الرياضة الذاتي".
"The link between children's sport participation and self-esteem: 

Exploring the mediating role of sport self-concept." 

كاف غرض الدراسة التحقؽ مما إذا كاف المفيوـ الذاتي الرياضي لؤلطفاؿ ىدؼ الدراسة: 
يتوسط االرتباطات الطولية بيف الوقت الذي يقضيو في األنشطة البدنية والرياضية الفردية 

ة المنظمة بتقدير الذات الحقًا ، حيث اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج والجماعي
الوصفي، واستخدـ استمارة جمع المعمومات مف ثبلث مجموعات نموذجية مف األطفاؿ في 

 تمميذ، وآبائيـ ومعممييـ.  987المرحمة االبتدائية والذي بمغ عددىـ 
فاؿ الذيف قضوا وقتًا أطوؿ في الرياضات : أشارت النتائج إلى أف األطنتائج الدراسة

الجماعية ، ولكف ليس في الرياضات الفردية، أفادوا بمفيوـ  أعمى لمرياضة،  الذي ارتبط 
بدوره بتقدير الذات أكثر مف أقرانيـ الذيف مارسوا الرياضات الفردية، واقترحت التحميبلت 

أو القدرة الرياضية أو متعددة المجموعات أف ىذه العبلقات لـ تختمؼ حسب الجنس 
 المعتقدات حوؿ أىمية الرياضة أو قبوؿ األقراف.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029208000873
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029208000873
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029208000873
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 _ التعميؽ عمى الدراسات السابقة والمرتبطة:7
بعد مراجعة الدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع عبلقة صورة الجسـ بتقدير الذات عند    

ة، فقد تأكد الباحث مف المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة البدنية والرياضية في المرحمة الثانوي
خبلليا وتعززت لديو أىمية ىذا البحث الذي يتناوؿ في طياتو متغيريف اساسيف في تحقيؽ 
الصحة النفسية والسواء عند أىـ شريحة في المجتمع اال وىي المراىقيف، لذلؾ فإنو منذ 

لمنتائج  ظيور ىذيف المتغيريف وبروزىما مزاؿ البحث متواصؿ فييما ليومنا ىذا، وذلؾ يرجع
المختمفة التي تـ التوصؿ الييا في مختمؼ الدراسات السابقة وىذا اكبر دليؿ عمى صعوبة 
تفسير ىذيف المتغيريف وفؾ شفرة العبلقة بينيما نظرًا لتعقيدىما وارتباطيما بالنفس البشرية 
 وكذا تعدد العوامؿ المؤثرة عمى ىذيف المتغيريف والمتدخمة فيما بينيا )عوامؿ نفسية،
ذا قمنا بمقارنة دراستنا الحالية بالدراسات السابقة فإننا  إجتماعية، فيزيولوجية، ثقافية...(. وا 
نجدىا تتشابو في جوانب وتختمؼ معيا في جوانب أخرى، وقمنا بتصنيفيا وفؽ المنيج 

 والعينة واألداة عمى النحو التالي:
 أوجو التشابو:

ير صورة الجسـ وتقدير الذات مف خبلؿ ربطيا إذا تحدثنا عف الدراسات التي تناولت متغ  
( ودراسة 2009باألنشطة البدنية والرياضية فنجد كؿ مف دراسة )خوجة عادؿ، 

(Jeannie,2007،) ( ودراسةPutra, 2020( ودراسة ، )Jackie, 2005 لنيا كانت )
 عند فئة المعاقيف )حركيًا او المشموليف...(.
المنيج )الوصفي( مع دراستنا فنجد كؿ مف أما الدراسات التي اعتمد عمى نفس 

(، ودراسة )سامية 2011(، ودراسة ) حبيبة ضيؼ اهلل، 2012دراسة)إسماعيؿ الصادؽ،
ودراسة  Slutzky  2009,)  (، ودراسة,Dishman2006(، ودراسة )2008محمد صابر، 

Slater & Marika  ,)( ودراسة 2012(، ودراسة )زواؽ،2013)سعيدي زروقي، 

(، ودراسة )فتحي بمغوؿ،  Luu , 2014(، ودراسة )Michrael ,2004ودراسة ) (،2011
(، ودراسة  2015(، ودراسة )بوغالية فايزة، 2017(، ودراسة )مرىوف اليطالية،2005

https://psycnet.apa.org/search/results?term=Dishman,%20Rod%20K.&latSearchType=a
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(، ودراسة) Elena , 2014(، دراسة )Putra, 2020دراسة )، و  (2010)حشايشي،
 (.1995كفافي& النياؿ،

أما الدراسات التي اشتركت مع دراستنا في العينة فنجد كؿ مف دراسة )النياؿ مايسة 
( ودراسة Heather ,2006(، ودراسة )2013(، ودراسة )سعيدي زروقي، 1995وكفافي،

(Michrael,2004،) ( ودراسةLuu, 2014)،(، ودراسة 2017، ودراسة )مرىونميطالية
(، ولكف اغمبيا Elena , 2014(، دراسة )Jeannie,2007(، ودراسة )2010)حشايشي،

 تناولت المراىقيف المعاقيف والتبلميذ الذيف يدرسوف في المرحمة المتوسطة.
 أوجو االختالؼ:

لذات معا دوف األنشطة إذا تحدثنا عف الدراسات التي تناولت متغير صورة الجسـ وتقدير ا  
( 2011( ودراسة )حبيبة ضيؼ اهلل،Elena , 2014البدنية والرياضية فنجد كؿ مف دراسة )

 (.2008ودراسة )سامية محمد صابر، 
(، ودراسة Heather ,2006أما الدراسات التي تناولت صورة الجسـ فنجد كؿ مف دراسة )

(Slater & Marika , 2011،)  ( ودراسةMichrael ,2004( ودراسة ،)Luu, 2014 

  .( 2015(، ودراسة )بوغالية فايزة، 2017(، ودراسة )مرىوف اليطالية،
(، ودراسة 2012أما التي تناولت تقدير الذات فقط فنجد كؿ مف دراسة)إسماعيؿ الصادؽ، 

(,2006  Bowker( ودراسة  ،) ,2006 Dishman  ( ودراسة ،) Slutzky , 2009  ،)
 (.2012ودراسة )زواؽ، 

أما الدراسات التي اعتمدت عمى منيج مختمؼ مع دراستنا فنجد كؿ مف دراسة 
 (.Jeannie,2007ودراسة ) (،Heather ,2006ودراسة ) (،2009)خوجة،

دراستنا في العينة فنجد كؿ مف دراسة ودراسة )خوجة، أما الدراسات التي اختمفت مع 
(، ودراسة Bowker ,2006(، ودراسة )2012(، ودراسة )إسماعيؿ الصادؽ،2009

(,2006 Dishman(  ودراسة ،), 2009 Slutzky  ،) ،( ودراسة 2012ودراسة )زواؽ

https://psycnet.apa.org/search/results?term=Dishman,%20Rod%20K.&latSearchType=a
https://psycnet.apa.org/search/results?term=Dishman,%20Rod%20K.&latSearchType=a
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(Slater & Marika , 2011 ،(، ودراسة )بوغالية فايزة، 2005(، ودراسة )فتحي بمغوؿ
 (.Jackie, 2005ودراسة ) (،Putra, 2020ودراسة ) ، ( 2015

(، Heather ,2006أما فيما يخص األداة نجد أنيا اختمفت مع دراسة )
(، Slutzky ,2009(، ودراسة ) Dishman 2006,(، ودراسة )Bowker 2006,ودراسة)

 , Slater & Marika(، ودرسة )2012(، ودراسة )زواؽ، 2013ودراسة )سعيدي زروقي،

 Luu(، ودراسة )Michrael ,2004ودراسة ) (،2011
(، ودراسة 2017(، ودراسة )مرىوف اليطالية،2005ودراسة )فتحي بمغوؿ، ( 2014 , 

ودراسة   (،Jeannie,2007(، ودراسة )2010(، ودراسة )حشايشي،2015)بوغالية فايزة، 
(Putra, 2020،) ( ودراسةElena , 2014.)   

 وقد استفاد الباحث مف ىذه الدراسات في اآلتي:
 سات السابقة والمرتبطة.االستفادة مف اإلطار النظري لمدرا 
 .االستناد الييا في تحديد فرضيات البحث 
 . اإلستناد الييا في اختيار المتغيرات التي تتعمؽ بعينة الدراسة 
 .االطبلع عمييا ساعد عمى فيـ الموضوع والتحكـ فيو 
 .اإلعتماد عمييا في اختيار األدوات المناسبة 
 ة لبيانات ومعطيات الدراسة.إمكانية االستفادة مف طرؽ المعالجة اإلحصائي 

 ومنو فقد تميزت ىذه األطروحة عف الدراسات السابقة والمرتبطة باآلتي: 
 حجـ األنشطة البدنية  دراسة العبلقة بيف صورة الجسـ وتقدير الذات مف خبلؿ

 الممارسة.
 .دراسة العبلقة بيف المتغيريف عند فئة المراىقيف األسوياء في المرحمة الثانوية 
  الفروؽ في صورة الجسـ وتقدير الذات بيف المراىقيف الممارسيف لؤلنشطة دراسة

 الصفية والمراىقيف الممارسيف لؤلنشطة البلصفية .

https://psycnet.apa.org/search/results?term=Dishman,%20Rod%20K.&latSearchType=a
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  تناوؿ المتغيريف تبعًا لبعض المتغيرات المتعمقة بعينة الدراسة وىي الجنس والسف
 والبيئة ونوع األنشطة والنشاط الممارس.

  التي إعتمدتيا الدراسات السابقة والمرتبطة.اإلعتماد عمى أدوات مختمفة عف 
 ( 21الى  14تناوؿ الدراسة فترة طويمة مف المراىقة .)سنة 
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 خالصة: 
لقد قاـ الباحث خبلؿ ىذا الفصؿ التمييدي بتناوؿ أـ العناصر التي تعتبر كتعريؼ    

شكالية كإطار عاـ أو خمفية ومدخؿ لمدراسة بدايتًا بمقدمة شاممة عمى البحث ثـ عرض اإل
عممية ليتـ بعد ذلؾ صياغة إشكالية البحث في شكؿ تساؤالت فرعية مضبوطة، ثـ اإلجابة 
عمييا مؤقتًا في شكؿ فرضيات عممية إحصائية موجية مع توضيح أىمية البحث وأىدافو، ثـ 

نيا تـ تحديد مصطمحات البحث مف خبلؿ عرض التعاريؼ اإلصطبلحية واإلجرائية لكؿ م
عمى حسب أىمية توظيفيا في الدراسة، وفي األخير تـ التطرؽ الى الدراسات السابقة 
والمرتبطة، وذلؾ بتحديد الدراسات العربية واألجنبية التي تتعمؽ بصورة الجسـ وتقدير الذات 
معًا، ثـ الدراسات التي تناولت صورة الجسـ وحدىا، ثـ الدراسات التي تناولت تقدير الذات 

بعد ذلؾ تـ مناقشتيا وتحديد نقاط اإلشتراؾ والتداخؿ لموصوؿ الى اوجو إختبلؼ وحده، 
 دراستنا معيا لموصوؿ الى معرفة اإلضافة العممية المرجوة مف ىذه الدراسة.
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:مقدمة  

تعد ألعاب القوى عروس األلعاب األولمبية ألنها اللعبة التي تتعدد فيها الفعاليات بشكل     

كبير، لذا تجلب المشاهدين لمتابعتها لما فيها من إثارة تبرز إمكانيات الفرد والجماعة في 

  .)، صفحة أ2002ريسان خربيط مجيد؛ عبد الرحمن مصطفى األنصاري، ( التنافس

وعلى غرار التخصصات الرياضية األخرى في ألعاب القوى، نجد فعالية الركض لمسافات    

النصف الطويلة والتي تعتبر من السباقات التي ترتبط بعنصر التحمل ولذلك سميت بسباقات 

التحمل، وهذه المسافات تختلف باختالف األصناف المعتمدة، حيث يشمل الجدول األولمبي 

م المعتمدين في برنامج األلعاب األولمبية 1500م و800قوى سباقي والعالمي أللعاب ال

واللذان يتمتعان بعنصر اللياقة البدنية مثل التحمل حيث يتطلبان عمل الجهاز العضلي 

للجسم لمدة وسرعة منظمة فيجب أن تكون األجهزة الحيوية الداخلية للمتسابق في أحسن 

 يجب أن يعدلها الممارس مهاريا ونفسيا وخططيااألحوال باإلضافة إلى عناصر كثيرة والتي 

(amine jalal, 2013) .  

وهي من التخصصات التي لها نكهة خاصة ومميزة من حيث المستوى واألداء وواقع        

ية النتائج المذهلة التي وصلت إليها القدرة البشرية، ومن خالل النظر للساحة الرياضية الدول

وما تتغنى به من النتائج، وباألخص في منافسات النصف الطويل، نجد أن النتيجة الوطنية 

لها مكانة مرموقة بفضل عدائيها الذين رسخت أسماؤهم في سجل تاريخ الرياضة أمثال 

الخ ، وهذا ما يعطي صورة مشرفة ...الوافي، رحوي، مورسلي، بولمرقة، براهمي، قرني 

  .ف طويلللنخبة الوطنية للنص

ختيار الفرد للنشاط الرياضي المناسب له أمر بالغ األهمية لبلوغ هذه من هنا؛ كان ال   

المستويات، وٕاذا استرشد المدرب باألسلوب العلمي في ذلك، سيساعده في تطوير المستوى 

يجب انتقاء لذا  ،)10صفحة  ،1998أمر اهللا أحمد البساطي، ( واالرتقاء باإلنجاز مستقبال

ال يقتصر فقط على تحديد صالحية  عدائينمن الفئات الصغرى وهدف انتقاء ال عدائينال



  ب

 

 رياضةالمستقبلية لتلك ال إمكانياتهمعينة وٕانما يتعداه إلى احتمال اكتساب رياضة الناشئ ل

لتحقيق  )والمرفولوجية   البدنية؛     ( ئص معينةاصلخلامتالكه  بإمكانيةولذلك يمكن التنبؤ 

  .النتائج المطلوبة

واالنتقاء عملية طويلة ال يمكن وضعها في إطار محدد من الوقت ألن نمو القابليات    

،لهذا فإن عملية ...تتغير تحت تأثير العمل التدريبي وكذلك عوامل النمو والمعيشة لعدائينل

هي عملية بالغة االهمية تتركز على الدولية  نافساتإعداد رياضي النخبة للمشاركة في الم

حيث ال  االختصاص المناسبالموهوبين إلى  األطفالعامل انتقاء  أهمهاعدة عوامل من 

توجد معايير ثابتة مبنية على أسس علمية الختيار الرياضيين فهم يعتمدون على المالحظة 

  .إلى المشاركة في المنافسات الرياضية األطفالوجلب 

سنة من أهم المراحل في بناء الفرد الرياضي عامة ) 17-16(العمرية وتعد المرحلة    

وعداء المسافات الطويلة خاصة، لما لهذه المرحلة من أهمية كبرى في نمو الناشئ أين تشهد 

معظم الخصائص البدنية والمهارية والخططية تطورا كبيرا وخاصة خاصيتي التحمل 

جاز الرياضي التنافسي في تخصص المسافات والمقاومة والتي تلعب دورا كبيرا في اإلن

  .المتوسطة

سنة مرحلة تخصصية، حيث يصبح الرياضي ) 18-15(تعتبر المرحلة العمرية حيث     

على تحمل التدريبات العنيفة، وأداء متطلبات المباريات والمنافسات عن المراحل  قادرا

المرحلة العمرية أين يتم  السابقة، فمعظم التغيرات الجوهرية في التدريب تحدث في هذه

التأكيد في هذه المرحلة العمرية على التدريبات والتمرينات المرتبطة بالنشاط الرياضي 

الممارس، كما يزداد حجم وشدة التدريب لتقارب أحمال المنافسات لتطوير قدرة الرياضي، 

شاط وبنهاية هذه المرحلة يستطيع الرياضي أن يؤدي مختلف المهارات المتضمنة للن

محمد جابر بريقع؛ ( الممارس بدون أي معوقات في النواحي البدنية والمهارية والخططية



  ت

 

يتوجه اإلعداد البدني إلى لتنمية القدرات البدنية ، ف)56، صفحة 2001خيرية الكسري، 

بل  ،)54، صفحة 2008أحمد أمين فوزي، (  الخاصة بنوع النشاط وطبيعة مهاراته الحركية

تمتد األهداف الشاملة والمسؤوليات لهذا الصنف إلى التنمية البدنية والمهارية والخططية و 

  .)154، صفحة 2008أحمد أمين فوزي، (  للتنافس المنتج

وكمحاولة منا الهتمامنا باالنجاز الرياضي لهذا النوع من التخصصات،  ونظرامن هنا؛      

دراسة وتحليل عملية انتقاء عدائي المسافات المتوسطة بالغرب  ناحاولث، كطالب باح

سنة، ) 17- 16(من خالل دراسة ميدانية على عينة من أشبال فرق الجهة الغربية الجزائري 

لدراسة مدا تناسب هذه المرحلة  المنافسات الجهوية والوطنيةوالتي تحقق أحسن النتائج في 

وصالحيتها النتقاء ناشئي هذا التخصص، انطالقا من تقويم بعض المحددات الهامة 

للتخصص عندهم وتحليلها، حيث تم انتقاء أهم االختبارات المعتمدة في هذا التخصص  

وذلك للتعرف على مستوى  ،دانيباالعتماد على كل من الخلفية النظرية واالستطالع المي

  :وقد ارتأينا تقسيم موضوع دراستنا إلى ناشئي العينة وتحليله؛

  :ينلفصويحتوي على  :الجانب النظري-أوال

  .واالنتقاء لعدائي المسافات المتوسطةالتقويم  :الفصل األول

  .سنة) 17-16(خصائص المرحلة العمرية  :الفصل الثاني

  :وقسم إلى ثالثة فصول :الجانب التطبيقي-ثانيا

  .الدراسة االستطالعية :الفصل األول

  .منهج البحث وٕاجراءاته الميدانية :الفصل الثاني

  .، االستنتاجات، الخالصة والتوصياتالنتائج عرض ومناقشة :الفصل الثالث
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:اإلشكالية -1  

إنه ألمر معروف أن من الفوائد الكبرى لممارسة النشاط الرياضي عموما االرتقاء بنمو     
خاصة عندما يتدرب كل ناشئ على أفضل نشاط رياضي يتالءم  يالمستوى الوظيفي والبدن

مع استعداداته الجسمانية والوظيفية وتكون أيضا الفائدة كبيرة إذا تمكن المدربون من اكتساب 
زكي ( مثل هؤالء الناشئين خاصة للتدريب حيث يظهرون مقدرة أكبر على تنمية مستواهم

  .   )187، صفحة 2006حمد حسن، محمد م

للوصول إلى رياضي النخبة يجب انتقاء الرياضيين من الفئات الصغرى وهدف انتقاء ف    
الرياضيين ال يقتصر فقط على تحديد صالحية الناشئ للعبة معينة وٕانما يتعداه إلى احتمال 

امتالكه التكتيك الخاص  بإمكانيةالمستقبلية لتلك اللعبة ولذلك يمكن التنبؤ  إمكانياتهاكتساب 
  .باللعبة لتحقيق النتائج المطلوبة في مرحلة الطفولة والعمل األمثل وهو العب النخبة

سطة أين وبالرغم من اعتبار الجزائر من الدول المتخصصة في سباقات المسافات المتو   
ج سواء على المستوى القاري أو الدولي من خالل االهتمام بالتكوين حقق عدائينا أحسن النتائ

     في التخصص وخاصة في الجهة الغربية للوطن إضافة لبعض المدن الشرقية حيث 
ومن خالل دراستنا االستطالعية الحظنا العديد من المدارس التي تهتم بتكوين الناشئين في 

األبطال على أين أنجبت العديد من لة خاصة المسافات النصف الطويألعاب القوى عامة و 
، إال أننا الحظنا ...غرار نور الدين مرسلي، حسيبة بولمرقة، توفيق مخلوفي، نورية مراح

والنتائج في السنوات األخيرة، ما يثبت وجود خلل في منظومة  تراجع واضح في المستوى
م بالتكوين في هذا التكوين في هذا التخصص، هذا ماحركنا بصفتنا كطالب باحث مهت

ث في أهم الجوانب والتي يذهب التخصص عن الخلل الواقع في التكوين، إذ دأبنا على البح
المشاكل  حدأك ةطويلالاالنتقاء في سباقات النصف كل المختصين نحوه أال وهو  عقل

 ، أين عملنا على تحليل عملية االنتقاء عند عينة من الجهةلنتيجة الرياضيةا في  المؤثرة 
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الغربية لفئة األشبال، ومن التعرف على مدى صالحية هؤالء العدائين لهذا التخصص، ومنه 
  .دراسة ما إذا ما كان انتقاءهم مبني على أسس علمية أم عشوائيا

على معالجتها من خالل اإلجابة على  ناعملحيث أمامنا معالم المشكلة  تبرز و من هنا 
   :السؤال الرئيسي التالي

هل تعتبر الطريقة المعتمد لالنتقاء في الجمعيات الرياضية الوطنية حديثا أحدى أهم  *
  األسباب المساهمة 

  .؟في تراجع النتائج الرياضية عند عدائي المسافات المتوسطة بالجهة الغربية للجزائر

  :ولإلجابة على هذا التساؤل كان البد من اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية             

سباقات النصف عدائي مستوى تراجع ب اسبوالمبكر من أهل يعد االنتقاء العشوائي  - 
  ؟ةالطويل

للغرب الجزائري من  هل هناك فروق في المستوى بين عدائي المسافات الطويلة - 
 ؟التخصص حيث متطلبات األداء الهامة في

هناك صالحية لعدائي عينة الدراسة لممارسة هذا التخصص مقارنة مع هل  - 
 ؟المستويات المعيارية لهذا الصنف

  :ا��را	� أھ�اف -2

  :ا���ف ا������ ��را	� 2-1

لفئة األشبال هدفت دراستنا  إلى تحليل عملية االنتقاء عند عدائي مسافات نصف الطويل  -
بالغرب الجزائري، وبالتالي التعرف على مدى مساهمة االنتقاء العشوائي في  سنة) 16-17(

  .تراجع النتائج الوطنية

  :ا�ھ�اف ا������ 2-2

  :هدفت دراستنا لما يلي        
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التعرف ميدانيا ونظريا على أهم االختبارات المستخدمة لتقويم محددات االنتقاء عند  -     
  .عدائي المسافات المتوسطة

عمل قدر المستطاع على بناء بطارية اختبارات بدنية شاملة لتقويم العدائين في ال -
 .التخصص

التعرف على أهم الخلفيات النظرية والدراسات السابقة التي تناولت نفس موضوع  -
 .دراستنا

التعرف على نظرة المدربين لمدى مساهمة االنتقاء في التأثير في نتائج االنجاز  -
 .الرياضي للعدائين

تعرف على الفروق في المستوى من حيث المتطلبات المدروسة بين عدائي عينة ال -
 .الدراسة

مدى صالحية عينة الدراسة لممارسة هذا النشاط من خالل مقارنة  التعرف على -
النتائج الفردية للعدائين مع أهم المستويات المعيارية في كل مؤشر من المحددات 

 ..المدروسة
على العالقة واالرتباط بين متطلبات األداء التنافسي عند عينة البحث خالل  التعرف -

 .الموسم الرياضي ومدا تأثرها بالتطور الحاصل عند الالعبين
  .جدول سلم تنقيطختم دراستنا ببناء  -

���ت ا���� -3��  :  

تنا وخبر ونواتج معظم الدراسات السابقة في هذا المجال، انطالقا من الخلفية النظرية     
  :يلي تم افتراض ما المتواضعة في مجال تدريب الفئات الصغرى لكرة اليد

  :������ا������ ا� 3-1

الطريقة المعتمد لالنتقاء في الجمعيات الرياضية الوطنية حديثا أحدى أهم  تعتبر  -    
األسباب المساهمة في تراجع النتائج الرياضية عند عدائي المسافات المتوسطة بالجهة 

  .الغربية للجزائر
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  :ا������ت ا������  3-2

النصف سباقات عدائي ب تراجع مستوى اسبوالمبكر من أيعد االنتقاء العشوائي  - 
  .ةالطويل

للغرب الجزائري من حيث  هناك فروق في المستوى بين عدائي المسافات الطويلة - 
 .متطلبات األداء الهامة في التخصص

صالحية لعدائي عينة الدراسة لممارسة هذا التخصص مقارنة تفاوت من حيث الهناك  -    
  .مع المستويات المعيارية لهذا الصنف

4-  ��  :�!أھ �� ا���� وا���

عامة  إن مشكلة بحثنا مستقاة من الواقع الميداني والخبرة في التعامل مع الناشئين       
، وهنا تكمن الحاجة الملحة لمثل هذه الدراسات إليجاد وعدائي المسافات المتوسطة خاصة

الحلول والتكيف مع كل ظروف ومتطلبات الميادين على غرار ظاهرة تقويم وانتقاء الالعبين 
الناشئين خاصة، وهنا تظهر أهمية بحثنا البالغة والتي تحددها النتائج المتوصل لها عامة و 

  :إلثراء الجانب العلمي والعملي الميداني

4-1 �� عن لهذا البحث أهمية بالغة من خالل الخلفية النظرية المترتبة  :ا�ھ �� ا�"
نتائج جديدة تعتبر كركيزة ، ومنه إثراء مجال البحث العلمي بالنتائج التي توصل لها البحث
 لدراستناجاء إلثراء البحوث العلمية السابقة والدراسات المشابهة للبحوث والدراسات المقبلة، ف

ومثمنا لنتائج البحوث السابقة التي لطالما  من خالل البحث في باب جديد سيكون مكمال 
  .سعت للوصول بالمدرب والالعب إلى أحسن الظروف وأنسب السبل

لعب ي حيثيكتسي بحثنا أهمية كبيرة في مجال التدريب الرياضي، : ھ �� ا�" ��ا� 4-2
صالحيتهم في رسم مسارات التطور لالعبين انطالقا من التعرف على  االنتقاء دورا كبيرا

فلكل نشاط معين توقيت ومحددات مناسب لالنتقاء، ومنه سيؤثر بشكل لممارسة األنشطة، 
واضح على تطور الرياضيين في التخصص ، حيث يكون سالحا ذو حدين، إما في التطور 
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والوصول ألعلى المستويات النايج عن االنتقاء المنهجي المبني على أسس علمية والمناسب 
اشئ ال يتطور من جراء االنتقاء العشوائي، للتخصص، وٕاما في تضييع الوقت والجهد على ن

وهذا سيدفع بالمدربين لالرتكاز على دراستنا كخلفية نظرية يرونها الحل المناسب للتحكم 
 .الجيد في مجموعتهم

   :ا��را	�%$#��ت   -5

، أرجعه إلى عناصرهالشيء أي حلل العقدة، فكها، وحلل : اللغوي التعريف: التحليل -أ
. بيان أجزائها ووظيفة كل منها: درسها لكشف خباياها، وتحليل الجملة  : وحلل نفسية فالن

  .)2014أسرة التجرير، ( الوسيط فيكما 

ُيعرف تحليل البيانات على أّنه عملية تقييم البيانات باستخدام التفكير : التعريف اإلجرائي
لدراسة كّل ُمكّون من مكونات بيانات البحث، ويعتبر هذا التحليل ُمجّرد التحليلي والمنطقي 

خطوة واحدة من الخطوات العديدة التي يجب أن تكتمل عند إجراء تجربة البحث، ويتم جمع 
البيانات من مصادر مختلفة، ومراجعتها، ومن ثم تحليلها لتشكيل نوٍع من البحث أو 

 .)2018محمد مروان ، ( االستنتاج

الالعبات من خالل /هو عملية مستمرة يتم من خاللها المفاضلة بين الالعبين :االنتقاء - ب
عدد كبير منهم طبقا لمحددات معينة، أي هو عملية يتم فيها اختيار أفضل العناصر من 

يتوافق وبرامج برنامج زمني الالعبات في المجموعة المتاحة منهم من خالل / الالعبين
  .)303، صفحة 2001مفتي إبراهيم حماد، ( اإلعداد

هي مجموع السباقات التي تفرض تطوير أفضل  :سباقات المسافات النصف الطويلة: ت
م إلى حدود 800سعة لحمض اللبن مع قدرة هوائية قصوى للخصائص وتضم المسافات من 

ومن أهم الصفات البدنية  ،(Jean Louis; Michael Pradet, 1993, p. 66) م5000
التي تعد ذات تأثير عالي على مستوى إنجاز ركض المسافات المتوسطة هي صفة التحمل 

ن والتي يمك) تحمل القوة وتحمل السرعة ( والسرعة والقوة والتي تكون بشكلها المركب 
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ريسان خريط مجيد و عبد الرحمان مصطفى ( ) .التحمل الخاص ( وضعها تحت صفة
  .)72، صفحة 2002االنصاري، 

مروان عبد امجيد ( هي مرحلة المراهقة الثانية :سنة) 17-15: (المرحلة العمرية - ث
هزاع بن محمد الهزاع؛ (وهي مرحلة تدخل ضمن الناشئين ،)67صفحة ، 2002إبراهيم، 

) 18-15(تعتبر هذه المرحلة العمرية و ، )42، صفحة 2004محمد بن علي األحمدي، 
  .)56، صفحة 2001محمد جابر بريقع؛ خيرية الكسري، ( سنة مرحلة تخصصية

هي مجموعة من العدائين ينتمون إلى الفئة العمرية التي تتراوح : فئة األشبالعدائي  -ج
اإلتحاد (صنف األشبال التي تعد أول مرحلة لمزاولة  إلىسنة ينتمون  17و      16مابين 
  .)92، صفحة 2011أللعاب القوى، الدولي 

  :ا��را	�ت ا� '�&�� -6

على مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع أو بعض جوانبه حتى  لقد عملنا    
يتسنى لنا     أن نبدأ مما انتهى غيرنا، وأن نوضح مدا االختالف والتشابه بين دراستنا وما 

لعديد من ل وقد تطرقنا، )46، صفحة 2007رحيم يونس كرو الغزاوي، ( سبقتها من دراسات
الدراسات والبحوث التي اهتمت بمجال االختبار والقياس في المجال الرياضي، سواء في كرة 

   :ما يلي   حيث سنذكر منها  اليد أو التخصصات األخرى،

  : ��ض ا��را	�ت 6-1

   ):2018(ياسين  بلخيردراسة : أوال

  ).15-13(دور �	��� ا�����ء �دا�� ��ق 	وا�� ��� : العنوان -

  :األهداف -

  التعرف المبكر على المواهب الرياضية-

   معرفة حقيقة االنتقاء الرياضي في األندية المسيلية -
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  إعطاء القواعد النظرية والمنهجية لعملية االنتقاء الرياضي لفئة الموهوبين -

   . تسليط الضوء على الطرق واألساليب المستعملة في عملية االنتقاء الرياضي- 

   .الشابةمحاولة مكافحة ظاهرة تسرب المواهب  -

تحسيس المدربين بمدى أهمية عملية االنتقاء الرياضي في تطوير مستوى الرياضة والظفر  -
  . باأللقاب في المحافل الدولية

   .مدربا لبعض فرق ألعاب القوة بالمسيلة 20:يتكون مجتمع الدراسة من  :عينة الدراسة -

  .لتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي :المنهج المستخدم -

  .االستبيان :األدوات المستخدمة في الدراسة  -

  من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحث  :النتائج -

      موانع، تبني على أسس عشوائية  ة في سباقابالش عملية االنتقاء الرياضي للبراعم -
   .عالقة لها باألسس العلمية الحديثة ال

  ): 2014(دراسة بنور معمر: ثانيا

في انتقاء رياضي ألعاب القوى الشاب اختصاص  األونتربومتريةأهمية القياسات : العنوان -
  .دراسة ميدانية لوالية الشلف –صنف أصاغر  –جري المسافات 

تمثل الهدف األساسي لهذه الدراسة في إبراز أهمية القياسات األونتربومترية في   :الهدف -
ذلك من خالل القياسات وتحديد األبعاد و  انتقاء وتوجيه رياضي العاب القوى صنف  أصاغر

الجسمية للرياضي بغية الوصول إلى ألهم المؤشرات الجسمية التي يمتاز بها رياضي 
  .االختصاص
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ذكور  )جري المسافات(عداء  12اجري البحث على عينة مكونة من  :البحثعينة  -
صنف أصاغر ينتمون إلى النوادي الرياضية بوالية الشلف حيث استخدم الباحث القياسات 

  .بواسطة حقيبة القياسات األونتربومترية األونتربومترية
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته طبيعة الدراسة :المنهج -
بأس بها تبين امتياز  وبدنية ال مرفولوجيةأفضت نتائج دراسة إلى وجود قيم   :النتائج -

  .المواهب الشابة بصفات مرفولوجية تتوافق إلى حد مع االختصاص الممارس
كما تتميز عينة البحث بأطراف سفلية طويلة وجذع قصير نسبيا ،وتطور على مستوى   

اب محيط البطن ومحيط الحوض ، كما يتميز محيطات واتساع منطقة الصدر على حس
بسمك ثنية الجلد ضئيلة في كامل الجسم أما بالنسبة للمكونات الجسمية فيتميز بطغيان على 

  .والمكون الشحمي على الترتيب العظميحساب كل من المكون 

  ):1996(دراسة أبو المكارم عبيد أبو الحمد : ثالثا

أبو المكارم عبيد أبو (تقويم أسس انتقاء الناشئين لمسابقات الميدان والمضمار  :العنوان
  .)1996الحمد، 

  :من خالل تقويم أسس انتقاء الناشئين لمسابقات الميدان والمضمار :الهدف

  .أهم النظم المقترحة من أجل انتقاء أفضل الناشئين لمسابقات الميدان والمضمار تحديد -

تحديد المراحل السنية المناسبة لبدء عملية االنتقاء، والفترات الزمنية المناسبة لمراحل  -
  .االنتقاء

تحديد السباقات التي يساهم فيها االنتقاء بصورة أكثر فاعلية في تحقيق انجازات رقمية  -
  .ميزةمت

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي :المنهج -
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من المدربين وأساتذة التربية البدنية الذين يعملون في مسابقات  120ت العينة بلغ :العينة -
  .الميدان والمضمار

ضرورة وجود نظام محدد يتم تقنينه واإلشراف عليه من قبل اتحاد اللعبة  :النتائج -
  .بينالمتخصص للكشف المبكر عن الموهو 

إن االختبارات الميدانية لعناصر اللياقة البدنية والقياسات الجسمية تفضل عن االختبارات  -
  .المعملية من أجل االكتشاف المبكر للناشئين

  .إن الحاجة أصبحت ماسة لوجود مستويات معيارية محلية يتم من خاللها انتقاء الناشئين -

  .سنوات 8- 6رى حيث يبدأ االنتقاء التمهيدي من إن االنتقاء المبكر للناشئين له أهمية كب -

  ):2011(&0 	� /�ور .��- وآ+�ون  درا	�: را&"�

تقويم أسس انتقاء الموهوبين على ضوء الواقع المحلي لممارسة مختلف   :تحت عنوان -
 .فعاليات ألعاب القوى

فعاليات  تقويم أسس انتقاء الموهوبين لممارسة مختلف إلى هدفت الدراسة :هدف البحث -
 .ألعاب القوى بالغرب الجزائري

  .المنهج الوصفي المسحي انالباحث استخدم :منهج البحث  -
  .مدربا 60بلغت عينة البحث الرئيسية  :عينة البحث -
  .المالحظة، االستبيان :أدوات البحث -
من أهم النتائج هو أنه على الرغم من تطور وسائل القياس الحديثة إال أن : نتيجة البحث -

مسألة االنتقاء الزالت تخضع للخبرة الشخصية والصدفة والمالحظة الميدانية خالل 
في خاصة وفي بعض األحيان ينعدم االنتقاء وفي العدو الريالمسابقات داخل المضمار 

بن سي قدور وآخرون، ( التدريبات العشوائيةبحيث كل من جاء ينخرط ويمضي وقت من 
  .)206-193، الصفحات 2011
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  ):2006(سيد هاشم سليمان , سعددراسة : خامسا

محددات انتقاء الناشئين في مسابقات المسافات المتوسطة في العاب القوى  :تحت عنوان -
 .بالسودان

س الفرعية الجسمية والفسيولوجية يالدراسة إلى تحديد المقاييس والمقايهدف  :هدف البحث -
والسيكولوجية المستخدمة في منافسات ألعاب القوى للمسافات المتوسطة للناشئين في 

 السودان

  .استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي :منهج البحث  -
بين الالعبين المسجلين في  ناشئًا من 47إختار الباحث عينة مكونة من  :عينة البحث -

و  10اإلتحاد السوداني أللعاب القوى للمسافات المتوسطة للهواة والذين تتراوح أعمارهم بين 
سنوات والملتحقين بمعسكر مدينة التدريب بالخرطوم التابع لإلتحاد السوداني أللعاب  16

  .القوى للهواة بالسودان
لقياس المتغيرات الجسمية والفسيولوجية أجريت اإلختبارات الالزمة  :أدوات البحث -

  والسيكولوجية،
وجود ستة عوامل تم تحليلها وتفسيرها بطريقة منطقية في ضوء المتغيرات : نتيجة البحث -

إرتفاعات الجزء السفلي  –الطول الكلي  –التي تؤثر عليها، وتشمل تلك العوامل المناخ العام 
 • .حافز النجاح –القدرة البيولوجية  –اإلنبساط طول الركبة أثناء اإلنقباض و  –من الجسم 

أهمية إعتبار المقاييس الجسمية بطاريات إلختبار ناشئ ألعاب القوى للمسافات المتوسطة 
إرتفاعات الجزء السفلي  –الطول الكلي  –في السودان، تلك البطاريات تشمل المناخ العام 

  .حافز النجاح –القدرة البيولوجية  –طول الركبة أثناء اإلنقباض واإلنبساط  –من الجسم 
 :)2005(دراسة أكرم حسين جبر براك  : خامسا
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-14(بناء وتقنين بطارية اختبار بدني النتقاء رياضي العاب القوى بأعمار : العنوان - 

 .سنة) 15

  :أهداف الدراسة -

بأعمار تهدف هذه الدراسة إلى بناء بطارية اختبار بدني النتقاء العبي العاب القوى  - 
 .سنة)15 -14(
أما مشكلة البحث فهي أن انتقاء العناصر الموهوبة والمناسبة لكل فعالية من فعاليات  - 

العاب القوى شغل بال العديد من المدربين والمختصين بهذه الفعاليات وان اعتماد انتقاء 
تائج العبي العاب القوى في قطر على الخبرة الذاتية للمدربين حال دون الوصول إلى الن

الرياضية المرجوة كذلك أدى إلى ضياع الكثير من الوقت والجهد والمال مع أشخاص غير 
 .مناسبين لفعالياتهم 

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي: منهج البحث -

سنة للعام ) 15 -14(تتمثل عينة الدراسة في طالب المدارس المتوسطة : عينة البحث
  . 2004 - 2003الدراسي 

  :النتائج -

 :بطارية اختبار النتقاء ممارسي العاب القوى  والتي تقيم القدرات التالية وضع - 
  ).ثا15(السرعة الحركية للرجلين باختبار سرعة دوران القدم حول السلة خالل  - 
  القوة المميزة بالسرعة للذراعين باختبار ثني ومد الذراعين من االنبطاح المائل - 
  سرعة رد الفعل باختبار سرعة استجابة اليد - 
  .التوازن الديناميكي للجسم باختبار باس المعدل للتوازن الديناميكي - 
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  )":1994(دراسة أبو المكارم عبيد أبو الحمد، وسيلة محمد مهران : سادسا.

 "تقويم أسس انتقاء الناشين لمسابقات الميدان و المضمار:  تحت عنوان -

الناشين لمسابقات الميدان و هدفت هذه الدراسة إلى تقويم أسس انتقاء  :هدف البحث -
   :المضمار من خالل

 .تحديد أهم النظم المقترحة من أجل انتقاء أفضل للناشين لمسابقات الميدان و المضمار   -
تحديد المراحل السنية المناسبة للبدء في عملية االنتقاء،و الفترات الزمنية المناسبة   - 

  .لمراحل االنتقاء
فيها االنتقاء بصورة أكثر فاعلية في تحقيق إنجازات رقمية تحديد السباقات التي يساهم   - 

  .متميزة
  .استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي :منهج البحث -
تجمع بين مدربي العاب القوى و مدرسي التربية 120بلغ حجم العينة  :عينة البحث -

  .الرياضية     الذين يعملون في مجال مسابقات الميدان و المضمار
  :ات البحثأدو  -
تم تحديد المحاور الالزمة الستطالع الرأي و ذلك في ضوء  :االستبيان استمارة - 

  :والمصادر و المراجع ذات الصلة بالبحث، وتمثلت المحاور فيما يلي   . الدراسات النظرية
  . نظم انتقاء الناشئين لمسابقات الميدان و المضمار :المحور األول
  . األسس الفنية النتقاء الناشئين لمسابقات الميدان و المضمار :المحور الثاني

أسفرت نتائج الدراسة إلى ضرورة وجود معايير معتمدة من قبل إتحاد اللعبة  :البحث ائجنت - 
  . المختص للكشف المبكر عن الموهوبين

  .العمل بالمستويات معيارية النتقاء الناشئين - 
  .العاملين في مجال التربية الرياضية ليس لديهم إلمام كاف بوسائل انتقاء الناشئين جل - 
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 8-6أن االنتقاء المبكر للناشئين له أهمية كبرى حيث يبدأ االنتقاء التمهيدي من سن  - 
  .سنوات

  سنوات5- 4أن أفضل مدة زمنية لكل مرحلة من مراحل االنتقاء من  - 
الرمي،الحواجز،الوثب،و : ميزة في المسابقات التاليةاالنتقاء يسهم في تحقيق إنجازات مت - 

 .الجري
د �ن  �� �	�د آ��� .درا�� د�
وراه ��ط��ب �و	�ج �ز�ن 
	ت إ�راف أ :سابعا

)2011/2012:(  

القدرات البدنية والمهارية من خالل بعض تقويم ل اختباراتبطارية   :تحت عنوان •
 .سنة) 19-17(صنف أواسط بطارية اختبار أثناء انتقاء العبي كرة القدم 

           القدرات البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم بوضع بطارية إبراز أهمية تقويم  :هدف البحث -
 .من االختبارات قصد تمكين المدربين من الوقوف على مستوى العبيهم البدني والمهاري

  .استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي :منهج البحث -
  .العبا) 164(بلغت عينة البحث  :البحث عينة -
طبقت بطاريتي اختبارات بدنية ومهارية أهمها اختبار الوثب العريض،  :أدوات البحث -

رمي الكرة الطبية، الوثب العمودي، ثني الجدع لألمام، كما وضع لكل اختبار المستويات 
 .المعيارية الخاصة به

تبارات هي عملية علمية تعطي نتائج أحسن إن استخدام بطاريات االخ - :نتيجة البحث -
  .على مستوى الالعبينمن المالحظة أو المنافسات وخاصة للتعرف 

  :%�5/'� و�4�3 ا��را	�ت  6-2

خدم كلها بحثنا أين لقد تم اختيار هذه الدراسات السابقة الهتمامها بجوانب متعددة ت   
، حيث تسنى لنا طرحنا من جهة و تأكيد النتائج من جهة أخرى ءفي بنا سنعتمد عليها

منها في  لالستفادةأهم النقاط والتي يمكن من خاللها نقد هذه الدراسات وذلك  استخالص
اإلجراءات التطبيقية والوسائل واإلمكانات الواجب توفرها في مثل هذه الدراسات، وعموما 
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ق إلى الهدف، المنهج والعينة، األدوات نقوم بتحليل هذه الدراسات من خالل التطر 
  :المستخدمة

تنوعت أهداف الدراسات المشابهة حسب كل نوع فبعض الدراسات كانت تهدف  :الهدف -
التعريف بأهمية االنتقاء العلمي وتذكر مدا تأثير االنتقاء العشوائي في تطور مستوى إلى 

  .العدائين
جميع الباحثين المنهج الوصفي وذلك لمالئمته مع أهداف الدراسات التي  استخدم :المنهج -

  .على المنهج الوصفي باالعتمادقاموا بها، وسوف يقوم الباحث 

العينات الخاصة بالدراسات المشابهة وذلك تبعا لهدف كل دراسة فيما  اختيارتنوع  :العينة -

وكانت طريقة ين والمربين المختصين، أو المدربيخص المرحلة العمرية أو المستوى الرياضي 

في دراسته أن يتم  باالهتماممن الواجب  أنه  العمدي هي الغالبة ويرى الباحث االختيار

  .بما يتفق مع متطلبات  هدف البحث عمديهعينة  اختيار

والقياسات المستخدمة تبعا للهدف  االختباراتتنوعت  :والقياسات المستخدمة االختبارات -
البدنية ودراسات  االختباراتعدد كبير من  استخدمتقيقه فنجد أن بعض الدراسات المراد تح
بمكونات الجسم وبعض الدراسات  اختصتقياسات أنثربومترية ودراسات  استعملتأخرى 
البحث سيتم تطبيق  وفي هذاوأخرى اعتمدت على االستبيان،  اختباراتعلى بطارية  اعتمدت

لالنتقاء عند عدائي المحددة الفسيولوجية -جسمية واالختبارات البدنيةمجموعة من القياسات 
؛ حيث ساعدتنا الدراسات السابقة في أخد نظرة واسعة عن أهم وأكثر المسافات الطويلة

االختبارات استعماال في الدراسات العلمية لنسترشد بها في تحديد االختبارات المكونة لبطارية 
   .دراستنا



 الملخص باللغة العربية:

  .سنة) 17- 15(تحليل عملية انتقاء عدائي المسافات النصف الطويلة للفئة العمرية  :عنوان الدراسة

  – بالغرب الجزائريدراسة ميدانية  -

  :الملخص

لفئة األشبال إلى تحليل عملية االنتقاء عند عدائي مسافات نصف الطويل هدفت الدراسة       - 

بالغرب الجزائري، وبالتالي التعرف على مدى مساهمة االنتقاء العشوائي في  سنة) 17- 16(

التعرف ميدانيا ونظريا على أهم االختبارات المستخدمة لتقويم ، ومن تم تراجع النتائج الوطنية

 : محددات االنتقاء عند عدائي المسافات المتوسطة وتطبيقها ميدانيا، ثم

ساهمة االنتقاء في التأثير في نتائج االنجاز الرياضي التعرف على نظرة المدربين لمدى م - 

 .للعدائين

 .التعرف على الفروق في المستوى من حيث المتطلبات المدروسة بين عدائي عينة الدراسة - 

 .مدى صالحية عينة الدراسة لممارسة هذا النشاط من خالل مقارنة النتائج الفردية التعرف على - 

 .ي كل مؤشر من المحددات المدروسةللعدائين مع أهم المستويات المعيارية ف

التعرف على العالقة واالرتباط بين متطلبات األداء التنافسي عند عينة البحث خالل الموسم  - 

 .الرياضي ومدا تأثرها بالتطور الحاصل عند الالعبين

 .ختم دراستنا ببناء جدول سلم تنقيط - 

من مجتمع بحث يشمل  عدائينعينة بحثنا المقصودة راسة ميدانية وصفية على وهذا من خالل د     

مدربا لهذا  20إضافة إلى  من الغرب الجزائري واليات 07ل صنف أشبال عدائي المسافات المتوسطة

  . %68بنسبة  245من أصل عداءا  169فتكونت عينة البحث من  ،الصنف

  :عرض وتحليل ومناقشة نتائج دراستنا توصلنا لالستنتاجات التالية بعد          

 .هناك فروق بين العدائين من حيث المتطلبات في الوالية الواحدة -

 .هناك فروق بين عدائي الواليات الغربية -

 .هناك فروق بين العدائين حسب العدد الكلي -

 .أثر االنتقاء العشوائي بشكل واضح في الفروق بين العدائين -

 .سنة مرحلة تخصصية ومناسبة لنمو القوة والتحمل) 17- 16(تعد المرحلة العمرية  -

 .هناك تفاوت في المستوى بين العدائين من حيث المقارنة مع المستويات المعيارية -



سنة ) 17- 16(المتخصصة فئة األشبال   ألعاب القوىإن مستوى القدرات البدنية لدى عدائي فرق  -

 .والتحملبعض العناصر وهي السرعة والقوة االنفجارية لعضالت الساقين  فيت جيدة رغم الفروق كان

  :الكلمات المفتاحية

 .سنة) 17- 15(تحليل، عملية االنتقاء، عدائي المسافات النصف الطويلة، الفئة العمرية ال        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Le résumé de l’étude : 

Titre : Analyse du processus de  la sélection des athlètes se demi-fond catégorie 
(15-17 ans). 

 

    L'étude visait à analyser de  la sélection des athlètes se demi-fond catégorie 
(15-17 ans) dans l'Ouest algérien ; et étudier l’impact de la sélection aléatoire 
contribue à la baisse des résultats nationaux, aussi; voire  les tests les plus 
importants utilisés pour évaluer les déterminants de la sélection chez les 
coureurs de demi-fond. 
- Identifier les différences de niveau en termes d'exigences étudiées entre les 
hôtes de l'échantillon d'étude 
- Connaître la validité de l'échantillon d'étude pour pratiquer cette activité en 
comparant les résultats individuels. 
- Connaître la relation et la corrélation entre les exigences de performance 
compétitive chez l'échantillon de recherche pendant la saison sportive et 
l'étendue de son influence sur le développement des athlètes 
        Notre  étude descriptive  a été appliquée sur un échantillon de la population 
des athlètes cadets  des associations d’ouest algérien  ou nous avons choisi 169 
parmi 245. 

        A partir de l'exposition et l'analyse des résultats des tests, on est arrivé à des 
importants résultats : 

- Il existe des différences entre les coureurs en termes d'exigences dans un État. 
- Il existe des différences entre les coureurs en fonction du nombre total. 
- L'effet de la sélection aléatoire clairement sur les différences entre les 
coureurs. 
- l’âge 16-17 ans est l’âge spécialisé et approprié de force et d'endurance. 
- Il y a une différence de niveau entre les coureurs par rapport aux niveaux 
standard. 
- Le niveau d'aptitudes physiques chez les athlètes des équipes d'équipes 
d'athlétisme spécialisées (16-17 ans) était bon malgré les différences dans 
certains éléments, qui sont la vitesse et la force explosive des jambes et des 
muscles d'endurance. 
         les mots clés de l'étude: 

  l’analyse, le processus de la sélection, les coureurs de demi fond, tranche d'âge 
(15-17) ans. 

-  

 



  

   

 The summary of the study: 
Title: Analysis of the process of selecting the middle distance athletes (15-17 
years old). 
 
     Our study aimed to analyze the selection of middle distance athletes (15-17 
years old) in western Algeria; and studying the impact of random selection 
contributes to the decline in national results, too; or even the most important 
tests used to assess the determinants of selection in middle distance runners. 
- the study sample to practice this activity by comparing the individual results. 
- Know the relationship and correlation between competitive performance 
requirements in the research sample during the sports season and the extent of 
its influence on athlete development 
     Our descriptive study was applied to a sample of the population of cadet 
athletes from West Algerian associations where we chose 169 from 245. 
 
     From the exposure and the analysis of the test results, we arrived at important 
results: 
- There are differences between runners in terms of requirements in a state. 
- There are differences between the runners depending on the total number. 
- The effect of random selection clearly on the differences between runners. 
- the age 16-17 is the specialized and appropriate age of strength and endurance. 
- There is a difference in level between the runners compared to the standard 
levels. 
- The level of physical ability among athletes in specialized athletic team teams 
(16-17 years old) was good despite the differences in certain elements, which 
are the speed and explosive strength of the legs and endurance muscles . 
         the key words of the study: 

  analysis, selection process, middle distance runners, age group (15-17) years 
old. 
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 مقدميييييييييييييييييييييييييييية:

وأبحاث ودراسا   هنما هو ثم ة م هودا  من تطور تكنولوجي يتهد  العالم اليومها ما 
عيش العديد من األ ما  يال تا  هبعاد علمية من جهة ومن جهة أخ ى أحبو العالم عميقة

  التي امتد  وتطاولت ج ورها حت  مست تا  اارساا.ال السياسية واأقتصادية واأجتماعية...

ال أا رأس املال البتــ   هو أســاس كل تنمية ل ا تتــهد م تلف  لقد أضــ   من املســلم به
ا يظه  لنا جليا أســيما في التكفل ل العالم تحوأ ملحوظا نحو اأهتمام بالتنمية البتــ يةال وه دو 

ــــاكل   ــــ ائو امل تمإال ولعل املتـــــــ ــــيا امل تمإ أو التي قد تتع ض لها م تلف شـــــــ ــــاكل التي تصـــــــ باملتـــــــ
  تماما  معظم دول العالمال هت أحـــبحت ه   األخي ة تنفق أمواأ امل تبطة بالصـــحة تقإ في قمة اه

ل له   املتـاكلال وبالتالي تحقيق  طائلة من اجل البحث العليي ال   رأ  نيه أسـاس هي اد الحلو 
البعد الوقائي الصــ ي وبناء م تمإ ســليم ومنتجال ومن أهم املتــاكل الصــحية التي يواجهها العالم 

ئـة ت احـد عوامـل اأختطـار التي تمس جميإ نئـا  امل تمإ وتعت   ناليوم ن ـد البـدانـة التي أضـــــــــــــحـ 
ــــة له ا العامل ــــ ائو التي لي في ع ضـــــــ ــــا    امل اهقيا احد ه   التـــــــ )البدانة( والتي أرجحت الدراســـــــ

  ت تلف من م تمإ ال  اخ . أسباب حدوثه هل  العديد من املسببا 

ــــــاط البـدري رابإ عوامـل الخط  املؤديـة هل  الونيـا  في العـالم حيـث تمثـل  وتعت   قلـة النتـــــــ
واســت دام التب   % 13م واملمثل بنســبة  تيبا بعد ارتفاع ضــغط الدمن رســبة الونيا ال وتأتي ت% 6

ال نإا مستويا  الخمول البدري أخ   في اأرتفاع % 6وارتفاع رسبة السك  في الدم بـ %ال  9بنسبة 
ــــــحة العامةال والخمول  ب ــــــحة الف د والصـــــــ ــــــ ارا كبي ة ع   صـــــــ العديد من بلداا العالم وأحدثت أضـــــــ

 (world health organisation,, 2009)  يادة الو ا وااحابة بالبدانة  البدري يعت   عامال رئيسيا في

احتياجا  الجســــــم منهال حت  يســــــتطيإ أا ي تبط احتياج اارســــــاا هل  الغ اء بتوني  كما 
يؤد  وظـائفـه الحيويـةال وأا يقوم ب ميإ منـاشـــــــــــــطـه وأعمـالـه اليوميـة بكفـاءةال هت يؤث  الغـ اء من  
حيث النوع والكم ع   تغ ية وصـحة اارسـااال نهو م تبط بكل ما يدخل هل  الجسـم من طعام أو 

ف بــــاختالل امل تمعــــا   جســـــــــــــمال والتغــــ يــــة ت تلســـــــــــــوائــــل عن ط يق الفم وحت  هخ اجــــه من ال
واألن ادال هت توجـد العـديـد من العوامـل أو املتغي ا  التي تؤث  في تغـ يـة اارســـــــــــــاا أو في حـاجتـه هل  

ومنها سالمة الجسمال العوامل النفسيةال السلوكا  الغ ائيةال املستوى اأقتصاد  أسلوب  الغ اء  
ســــيما اأضــــط اب  متنوعة وأ  قد يصــــاحبه اضــــط ابا تقديم الغ اء...ال نأ  خلل في ه   العوامل 

   يمكن اا يكوا عامال احداث السمنة.ال   يمس السلوكا  الغ ائية للف د وهو أيضا 

ا  اأكل ال  تغي  غي  طبيعي في ســـــلوكا  الشـــــخ  ات ا  اأكل  يكتتـــــي  اضـــــط ابا  ســـــلو 
دنية لتصــــــبو م تلفة عن الســــــلوكا  املعتادة والتي يمكن اا تعود بنتائج ســــــلبية ع   الصــــــحة الب



 مقدمييييييييييييييييية البحيييييييييييييييييييييث

 

 
2 

والعقلية للشــــخ ال نكانت معالم الظهور األولية له   اأضــــط ابا  نيما يســــي  بفقداا التــــهية  
(L’anorexie  ) ــ ي ــاا    (La boulimie)والتـــ   امل ضـ وهما أقدم اضـــط ابيا للســـلوك الغ ائي عند اأرسـ

م اجعة  ال    DSM-Vويتــي  أحدث احــدار من الدليل التشــخيحــ ي اأحصــائي لالضــط ابا  العقلية 
 (American Psychiatric Association,, 2013) (TCAوتصنيف اضط ابا  السلوكا  الغ ائية )

ـــــبحت ـــــاط البدري البدانة لقد أحـــــــ ـــــلوكا  الغ ائية والنتـــــــ ـــــط اب الســـــــ محط اهتمام   واضـــــــ
يئا  باحثة أخ ى  الباحثيا ودليل تلو ما جاء  به منظمة الصحة العامليةال ومنظمة التغ ية وه

ــها امل تمعا  اليوم واملقدمة من ط ل   ــانة هل  املؤشـــــ ا  التي تعيتـــ ــائيا  بااضـــ من نتائج وهحصـــ
جـــانبـــا مهمـــا من تفكي  البـــاحـــثال ودنإ بـــه هل  اأهتمـــام أك   بهـــ ا  هـــ   املنظمـــا ال نكـــل هـــ ا اخـــ 

 :دراسة املوضوع التالي املوضوع نبناء ع   ه   املعطيا  يسع  الباحث ال 

البدانة وعالقتها باضطراب السلوكات الغذائية والخمول البدني لدى املراهقين املتمدرسين  *
 *سنة(  15-18)

 -  وية لوالية قاملةنملرحلة الثادراسة ميدانية على تالميذ ا  -

وملعالجة ه ا املوضـوع اعتمد الباحث ع   تقسـيم ه   الدراسـة ال  ثالث جوانا انطالقا  
ـــــــة والـ  ااطـار من  ــيـا بـال ايعطي تع يفـ    العـام لهـ   الـدراســـــــ م ورا  حـث وم تلف جوانبـه بأســــــــــــــاســـــــــــ

ـــــــة والتي تمثــل بــالتحليــل البيبليوغ افي والــ   يتنــاول م تلف املقــاربــا  النظ يــة امل   تبطــة بــالــدراســـــــ
ال   يوضــــح  التطبيقي األســــاســــية مل تلف التفســــي ا  واأســــتنتاجا  وحــــوأ ال  الجانا الدعامة

الع ض التـــــــــــــامـل والخطوا  العلميـة واملمنهجـة في تحليـل النتـائج والبيـانـا  وبنـاء اأســـــــــــــتنتـاجـا   
 ويمكن اختصار ه ا التقسيم كما ي ي:

 :الجانب التمهيدي ❖
أهــدال  ااشـــــــــــــكــاليــة ومتـــــــــــــكلــة البحــث ن ضـــــــــــــيــا  البحــثتنــاول  يف بــالبحــثاليمثــل التع    

 وأهمية البحثال أسباب اختيار املوضوعال املفاهيم واملصطلحا ال الدراسا  السابقة واملتابهة.
 

   الجانب النظري: ❖
ــــل األول بعنواا  جاءيمثل التحليل البيبليوغ افيال و  ــــاط الخمول الفصـــــــ حيث  الدري والنتـــــــ

وط     أهدال وأهمية قياسـه وخصـائصـهال ومسـتوى النتـاط البدريالبدري  تناول مفهوم النتـاط
 قياس مستوى النتاط البدري. 

ــــــمنــة و يـادة الو االفصــــــــــــــل الثــاري بعنواا و  البــدانـةال أنواع البــدانـةال كيفيــة حـدوث  ال الســـــــ
ــــائ  امل حلة العم ية ) ــــمنة والوقاية منهاال وخصـــــــ ــــار البدانةال معالجة الســـــــ ــــمنةال انتتـــــــ  18-15الســـــــ

 سنة(.
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ــــلمأ ــــلوكا  الغ ائيةالثالث بعنواا  ا الفصـــــــ ــــط ابا  الســـــــ التغ ية حيث تناول ماهية  اضـــــــ
 أدوا  تحديد اضط ابا  السلوكا  الغ ائيةال التوا ا الغ ائي.وعلم التغ يةال 

   الجانب التطبيقي: ❖

ـــــل ال ـــــم الفصـــــــ ـــــة امليدانيةال ويضـــــــ ـــــة    ابإويمثل الدراســـــــ بعنواا ااج اءا  املنهجية للدراســـــــ
ــــــتطالعيـــةال م تمإ وعينـــة البحـــث متغي اوتنـــاول املنهج امل ــــــــة اأســـــــ   البحـــثال أدوا   تبإال الـــدراســـــــ

 البحث ثبا  وحد  أدوا  البحثال الوسائل ااحصائية.

أما الفصــــل الخامس بعنواا ع ض وتحليل ومناقتــــة النتائج ويضــــم ع ض كانة النتائج   
اد ع   املقـاربـا   احصــــــــــــــائيـة واألشـــــــــــــكـال البيـانيـةال ومنـاقتــــــــــــــة النتـائج واأعتمـ من خالل الجـداول ا

ــــــإ اأالعلميـــةال والخلفيـــة النظ يـــة من اجـــل ب ــــــتنتـــاجـــا  وتـــأكيـــد النتـــائجال ووضـــــــ  ق  احـــا نـــاء اأســـــــ
 والف وض املستقبلية وخاتمة البحث.
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 :اإلشكالييييييييييييييييييييييييييية . 1

ـــــــــت ك ـــــــــااال حت  تطــــاولــــت ومســـــــ يــــانــــه و عزعــــت  ك    املتغي ا  وتــــداخلــــت في حيــــاة اارســـــــ
ـــــتق ار  ـــــور  ه ا اســـــــ ـــــعوبة  اما يعطينا تصـــــــ ـــــبقا عن العواقا الوخيمة املمكن حدوبها ج اء حـــــــ مســـــــ

ــه العـالم اليوم من تطور  ــــ ــــــد  مل ـاط هـا في ظـل مـا يعيتـــــــ التحكم في هـ   املتغي ا ال أو حت  التصـــــــ
 والتقدم اأقتصاد  والثقافي.... تكنولوجي وظاه ة العوملةال

ة عيتـــه أو من ناحية التقدم اء من جهة نمط حياته وط يقلم يعد اارســـاا في مأمن ســـو 
الحاحــل في العالم اليومال ودليل تلو ارتفاع عدد املتــاكل امل تبطة بصــحة اارســااال وبتعبي  أخ  

الســــمنة املمثلة بالو ا الزائد األم اض التي أطلق عليها أم اض العصــــ ال ومن بينها ن د ما يع ل ب
تهــاال هت للف دال هت أا هــ   الكتلــة الزائــدة تعت   منبإ العلــة في حــد تاعن الو ا الطبيعي أو املثــالي 

ــية وتلو بم ور الزمن. ــاا هل  الدخول في حـــــــــ اع مإ اأضـــــــــط ابا  امل ضـــــــ نفي مقال   تؤد  باارســـــــ
تؤكد نيه تفاقم متــــــــــكلة الســــــــــمنة في العالم التي  le figaro( ع   موقإ Pauline Fréourللباحثة )

أن اد املصـــــابيا بالســـــمنة مما ســـــاهم في ظهور العديد من اأم اض  اليوم بســـــبا تضـــــاعف عدد ا
 (Pauline Fréour, 2017)  ...ويةمل تبطة بالسمنة كالسك  ال أم اض القلا واألوعية الدما

اهم األســباب التي ســاهمت في ان فاض متوســط عم  اأرســاا املتوقإ   أحدتعت   الســمنة 
نامية وعند الحديث وتلو باستم ار انتتار السمنة في البلداا املتقدمة وحت  البلداا الفي العالم 

في صـحته لتتعدى   جميإ نئا  امل تمإ من األطفال ال  كبار السـن وأحـبحت تهدد الكائن البتـ   
ع   الجـانـا اأقتصــــــــــــــاد  للم تمعـا  نتي ـة العـاء الـ   تضـــــــــــــفيـه ع   ال  احـداث اثـار وخيمـة 

  (Hülya Çakmur, 2017, pp. 11-21) ية للمصابالحياة اليوم

ــــــحـة العـامليـة ) ــــــار  منظمـة الصـــــــ ــــــمنـة و يـادة   (OMSاشـــــــ ال  وجود ارقـام م عبـة حول الســـــــ
  ارتفإ بأك   ( OMS)تق ي  ال تا  وبحســا % 4ما يعادل  1975نبل  معدل انتتــارهما عام الو ا 

من   أك   ال  اا  أشــار التق ي   كما %18ما يت او  قليال  2016م ل في عااين ســج ثالث أضــعال من
والســــمنة   مليوا يعانوا من الســــمنة 650مليار راشــــد يعانوا من  يادة الو ا بينما ما يقارب  1.9

  عاًما 19و 5 بيا أعمارهم  ت  او  وم اهق طفل مليوا  340 من أك     كاا   2016 عام فين املف طة
تتصــــــــــــــدر الوأيـا  املتحـدة اأم يكيـة قـائمـة  . (WHO, 2018) .الســـــــــــــمنـة أو  الو ا  يـادة من يعـانوا 

لدى اأن اد األك   من   %38.8الدول التي تتهد اأنتتار امل عا لظاه ة السمنة و يادة الو ا بـــــــــــ 
تليها اململكة الع بية   %33.8بـــــــــــ  األول اما ع بيا تحتل قط  امل تبة  %32.7سنةال تليها املكسيو  15

ــــــ تـه األمم املتحـدة ل غـ يـة والزراعـة )الســـــــــــــعوديـةال في الجزائ  وحســـــــــــــا التق ي   ( FAOالـ   رتـــــــ
ـــــــــ  أك   اا الجزائ ييا هم  2015جواا   6ســـكاا املغ ب الع بي ســـمنة و يادة للو ا قدر عددهم بــــــــ

 مالييا اغلبهم رساء.
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  شــــــخ  مليار  2.1 من أك    أا هل   أشــــــار  ال2014 عام العاليي ماكينز   ملعهد دراســــــة وفي
  والسـمنة الو ا  يادة من يعانوا  العالمال سـكاا من% 30 من يق  ب ما أو  العالمال أنحاء جميإ في

 هل  النســبة ه   تصــل ســول الســمنةال ملكانحة هج اءا  ات ات يتم لم هتا أنه من الدراســة وتح ر 
  نــاكتســــــــــــــاب. (McKinsey Global Institute, 2014) .2030 عــام بحلول  العــالم ســـــــــــــكــاا من% 41

 عن املع  ة املعادلة ط في أحد في خلل لوجود نتي ة يعت    الســـــــــــــمنةال هل  يقود  ال    للو ا الف د
  واملع    الف دال ط ل من اسـتهالكه يتم وما غ ائية وجبا  من تناوله يتم ما بمعن  والصـ ل األخ 
 .الطاقو   بالص ل عنه

 تمثــل حيــث العــالم في الونيــا  هل  املؤديــة الخط   عوامــل رابإ البــدري النتــــــــــــــاط قلــة تعت   
  واســــــــــت دام% 13 بنســــــــــبة واملمثل الدم ضــــــــــغط ارتفاع بعد ت تيبا وتأتي الونيا ال رســــــــــبة من% 6

ــبة التب  ــبة وارتفاع ال%9 بنســـ ـــــــــــ  الدم في الســـــك   رســـ ــتويا  نإا وعليه ال% 6 بــــــــ  البدري الخمول  مســـ
  والصـــــــحة الف د صـــــــحة ع   كبي ة أضـــــــ ارا وأحدثت العالم بلداا من العديد  في اأرتفاع في أخ  
ــيـا عـامال  البـدري يعت    للم تمإ والخمول  العـامـة ــــ  world) .بـالبـدانـة وااحــــــــــــــابـة الو ا زيـادةل رئيســـــــ

health organisation,, 2009)    ـــا تك  و ـــ يكل من عبد ال حيم  ايضـــــــ اا  2016واخ وا عام  ب كســـــــ
مليوا في السنة   5.3بـــ  2012مسببا  الونيا  في البلداا املتقدمة من   أحدقلة الح كة اعت    

مليوا في الســــــــــنة( وه ا ما جعل قلة الح كة تصــــــــــنف من بيا  5.1أ  ت او   قيم تعاطي التب  )
  .(Brikci, William, & Bertucci, 2016) عوامل الخط  ع   صحة الف د

امتداد الخمول البدري وقلة الح كة ال  م تلف ش ائو امل تمإ أحدث خلال في معادلة  اا  
الصـــــــــــــحـة وامل ض ومس كيـاا اأرســــــــــــــاا ونعـاليتـه في م تمعـه وبتعبي  بيولوجي كيميـائي ان فـاض  
ـــــــاا مقــارنــة بــاألخــ  الغــ ائي الــ   يع   عن الحــاجــة   ــــــم اأرســـــــ ــــــ ل الطــاقو  في جســـــــ معــدأ  الصـــــــ

ـــــمجية لإلالبيولو  ـــــاا لتوني  احتياجا  الجســـــــ ـــــطته   ليؤد  وظائفه الحيوية رســـــــ ويقوم ب ميإ أرتـــــــ
وأعماله اليومية بكفاءةال ويؤث  األخ  الغ ائي من حيث الكم والنوع ع   صــــــــــحة اأرســــــــــاا في ظل 
الســــلوكا  الغ ائية الضــــ ورية للوظائف الجســــميةال نيمكن له   الســــلوكا  اا تتدخل بتــــكل او 

ات تمثل الط يقة واألســــــلوب ال   يتبعه الف د او امل تمإ في تناول   لف دلصــــــحية للحالة ابأخ  في ا
ـــــاا يعتمد ع   ما تنت ه األرض والحيوانا  التي  ءالطعام)الغ ا ـــــابق كاا اأرســـــــ اليومي( نفي الســـــــ

ال  ي عـاهـا في بنـاء غـ ائـه وك  ة امل هود البـدري والح ل اليـدويـة في الحقول وامل الي لينتقـل الف د 
ك لو انتتــار الوجبا  الســ يعة وك  ة املأكوأ    التماد ع   األغ ية املســتوردة واملعلبةلة اأعم ح

    ة بتـــكل ســـ يإكاملتـــبعة باملواد الغنية بالطاقة وتغي  الحالة ال هنية والنفســـية وانتتـــار قلة الح  
ــــ ة وفي امل تمإ ــــغوطا  الحياة اليومية داخل اأســـــــ ــــط احدأ ؛ظهور الخمول البدريال ضـــــــ ب ث اضـــــــ

الســـــــــــــلوكـا  الغـ ائيـة نلم تبقى ع   حـالهـا اين اكتســــــــــــــا الف د عـادا  غـ ائيـة ونمط عيش لهـ   
  .جديد
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تعد نئة امل اهقيا أهم نئة عم ية وأحعا م حلة في حياة اارسااال ملا تع نه من تغي ا  
ــباب  الناضـــجال ناارســـاا  جســـمية بيولوجية تهدل هل  اأنتقال من م حلة الطفولة هل  م حلة التـ

ــــــاب أو اا هو في غن  عنهـاال تزيـد من عـاء  هـ   امل حلـة مع ض ه في ــــــمنـة واكتســـــــ ــابـة بـالســـــــ ــــ ل  ااحـــــــ
ــــــ ور  الـ   يعني وجود  م حلـة امل اهقـة لـدى الف د نتع ض امل اهق هل  أخـ  و ا غي  الو ا الضـــــــ

ــــــلوكـا  لل يمكنخلـل في هحـدى العوامـل املع  ة ع   نمط الحيـاةال و  ــــــط اب الســـــــ خمول البـدري واضـــــــ
ـــــار البدانة داخل  بيامن كونوا ي ااالغ ائية  ـــــكل كبي  في انتتـــــــ ـــــاهم وبتـــــــ م تمإ  العوامل التي تســـــــ
 ...الدراسة

مما ســـــــــبق ناا ات ا  الباحث لدراســـــــــة ه ا املوضـــــــــوع هو قناعته بضـــــــــ ورة تحقيق البعد 
 في التساؤأ  التالية: الوقائي الص ي داخل امل تمإ الجزائ  . وانحص   متكلة الدراسة

 :التساؤل العام 1.1
ـــــمية ومحيط  توجد عالقة بيا  هل  ❖ ـــــ  الكتلة الجســـــــ ـــــا مؤشـــــــ ـــــمنة و يادة الو ا بحســـــــ الســـــــ

 )مســــــتوى النتــــــاط البدري( اضــــــط ابا  الســــــلوكا  الغ ائية والخمول البدريالجســــــم مإ 
 ؟سنة(18-15لدى التالمي  املتمدرسيا بثانويا  وأية قاملة )

 التساؤالت الجزئية: 2.1

 مؤش  الكتلة الجسمية )السمنة و يادة الو ا(بيا  توجد عالقة تا  دألة احصائية هل   ❖
 ؟سنة(15-18مستوى النتاط البدري لدى التالمي  املتمدرسيا بثانويا  وأية قاملة )و 

مســـتوى النتـــاط البدري لدى  بيا محيط الجســـم و توجد عالقة تا  دألة احصـــائية هل  ❖
 ؟سنة(15-18املتمدرسيا بثانويا  وأية قاملة )التالمي  

)السمنة و يادة الو ا(  مؤش  الكتلة الجسميةة تا  دألة احصائية بيا  عالق توجد  هل ❖
ــــــيا بثــانويــا  وأيــة قــاملــة ) واضـــــــــــــط اب ــــــلوكــا  الغــ ائيــة لــدى التالميــ  املتمــدرســـــــ -15الســـــــ

 ؟سنة(18

اضــط اب الســلوكا  الغ ائية بيا محيط الجســم و توجد عالقة تا  دألة احصــائية  هل ❖
 ؟سنة(18-15يا  وأية قاملة )لدى التالمي  املتمدرسيا بثانو 

واضـــــط اب   )الخمول(توجد عالقة تا  دألة احصـــــائية بيا مســـــتوى النتـــــاط البدري هل ❖
 ؟سنة(18-15السلوكا  الغ ائية لدى التالمي  املتمدرسيا بثانويا  وأية قاملة )

ـــــمنة وكمية املواد الغ ائية توجد عالقة تا  دألة احصــــــــــــ  هل ❖ ائية بيا  يادة الو ا والســـــــ
 ؟سنة(18-15) تناولة من ط ل التالمي  املتمدرسيا بثانويا  وأية قاملةامل
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 . فرضيات البحث:2

 الفرضية العامة: 1.2

ــــــميـة ومحيط  توجـد عالقـة بيا  ❖ ــــــ  الكتلـة الجســـــــ ــــــت ـدام مؤشـــــــ ــــــمنـة و يـادة الو ا بـاســـــــ الســـــــ
 )مســــــتوى النتــــــاط البدري( اضــــــط ابا  الســــــلوكا  الغ ائية والخمول البدريالجســــــم مإ 
 سنة(.18-15مدرسيا بثانويا  وأية قاملة )مي  املتلدى التال 

 الفرضيات الجزئية: 2.2

 مية )الســـــــمنة و يادة الو ا(مؤشـــــــ  الكتلة الجـســــــ توجد عالقة تا  دألة احصـــــــائية بيا  ❖
 سنة(.15-18مستوى النتاط البدري لدى التالمي  املتمدرسيا بثانويا  وأية قاملة )و 

مســــــــــتوى النتــــــــــاط البدري لدى  يط الجســــــــــم و مح بياتوجد عالقة تا  دألة احصــــــــــائية  ❖
 سنة(.15-18التالمي  املتمدرسيا بثانويا  وأية قاملة )

)الســـــــمنة و يادة الو ا(  مؤشـــــــ  الكتلة الجســـــــميةتوجد عالقة تا  دألة احصـــــــائية بيا  ❖
ــــــيا بثــانويــا  وأيــة قــاملــة ) واضـــــــــــــط اب ــــــلوكــا  الغــ ائيــة لــدى التالميــ  املتمــدرســـــــ -15الســـــــ

 سنة(.18

اضط اب السلوكا  الغ ائية لدى  بيا محيط الجسم و ألة احصائية قة تا  دتوجد عال ❖
 سنة(.18-15ويا  وأية قاملة )التالمي  املتمدرسيا بثان

ـــــاط البدري ❖ ـــــتوى النتـــــــ ــائية بيا مســـــــ ـــ ـــــط اب   )الخمول(توجد عالقة تا  دألة احصـــــــ واضـــــــ
 سنة(.18-15السلوكا  الغ ائية لدى التالمي  املتمدرسيا بثانويا  وأية قاملة )

ــــــمنـــة وكميـــة املواد الغـــ ائيـــة  ❖ ــائيـــة بيا  يـــادة الو ا والســـــــ ــــــ توجـــد عالقـــة تا  دألـــة احصـــــــ
 سنة(.18-15ة من ط ل التالمي  املتمدرسيا بثانويا  وأية قاملة )املتناول

 . اهداف واهمية البحث:3

 اهداف البحث: 1.3

 يسع  الباحث من خالل ه   الدراسة ال  ما ي ي:

مســــــــتوى النتــــــــاط  و  ( يادة الو ا والســــــــمنة) الكتلة الجســــــــميةشــــــــ  مؤ  مع نة العالقة بيا ❖
 سنة(.18-15املتمدرسيا بثانويا  وأية قاملة )البدري لدى التالمي  

مســـــــتوى النتـــــــاط البدري لدى التالمي  املتمدرســـــــيا  و  محيط الجســـــــممع نة العالقة بيا  ❖
 سنة(.18-15بثانويا  وأية قاملة )

باضـــط اب الســـلوكا   ( يادة الو ا والســـمنة) لجســـميةمؤشـــ  الكتلة ا مع نة العالقة بيا ❖
 سنة(.18-15رسيا بثانويا  وأية قاملة )الغ ائية لدى التالمي  املتمد
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ــة  ❖ لــــدى التالميــــ   مع نــــة العالقــــة بيا محيط الجســـــــــــــم واضـــــــــــــط اب الســـــــــــــلوكــــا  الغــــ ائيــ
 سنة(.18-15املتمدرسيا بثانويا  وأية قاملة )

لدى التالمي   لبدري واضــط اب الســلوكا  الغ ائية مع نة العالقة بيا مســتوى النتــاط ا ❖
 سنة(.18-15ة )املتمدرسيا بثانويا  وأية قامل

ــــــمنــــة وكميــــة املواد الغــــ ائيــــة املتنــــاولــــة من ط ل   ❖ مع نــــة العالقــــة بيا  يــــادة الو ا والســـــــ
 سنة(.18-15التالمي  املتمدرسيا بثانويا  وأية قاملة )

 أهمية البحث: 2.3

ملمكن اا نتحصـــــــل عليها من خالل اج اء ه    ي ااضـــــــانة التي من اتت    أهمية البحث ف 
نالباحث يســــع  ال  . امليدانية واملعطيا  التي يمكن اا يون ها البحث للباحثيا اأخ ينالدراســــة 

لتفســــي  بعظ الظواه  واعطائها وحــــفا تحليليا   بأخ ى التع ل ع   عالقة م موعة من املتغي ا  
ات تســـاهم ه   الدراســـة في البحث عن وجود العالقة من   الية عمليةدقيقا وبناء اســـتنتاجا  علم

ــيا بثانويا  وأية قاملة وظهور  يادة  عدمه بي ــتويا  النتـــــاط البدري لدى التالمي  املتمدرســـ ا مســـ
ال ك لو مســـــاهمة الدراســـــة في توضـــــيو العالقة بيا اضـــــط اب الو ا والســـــمنة داخل ه ا امل تمإ

ال بااضــــــــانة ال  توضــــــــيو والســــــــمنة لدى امل تمإ امل كور  ة الو ا( و يادTCAالســــــــلوكا  الغ ائية )
ـــــــةكميــة املوا ـــــــة   د الغــ ائيــة التي يــأخــ هــا اأن اد املمثليا مل تمإ الــدراســـــــ كمــا تعطي هــ   الــدراســـــــ

والتي تســـــــــاهم في ربط م ال النتـــــــــاط البدري ال ياضـــــــــ ي وم ال   م موعة من اأحصـــــــــائيا  املهمة
النتـــاط البدري  امل ال األشـــمل وهو  ر أ ظها الصـــحة العامةالتغ ية والســـلوكا  الغ ائية و م ال 

 الوقائي الص ي.ال ياض ي 

 أسباب اختيار املوضوع:. 4

ها اهتمام الباحث بالتـ وع في دراسـة ه ا املوضـوع لم يكن وليد الصـدنةال بل هو نتي ة 
(  ســــمنة)ال البدانة شــــعور الباحث بحي ةال مما أدى هل  تتــــكل عدة تســــاؤأ ال أســــيما حول ظاه ة

وما أشــــــــار  هليه الدراســــــــا  الســــــــابقةال وهحصــــــــائيا  منظمة الصــــــــحة العاملية التي اعت    الو ا 
الزائد رابإ عوامل اأختطار في العالمال وأشـــــــار  هل  ضـــــــ ورة التصـــــــد  هل  ه   الظاه ة عن ط يق  

 عدة عواملال أهمها النتاط البدري وتعديل النظام والسلوكي الغ ائي. 

 أسباب ذاتية: 1.4

 تمام الباحث باملواضيإ التي ت   الجانا الوقائي الص ي.ها ❖

ــيةال من اجل تحقيق البعد  ❖ ـــ ــة ال ياضـــــــ ـــ ــتثمار في ميداا املمارســـــــ ـــ ـــــغف الباحث نحو اأســـــــ شـــــــ
 الوقائي الص ي في امل تمإ.

 ال غبة في هث اء ه ا املوضوع داخل امل تمإ الجزائ  . ❖
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 أسباب موضوعية: 2.4

 زائ  .في امل تمإ الج هتم به ا الجانانق  الدراسا  التي ت ❖

ـــــحة   ❖ ـــــ ورة التدخل الفور  من اجل محاربة البدانة وقلة الح كة لبناء ن د منتج وبصـــــــ ضـــــــ
 جيدة.

تزويد العامليا في امل ال الصـــ ي ببعظ اأحصـــائيا  التي تفيد في محاربة انتتـــار األوبئة   ❖
 .عند التالمي 

 ئ  .ل امل تمإ الجزاوقائي الص ي داخاأعتماد ع   هك ا دراسا  في تحقيق البعد ال ❖

 . مفاهيم ومصطلحات البحث:5

 النشاط البدني: 1.5
 التعريف اللغوي للنشاط:1.1.5

 (595ال حفحة 1997)راتا أحمد قبيعة و خ واال  هو: "الخفة والس عة وااخالص في العمل."

 االصطالحي:التعريف  2.1.5
ا الجســــــــــم من خالل عمل العضــــــــــال ال مما  أنه الح كة التي ينت ه يع ل النتــــــــــاط البدري ع  

ــيا اللياقة البدنية للشـــخ   يزيد من الصـــ ل الطاقو ال نالنتـــاط البدري املتك ر لهدل هل  تحسـ
  ,Alejandro, & athors, 2011, pp. 6(Serrano-(7 .كصعود الدرجال والبستنةال واملش ي

 ريف اإلجرائي:تعال 3.1.5
يع ل النتـــــــــــــاط البـدري ع   أنـه م موعـة من الح كـا ال التي تنت هـا م موعـا  عضـــــــــــــليـة 

 معينةال يقابلها ح ل طاقو ال وي تلف ه ا الص ل تبعا لنوع النتاط وشدته وحجمه.

 البدانة: 2.5

 التعريف اللغوي: 1.2.5
)راتـا أحمـد قبيعـة و خ واال  بـدنـا وبـدونـاال عظم بـدنـهال وضـــــــــــــخم جســـــــــــــمـه بك  ة لحمـه.بـدا: 

 (595ال حفحة 1997

 التعريف االصطالحي: 2.2.5
ــالـــة طبيـــة ممثلـــة بف ط الو ا من خالل  ــأمهـــا حـ تع ل البـــدانـــة عنـــد األطفـــال وامل اهقيا بـ
ــــــم.  ــة ب  اكم الــدهوا في الجســـــــ ـــــ ــــــصـــــــ ــــــجــة الــدهنيــةال واملو عــة في املنــاطق امل صـــــــ                                   يــادة كميــة األرســـــــ

(Benony & all, 2008, p. 48) 
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 التعريف اإلجرائي: 3.2.5
ــــمال نتي ة لعدم التوا ا الغ ائي وللخمول   ــــحوم الجســـــــ ــــا  يادة في شـــــــ ــــاســـــــ تعني البدانة أســـــــ

 عن الو ا الطبيعي. البدري )قلة النتاط البدري(ال وتعّ ل البدانة بأمها الزيادة في و ا الشخ 

 زيادة الوزن: 3.5
 التعريف اللغوي: 1.3.5

 يادة بمعن  ارتفإ نو  الحدال نقول  اد و نه أ  ارتفإ عن الحد املعيار   ال يزيدال  الزيادة من الفعل
 (1014ال حفحة 2008)أحمد م تار عم الال  املعمول به.

 ي:التعريف االصطالح 2.3.5
حسـا منظمة الصـحة العاملية يقصـد بالو ا الزائد اا يكوا حاحـل قسـمة و ا الجسـم  

ــنتم   ما بيا   )منظمة الصــــحة العامليةالال  29.9ال   25البتــــ   بالكيلوغ ام ع   م بإ طول الف د بالســ
 (102ال حفحة 2003

 التعريف االجرائي: 3.3.5
الســــــــمنة )البدانة( باأعتماد ع   مؤشــــــــ  الكتلة الجســــــــمية   تي تســــــــبق م حلةهو امل حلة ال 

 وضعته منظمة الصحة العاملية.التي 

 :االضطراب تعريف  5.4
َ َب  اأستق ارالحالة عدم  اللغة عنيع   مصطلح اأضط اب في 

َ
ْمُ  ِاْضط

َ
  ِاْخَتل   بمعن األ

 :الغذائي السلوك  5.5
أو امل تمإ في تنـاول الغـ اء   ط يقـة التي يتبعهـا الشـــــــــــــخ الســـــــــــــلوك الغـ ائي بـأنـه ال يع ل

تون  الغ اء ســـــــواء   نوع الغ اء اليوميال وما يقوم به من رتـــــــاط وح كة ويؤث  في الســـــــلوك الغ ائي
ــاديـة املنـاخالحـالـة  العـادا  اأجتمـاعيـة والتقـاليـد اانتـاج املح ي أو اأســـــــــــــتي ادال   والطقس اأقتصـــــــــــ

 الصحية. الحالة

 سنة(: 18 -15) عمريةحلة التعريف املر  6.5
ســـــــنة( يزداد امل اهق في 15-18لي امل حلة املتوســـــــطة من م احل امل اهقة املحصـــــــورة بيا )

ــا  في حوالي  ه   امل حلة قوة وقدرة ع   ضـــــبط الح كا  الجســـــمية كما أا ال كاء يصـــــل هل  أقصـــ
ــنــــــة16) ولال القــــــدرا ال واادراكال ويظه  كــــــ لــــــو في هــــــ   امل حلــــــة امليوتزداد عمليــــــة الفهم  ( ســـــــــــ

)محمد عماد الدين هســماعيلال  مبادئ وات اها  عن الحياة وامل تمإ. اأســتعدادا  والبدء في تكوين
 (93ال حفحة 1982
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 الخمول البدني:  7.5

يع ل بانه حالة من اأستق ار في الح كة والتي تق  ب من اأرعدام يصاحبها    OMSحسا   
 (Jude Cataye, 2016) طاقو  من فظ جدا.ح ل 

 . الدراسات السابقة واملشابهة:6

تعت   الدراســـــا  الســـــابقة واملتـــــابهة من أهم العناحـــــ  املعينة ع   حل متـــــكلة البحث ملا  
ئد  لها من هســـــــهاما  ســـــــواء في التوجيه أو الت طيط أو ضـــــــبط املتغي ا ال ن ي ت    املوضـــــــوع بفوا

 بحث ناجح. وحياغةعديدة حيث تتدخل بط يقة أو بأخ ى من أجل معالجة املتكلة 

ــــــحيـ  ـــــــة املســـــــ ـــــــا   من خالل الـدراســـــــ ة للمكتبـا  التي قـام بهـا البـاحـث نقـد وجـد عـدة دراســـــــ
ــــــوعـا  م تلفـةال لكنهـا تـدرس أحـد الجوانـا املتبعـة في هـ ا البحـث نكـانـت   ــــــابقـة عـالجـت موضـــــــ ســـــــ

 الدراسا  التالية:  

 ربية:باللغة العالدراسات  1.6

 (2011)كريمة الدراسة الولى: مقاوس ي  ➢
ـــــة نارقية بيا البدينيا وغي  البدينيا -البدانة ونمط الحياة  عنوان الدراسييييييييييية: ❖ من   دراســـــــ

ااســــــــــالميةال   والعلوم واأجتماعية اارســــــــــانية العلوم دراســــــــــة ماجيســــــــــتي ال كلية -امل اهقيا
 .(2011) -باتنة  -لخض  الحاج العقيد جامعة

 عينة لدى  الحياة ونمط البدانة العالقة بيا عن الكتـــــــف محاولة من الدراسييييييية:دف اله ❖

 امل اهقيا. من

 است دمت الباحثة املنهج الوحفي املقارا. املنهج املستخدم: ❖

ــتبياا خاص بنمطالدوات املسيييتخدمة:  ❖ ــلوكا  الغ ائيةال تم تو يعه اسـ ع    الحياة والسـ
  أن اد عينة الدراسة.

 غي  قام اه 40هل   مو عة الجنســــــيا كال في م اهقا 80من  العينة ونتتك عينة الدراسييييية: ❖

 هناث(. 20 -تكور  20) م اهقا بدينا 40هناث(ال و 20 -تكور  20) بدين

ــــة خلصـــــــــــتنتائج الدراسيييييييييية:  ❖  من البدينيا وغي  البدينيا بيا ن و  توجد انه هل  الدراســـــــ

 البدينا ال غي  وااناث ياالبدين غي  ال كور  لصــــــالح البدنية وتلو األرتــــــطة في الجنســــــيا

 وتلو الغ ائية العادا  في الجنســــــــيا من وغي  البدينيا البدينيا بيا ن و  توجد أنه كما

 وأظه   الســـــلبية. الغ ائية العادا  انتتـــــار في البدينا  وااناث البدينيا ال كور  لصـــــالح

 الضـــــــغط مإ التعامل الجنســـــــيا في من البدينيا وغي  البدينيا بيا ن و  توجد أنه ك لو

 ن و  وجود وأظه   ك لو وااناث البدينا . البدينيا غي  ال كور  لصـالح وتلو النفسـ يال

 البدريال والتعامل مإ الغ ائيةال والنتـاط الحياة )العادا  نمط في والبدينا  البدينيا بيا
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 غي  بيا ن و  وجود أيضـــــــــا البدينا . وأظه   لصـــــــــالح ااناث وتلو النفســـــــــ ي( الضـــــــــغط

 .البدينيا غي  ال كور  لصالح الحياةال وتلو في نمط البدينا   وغي البدينيا

 
 (2009الدراسة الثانية: دراسة هاشم عدنان الكيالني) ➢

تأثي  النتــــاط البدري ع   مســــتوى الســــمنة واللياقة البدنية لدى أطفال  عنوان الدراسيييية:  ❖
اا قابوسال جامعة الســلط -قســم ال  بية ال ياضــيةي كلية ال  بية الصــف ال ابإ والخامسال 

 (.2009)عماا  سلطنة -مسقط

 الســـمنة مســتوى  ع   البدري النتــاط أث  هل  تحديد الدراســة هدنتالهدف من الدراسيية:  ❖

 والخامس. ال ابإ الصف أطفال لدى  البدنية واللياقة

 است دم الباحث املنهج الت  يبي. املنهج املستخدم: ❖

ــــاط ب نامجالدوات املسييييييييييتخدمة:  ❖ ــــ ة ملدة البدري للنتـــــــ ــــابيإ تم هعداد  من ط ل   عتـــــــ أســـــــ
 الباحث.

 طالبا وطالبه.28 اعتمد الباحث في ه   الدراسة ع   عينة قوامها عينة الدراسة:  ❖

   نتائج الدراسة: ❖

ــــــمنــة  • ـــــــاط البــدري ع   الســـــــ أظه   نتــائج اختبــار) ( ل  واجال وجود أث  هي ــابي للنتـــــــ
 التمارين رســــــــــةعملية مما ســــــــــهل أنه ال  نامج ن ا  مؤشــــــــــ ا  ومنواللياقة البدنيةال 

 .الطلبة قبل من ل دائمبتك ال ياضية

 لدى  ال ياضــية التمارين البدريال النتــاط ممارســة أهمية تعزيز هل  الن ا  ه ا ويتــي  •

ــــباب األطفال ــــواءال ع   والتـــــــ ــــاركة ع   ال  كيز نمإ حد ســـــــ ال  نامجال   في الفعالة املتـــــــ
ـــتطاع ـــف ال ابإ طالب اســـــــ ـــيا والخامس الصـــــــ ـــابة لخط  املع ضـــــــ  الزائد و ابال ااحـــــــ

أيضــــــــا   ال  نامج ن ا  يؤكد ومما البدنيةال باللياقة حالتهم الصــــــــحية امل تبطة تحســــــــيا
 املنا ل. في رتاطهم وا دياد أنضلال بتكل ونومهم األطفال لدى  النوم عادا  تحسن

 
 (1991الدراسة الثالثة: دراسة ياسر عبد العظيم سالم، تهانى عبد العزيز إبراهيم) ➢

ـــــــالج البدانة للســيدا  وال جال امل  ددين ع  ب نامـــــــــــــــج ي  تأثعنوان الدراسية:  ❖  تدريبي في عــــــــ

 (.1991الزقا يق ) وحدة الكفاءة البدنية والبحوث في كلية ال  بية ال ياضية بنيا جامعة

التع ل ع   تأثي  ال  نامج التدريبي املق    في عالج البدانة للسيدا   الهدف من الدراسة:  ❖
 -البدنية والبحوث بكلية ال  بية ال ياضية بالزقا يــــق دة الكفاءة وال جال امل  ددين ع   وح

 بنيا وتلو من خالل تحديد رسبة  يادة الو ا الناتج عن  يادة النسيج الدهني.

 است دم الباحثاا املنهج الت  يبي. املنهج املستخدم: ❖
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   الدوات املستخدمة: ❖

 لهم.بحث املقابلة الشخصية مإ أن اد عينة البحث لت   أهدال ال •

لتحديد الطولال ميزاا طبي للو ا جها  قياس     رســــــــتا مي جها   املســــــــت دمة:األدوا   •
 رسبة الجلدال ش يط لتحديد محيطا  الجسم.

تنفي  ال  نامج التدريبي ثمانية أسابيإ بواقإ ثالث وحدا    التدريبي: استغ   ال  نامج  •
 .دقيقة  من الوحدة الواحدة 60تدريبية أسبوعياال وبمدة 

عينة عمدية من الســـــــيدا  وال جال البدناء امل  ددين ع   وحدة الكفاءة   لدراسييييييية:ا نةعي ❖
رجل  20ســيدة و 20وعددهم  -الزقا يق –البدنية والبحوث بكلية ال  بية ال ياضــية للبنيا 

. وبل   10تم تقســــيمهم هل  أربإ م موعا  اثنتاا ت  يبية واثنتاا ضــــابطة في كل م موعة 
ــنــــــةال وطبق ال  نــــــامج التــــــدريبي املق    كمتغي  ت  يبي ع     35 - 25معــــــدل أعمــــــارهم  ــــ ســـــــ

ـــــــابطتــاا   ـــــــت امل موعتــاا الضـــــــ ـــــــاء وال جــالال نيمــا مــارســـــــ امل موعتيا الت  يبيتيا من النســـــــ
 .ب نام ًا ح اً 

   نتائج الدراسة: ❖

ال  نـامج املق    هي ـابي في عالج البـدانـة ملعظم املتغي ا  امل تـارة قيـد البحـث لل جـال   •
 والسيدا .

 .مج املق    لم يؤث  ع   و ا الجسم بدوا دهوا لل جال والسيدا  ناال  •

 حققت السيدا  تفوقًا في معدل التحسن في محيطا  الصدر والعضد ع   ال جال. •

ـــــا  نتائج الجلد دوا الدهن ومحيطا    • ـــــن في قياســـــــ ـــــبة تحســـــــ حقق ال جال أع   رســـــــ
   السيدا .ق    عنه لدى الخص  والحوض والف   نتي ة تطبيق ال  نامج امل

 (2010)الالال  كامل أسامة الدراسة الرابعة: ➢
 وبعظ بالدم الهيموجلوبيا ورســبة الدم ضــغط بف ط وعالقتها الســمنة - عنوان الدراسيية: ❖

 (.2010)الفتيا   لدى  الوظيفية املتغي ا 

 الهدف من الدراسة:   ❖

 املتغي ا  وبعظ بالدم الهيموجلوبيا ورســــــــــبة الدم ضــــــــــغط مســــــــــتويا  ع   التع ل •

 في الجسم. الشحوم رسا لتو يإ تبعا وظيفيةلا

ــــة قيد الوظيفية املتغي ا  بعظ في الف و  ع   التع ل •  رســـــــــــا لتو يإ تبعا الدراســـــــ

 .الجسم في الشحوم

ورسـبة   الدم ضـغطو  الجسـم في الشـحوم رسـا بيا القائمة اأرتباطية العالقا  دراسـة •
 الدراسة. قيد التي لي ش ا للمؤ  تبعا الوظيفية املتغي ا  وبعظ بالدم الهيموجلوبيا

 املقارا. الوحفيال املنهج الباحث است دم املنهج املستخدم: ❖
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 بالســــــــــنتم   الطول  قياس ع   واشــــــــــتملت األن  وبم  ية القياســــــــــا الدوات املسيييييييييتخدمة:  ❖

 بالجســــــم الشــــــحوم اســــــت  اج رســــــبة تم حيث الدهواال وقياس بالكيلوغ ام الو ا وقياس

 قياس ك لو الكمبيوت ال (اآللي الحاســـــــــا خالل من)تيا  لفبا الخاحـــــــــة املعادلة ع   بناءا

 جها  بواســــــطة (Vital Capacity) الحيوية الســــــعة قياسو  ال احة في القلا معدل ضــــــ با 

  .الدم ضغط وقياس (Spairo Sift) ال ئة وظائف قياس

من تو  الو ا  65عينـة ضـــــــــــــمـت م موعتيا األول   اعتمـد البـاحـث ع  عينية اليدراسييييييييييييية:  ❖
 ن دا يعانوا من البدانة. 60الثانية الطبيعي و 

   نتائج الدراسة: ❖

 نتيا  لدى  الحيوية الســـــعة مإ داأ عكســـــيا ارتباطا ت تبط بالجســـــم الشـــــحوم رســـــبة •

ــبــة تا  امل موعــة الثــانيــة  األول  امل موعــة نتيــا  تميز و  امل تفعــةال الشـــــــــــــحوم رســـــــــــ

 .ال احة في القلا ض با  معدل بان فاض

 ضـــــــــ با  ومعدل الجســـــــــم في الشـــــــــحومة رســـــــــب بيا دالة ط دية ارتباطيه عالقة هناك •

 .امل موعة الثانية نتيا  لدى  ال احة في القلا

 الدم وضـــــغط بالجســـــم الشـــــحوم رســـــا ارتفاع بيا دالة ط دية ارتباطيه عالقة هناك •

 .بال احة الثانية امل موعة لدى  اأنقباض ي

 ورســـــبة اطينبـســــ اأ  الدم ضـــــغط بيا هحصـــــائية دألة تا  اأرتباطية العالقة تكن لم •

 امل موعتيا. نتيا  لدى  بالجسم الشحوم

  ورســـــــــــــبـة بـالجســـــــــــــم الشـــــــــــــحوم رســـــــــــــبـة بيا دالـة غي  عكســـــــــــــيـة ارتبـاطيـة عالقـة هنـاك •
 امل موعتيا. نتيا  لدى  بالدم الهيموجلوبيا

 الدراسات باللغة الجنبية: 2.6
 Romina Antinori (2004): دراسة خامسةالدراسة ال ➢

أط وحة   -للســـمنة الغ ائي العالج أثناء األكل  لســـلوك نفســـ يلا التقييم - الدراسييية:عنوان  ❖
 .NANCY1لنيل شهادة دكتورا  طا بكلية الطا ب امعة 

 الهدف من الدراسة:   ❖

  ونًقا بالســـــــــمنة املصـــــــــاب امل يظ يتطور  كيف مالحظة هو  الدراســـــــــة ه   من الهدل •
  و نه منحن تطورا   خاحـــــــة وبصـــــــفة  الغ ائيال لســـــــلوكه ةالســـــــيكو م  ي للخصـــــــائ 

  .الغ ائي التدبي   أثناء

 التحلي ي. املنهج الباحث است دم املنهج املستخدم: ❖

 ( DEBQ, TFEQ)اأستبانا  الخاحة باضط اب السلوكا  الغ ائية  الدوات املستخدمة:  ❖
 ع   القياسا  اأن  بوم  ية. ةالباحث  كما اعتمد
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 شخ . 145 من عينة اعتمد الباحث ع  عينة الدراسة:  ❖

   ة:نتائج الدراس ❖

يتميزوا بتقييد مع فيال اكل عاطفيال اأكل   األشـــخاص األك   مقاومة لخفظ الو ا •
 خارج األوقا .

 ارتفاع معدل التقييد املع في يؤد  ال  تحسيا نقداا الو ا. •

اعتبـار التقييـد املع في هو العـامـل األك   تـأثي ا ع   نقـداا الو ا توحـــــــــــــل البـاحـث ال   •
 من التأثي  ع   نقداا الو ا. ثم يأتي اأكل العاطفي بدرجة اقل

 

 (2005حياة )أولعمارة ة السادسة: دراسة الدراس ➢
لدى األطفال   -انتتــــــــــار الســــــــــمنة و يادة الو ا وعوامل الخط  امل تبطة- الدراسييييييييية:عنوان  ❖

وامل اهقيا بقسنطينةال أط وحة دكتورا ال معهد علوم التغ ية وتكنولوجيا الغ اءال جامعة  
 (.2004ي 1995منتور  بقسنطينة )

 الهدف من الدراسة:   ❖

وامل اهقيا املتمدرسـياال  األطفال  لدى  والبدانة الزائد الو ا ظاه ة انتتـار مدى  تقدي  •
 مدرسة بوأية قسنطينة. 16في 

 بااضانة هل  التع ل ع   بعظ السلوكا  والعوامل اأجتماعية املحدثة للبدانة •

 تقدي  مستوى النتاط البدريال والسلوكا  الغ ائية. •

 األس ية ومستوى املعيتة.كلة الهي •

 السمنة عند اآلباء. •

 التحلي ي. الوحفيال املنهج الباحثة است دمت املنهج املستخدم: ❖

اأســـــــتبانة الخاحـــــــة بتقدي  مســـــــتوى النتـــــــاط البدريال واأســـــــتبياا  الدوات املسيييييييتخدمة:  ❖
 الخاص بالتغ ية والبطاقا  الخاحة بتقدي  املستوى اأجتمالي واأقتصاد .  

 سنة.18-5طفال وم اهقا من  26852من  عينة اعتمد  الباحثة ع  : لدراسةعينة ا ❖

   نتائج الدراسة: ❖

ـــــــــار   2004و 1996أظه   النتــــائج ملــــا بيا  • ـــــــــا انتتـــــــ من األطفــــال وامل اهقياال أا رســـــــ
ــادة الو ا لي  ــــــمنـــــة و يـــ ٪ خالل هـــــ   الف  ة.  10.12٪ تغي   هل  8.27٪ و9.92الســـــــ

ســــنة يكوا لدلهم التطور األب  ال أما األك   13-12األطفال ال ين ت  او  أعمارهم بيا 
 خالل  يادة الو ا والسمنة مقارنة باألوأد.تض را نهن الفتيا  من 

ــا أا الســـــمنة لي أك   شـــــيوعا في األســـــ  من املســـــتوى اأجتمالي   • كتـــــفت النتائج أيضـــ
 واأقتصاد  املن فظ مإ عالقة وثيقة بيا السمنة عند الوالدين والطفل.
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ا بزيادة في الو ا لدلهم نمط رتــــــــــاط رياضــــــــــ ي من فظال كما   ين يتمتعو األطفال ال •
 شخاص ال ين يعانوا من  يادة الو ا ين فظ رتاطهم خالل وقت ال احة.أا األ

ــالبــــا مــــا ن ــــد أا األطفــــال الــــ ين يعــــانوا من  يــــادة الو اال لــــدلهم خلــــل في وجبــــة   • غــ
تا  كثــانــة  )الح اريــة أك   تنــاوأ لوجبــا  بينيــة خفيفــة والغنيــة بــالســـــــــــــع ا   اانطــار 

 طاقوية عالية(.  

 

 Isabelle Dedenon-Mayer (2008): دراسة سابعةالدراسة ال ➢
 - (2008دراســـــــــة اضـــــــــط اب الســـــــــلوكا  الغ ائية لدى اأن اد البدناء )- الدراسيييييييية:عنوان  ❖

 NANCY1أط وحة لنيل شهادة دكتورا  طا بكلية الطا ب امعة 

الحظة واملسـجلة من خالل لوكا  الغ ائية املتحديد اضـط ابا  السـ الهدف من الدراسية:  ❖
شــخ  يعاري من الســمنة وتحديد اأضــط ابا  األك   ظهورا   800اأســتبانة لدى اك   من 

 , DEBQكما يســــع  الباحث ال  وضــــإ وتحديد اســــتبانا  أضــــط اب الســــلوكا  الغ ائية )

BES , QEWP) ية وتاريخ السمنة  ال دراسة اأرتباط املمكن بيا اضط ابا  السلوكا  الغ ائ
 .عند ان اد عينة الدراسة

 التحلي ي. املنهجة الباحث تاست دم املنهج املستخدم: ❖

 , DEBQ , BES)اأســـتبانا  الخاحـــة باضـــط اب الســـلوكا  الغ ائية الدوات املسييتخدمة:  ❖

QEWP) ال histoire alimentaire de 7 joursــــــــــا    ةالبـــــاحثـــــ   كمـــــا اعتمـــــد ال ع   القيـــــاســـــــ
   اأن  بوم  ية.

 .سنة نأك   14شخ  أعمارهم  701 من عينة ع   ةالباحث  اعتمدعينة الدراسة:  ❖

 نتائج الدراسة: ❖

 م تفإ نوعا ما. %18.5في م تمإ الدراسة بل   BEDمعدل انتتار  •

اأكـــل خـــارج األوقـــا ( هم   -اظه   النتـــائج اا البـــدنـــاء الـــ ين لـــدلهم )تقيـــد مع في •
 .لدلهم تقييد مع في نقط مقارنة بالبدناء ال ين BEDأك   ع ضة لـ 

ـــــة  • ـــــجلوا نتائج من فضـــــــ ( هم اأقل قلقا واكتئابا يتمتعوا  YoYo)اأن اد ال ين ســـــــ
ـــــخاص ا ـــــفة اقل مقارنة باألشـــــــ ـــــجلوا نتائج  بتناول كميا  من األغ ية بصـــــــ ل ين ســـــــ

 م تفعة.

من ان اد العينـــة دخلوا في م حلـــة اخـــ  الو ا خالل ن  ة الطفولـــة   %55أك   من  •
 لثي عينة الدراسة يصنفوا ضمن السمنة املف طة.ك لو ما يقارب ث
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 JULES DESSUREAULT (2010): دراسة ثامنةالدراسة ال ➢
جامعة    –  (2010التباب الكند  )محددا  السمنة و يادة الو ا لدى  -  الدراسة:عنوان   ❖

QUÉBEC À MONTRÉAL .)كندا( 

 الهدف من الدراسة:   ❖

ــــــاهم في ظهور كل  جتماعية تحديد ما اتا وجد  عوامل اقتصـــــــــــــادية واتحديد  • تســـــــ
 .من السمنة و يادة الو ا

ــــــ    الغـ ائي األمن ارعـدام انتتــــــــــــــار  مـدى  تقييم •   الســـــــــــــكـاا نئـا  م تلف بيا األســـــــ
 .الكندييا

ــانــــا  جمإ • ـــــــــاط الصـــــــــــــحيــــةال الظ ول بعظ عن البيــ ـــــــــائ ال البــــدري النتـــــــ   الخصـــــــ
 .للمست يبيا والديمغ انية واأقتصادية اأجتماعية

 التحلي ي. املنهج الباحثاست دم  املنهج املستخدم: ❖

   (IMCالقياسا  اأن  وبوم  ية ) ع   اعتمد الباحثالدوات املستخدمة:  ❖

le rappel alimentaire de 24 heures2004نتائج الدراسـا  املسـحية املسـتع ضـة من  سـنة  ال  
 التي اج يت ع   التعا الكند .

 .سنة 17 -2ما بيا  مأعماره شخ  2900 من عينة اعتمد الباحث ع  عينة الدراسة:  ❖

 نتائج الدراسة: ❖

  األطفال بيا املتـــ  كة للســـمنة ال ئيســـ ي املحددميزة بقلة الح كة كامل الحياة أنماط •
 .سنة 17 هل  12و سنة 11 هل  6 بيا أعمارهم ت  او  ال ين

ــائليــــــة العوامــــــل لعبــــــت • ــالــــــة الطفــــــلال وجنس وتعليمهمال الوالــــــدين دخــــــل) العــــ   وحــــ
 12 بيا أعمـارهم ت  او  الـ ين األطفـال في أهميـة أك    ادوًر ( تلـو هل  ومـا املهـاج ين

 .عاًما 17و

 (2011)طالبي : دراسة سليمة ةسعاتالدراسة ال ➢
الســـــــــلوكا   -انتتـــــــــار الســـــــــمنة لدى األطفال املتمدرســـــــــيا بوأية تبســـــــــة- الدراسيييييييية:عنوان  ❖

ــاد ال أط وحـــــة دكتورا ال معهـــــد علوم التغـــــ يـــــة  ــــــــ ــامـــــل اأجتمـــــالي اأقتصـــــــ الغـــــ ائيـــــة والعـــ
 (.2007ي 1995نولوجيا الغ اءال جامعة منتور  بقسنطينة )وتك

 الهدف من الدراسة:   ❖

 السمنة و يادة الو ا بيا األطفال املتمدرسيا بوأية تبسة. انتتار مدى  تقدي  •

 .ومستوى املعيتة تقدي  مستوى النتاط البدريال والسلوكا  الغ ائية •

  ي.حليالت الوحفيال املنهجالباحثة  است دمت املنهج املستخدم: ❖
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اا  اأســـــــتبانة الخاحـــــــة بتقدي  مســـــــتوى النتـــــــاط البدريال واأســـــــتبي الدوات املسيييييييتخدمة: ❖
 الخاص بالعادا  الغ ائية واأستبياا املوجه هل  اآلباء.

 تلمي ا. 21618من  عينة اعتمد الباحث ع  عينة الدراسة:  ❖

   نتائج الدراسة: ❖

هل   1997الف  ة املمتدة من % خالل 11.37وتي ة الزيادة في الو ا والسمنة قدر  بـــــــ  •
2007. 

ــبـــــــة من  • % خالل 8.49هل   1998-1995% خالل الف  ة 17.39انتقلـــــــت هـــــــ   النســـــــــــ
ــنــــة هم   13-10ال حيــــث أا األطفــــال الــــ ين ت  او  أعمــــارهم مــــا بيا 2005-2007 ســـــــــــ

ــــــمنـةال  ــــــة للســـــــ وحـدهم الـ ين مثلوا تطورا  خالل هـ   الف  ةال البنـا  كن أك   ع ضـــــــ
 ة لزيادة الو ا.وال كور كانوا اقل ع ض

ــار الســـــــمنة كاا أك   ل • دى األســـــــ  تا   بال غم من أا الف   لم يكن كبي ا هأ أا انتتـــــ
ــاد  واأجتمالي امل تفإال وقد يكوا تلو م تبطا بســــهولة الحصــــول   املســــتوى اأقتصــ
ع   األغــ يــة الغنيــة بــالطــاقــةال التي تؤد  هل  اختالل التوا ا الغــ ائيال ممــا يؤد  هل  

ـــــمنة و يادة ـــــمنة   الســـــــ ـــــمنة لدى اآلباء والســـــــ الو ا. كما يالحظ وجود عالقة بيا الســـــــ
 لدى األبناء.

ــــيه األطفال في اللعا   • ــــتهالك الطاقة والوقت ال   يمضـــــــ وجود عالقة وطيدة بيا اســـــــ
 خارج املنزلال وك لو استهالك الطاقة ومستوى النتاط البدري.

 
 (2012/2013)رشيد : دراسة بلونيس عاشرةالدراسة ال ➢

دراسـة   -الغ ائية كعام ي خط  البدانة عند امل اهقيا والعادا الخمول - ة:راسي الدعنوان  ❖
ــــا  وأية الجزائ ال أط وحة دكتورا ال معهد   ــــســـــــ ــــفية ع   تالمي  امل حلة الثانوية ملؤســـــــ وحـــــــ

 (.2013ي 2012) -3-ال  بية البدنيةال جامعة الجزائ  

ــار مـدى  تقـدي الهيدف من اليدراسيييييييييييية:  ❖  امل اهقيا لـدى  دانـةوالبـ  الزائـد الو ا ظـاه ة انتتـــــــــــ

 بغ ض الغ ائيةال والعادا  كالخمول  بالبدانة الصــــــــــلة تا  العوامل وتحديد تمدرســــــــــياامل

 الوقائي. املدرس ي وال ياض ي البدري للنتاط وضإ ب نامج عملية توجيه

 التحلي ي. الوحفيال املنهج است دم الباحث املنهج املستخدم: ❖

لنتـــــــــاط البدريال ا  الغ ائيةال الخمولال ااأســـــــــتبياا الخاص بالعادالدوات املسييييييييتخدمة:  ❖
   كما اعتمد الباحث ع   القياسا  اأن  بوم  ية.

 تلمي ا. 2355 من عينة اعتمد الباحث ع  عينة الدراسة:  ❖

ــار  نتيائج اليدراسيييييييييييية: ❖ ــــ ــــــة لقـد أشـــــــ ــة الخـاحـــــــ ــــ   البـدانـة) الزائـد بـالو ا معطيـا  هـ   الـدراســـــــ
 26.1 ) الفتيا  لدى  طفيف تقدم مإ  ال (IOTF)حســــا معايي ب % 24.6 هل  ) نيها محســــوبة
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 الجنسال البطن حســا مســتوى  ع   البدانة تو يإ وب صــوصال  ال كور  لدى  % 25.6 و (%

ـــــةالد أظه   ــــــــــ  تقدم ال كور  راســـــــ ــــــــ  أظه   باملقابل ااناث. عند % 12.5 مقابل % 31.5 بــــــــ

وأيضـــــــا   . (IMC) البدنيةالكتلة  مؤشـــــــ  وارتفاع األبوية البدانة بيا هي ابيا ارتباطا دراســـــــةال
 رنإ هل  يؤد   غ ائي اختالل عامل هو الوجبا  أوقا  خارج األكل  مســــتوى  ارتفاع أا ُوِجد

 .عالية طاقوية تحو  كثانة التي األطعمة استهالك لك  ة الو ا ارتفاع م اط  

 

 (2012/2013)رشيد : دراسة عبد القوي عشرحادي الدراسة ال ➢
 الجسـم وعالقتها في الشـحوم رسـبة لخفظ مق    رياضـ ي ب نامج ناعلية - الدراسية:عنوان  ❖

 امل حلة تالمي  ت  يبية ع   دراســـة -بالســـمنة املصـــابيا للتالمي  الوظيفية ببعظ املتغي ا 

ــــــتي  بمعهــد ال  بيــة البــدنيــة  بعيا املتوســـــــــــــطــة ـــــــالـة مـاجســـــــ ــيــةالـدن  ال رســـــــ لجــامعــة  وال يـاضـــــــــــ
 (.2013ي 2012مستغانم )

 الهدف من الدراسة:   ❖

 وااناث من ال كور  البحث لعينا  الشـحوم رسـبة لخفظ ياضـ ري ب نامج وتطبيق تصـميم •

 بالسمنة. املصابيا

 البحث تالمي  عينة عند الشــــحوم رســــبة خفظ في املق    ال ياضــــ ي ال  نامج تأثي  تحديد •

 بالسمنة. املصابيا وااناث ال كور  من

 وقت لاالق الوظيفية )نبظ املتغي ا  بعظ ع   املق    ال ياضـــــــ ي ال  نامج تأثي  تحديد •

ــ يال الســـــعة الدم ضـــــغط الال احة  ال كور  من عينة البحث تالمي  عند الحيوية( اأنقباضـــ

 بالسمنة. املصابيا وااناث

 )نبظ املتغي ا  الوظيفية وبعظ الجســـم في الشـــحوم رســـبة خفظ بيا العالقة دراســـة  •

 البحث عينة تالمي  الحيوية( عند الدم اأنقباضــــ يال الســــعة ضــــغط ال احةال وقت القلا

 بالسمنة. املصابيا وااناث ال كور  من

 الت  يبي. املنهجالباحث  است دم املنهج املستخدم: ❖

ب نامج مق    لت فيظ رســــبة الشــــحومال اأســــتبياا الخاص بقياس   الدوات املسييييتخدمة: ❖
 السع ا  الح اريةال اأستبياا الخاص بقياس مستوى النتاط البدري.

ــابيا) وهناث تكور  (املتوســــطة امل حلة تالمي عينة الدراسيييية:  ❖ ــنهم ي  او  بالســــمنة املصــ ما   ســ
 تكور(. 19هناثال  24تلمي ا ) 43سنة(ال عددهم  15 -12) ابي

   نتائج الدراسة: ❖

 % 1,63 بنســــــبة الجســــــم الشــــــحوم في رســــــبة خفظ هل  أدى  املق    ال ياضــــــ ي ال  نامج ها •
 .لإلناث بالنسبة% 1,14و لل كور 

 مهائية. السمنة بصفة من ل ت لل كانية غي  ال ياض ي ال  نامج مدة ها •
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 الدموضــــــــغط  ال احة ووقت القلاال نبظ من وكل  الشــــــــحوم رســــــــبة بيا عالقة توجد أ •

 .العم ية ه   امل حلة في اأنقباض ي

 التعليق على الدراسات السابقة: 3.6

ــــــــا  التي بل  عــددهــا  ــــــــا  منهــا  08بعــد اطالع البــاحــث ع   م موعــة من الــدراســـــــ  3دراســـــــ
دراســــــــــا    3دراســــــــــا  محلية ضــــــــــمت  5  في بعظ بلداا الوطن الع بيال ودراســــــــــا  أجنبية أن ز 

ــــــوع البــدانــة و يــادة الو ا كمتغي  تــابإ في البحــثال وتمــت  بــاللغــة األجنبيــةال تنــاولــت  م ملهــا موضـــــــ
 الدراسا  ع   ش ائو م تلفة من أن اد امل تمإ من أطفال وم اهقيا وحت  الكبار.

ـــا املنهج املسييييييييييتخدم: ❖ ـــفي من اعتمد  بعظ ه   الدراســـــــ اجل   ع   املنهج الوحـــــــ
وامل خط  ع   أن اد  تحليل ظاه ة انتتـــــار الخمول والبدانة والعادا  الغ ائية كع

امل تمإ وخاحــــــــــة عند األطفال وامل اهقياال كما ســــــــــعت بعظ الدراســــــــــا  املعتمدة  
 ع   املنهج الت  يبي ملع نة أث  متغي  معيا ع   البدانة و يادة الو ا.

ــتبياا الخاص   جمع املعلومات: الدوات املعتمدة في ❖ اعتمد  الدراســـــا  ع   اأســـ
 حديد درجة الخمول أو النتـاط ألن اد العينةبمسـتوى النتـاط البدريال من أجل ت

ــانـة هل  اأســـــــــــــتبيـانـا  املعـدة من أجـل مع نـة النمط الغـ ائي والســـــــــــــلوكيـا    بـااضـــــــــــ
  (le rappel alimentaire de 24 heures) (الDEBQ , TFEQ)األن اد الغــ ائيــة لــدى 

واعتمد  دراســــــــــا  أخ ى ع   ب نامج محدد مســــــــــبقا من اجل الت ل  من الو ا 
ومحــاربــة البــدانــةال ومع نــة مــدى ن ــاعــة ال  نــامج في محــاربــة عوامــل الخط ال الزائــد 

كما اســتند  الدراســا  وفي م ملها ع   القياســا  اأن  بوم  ية من اجل تصــنيف 
 األن اد هل  أ  نئة ينتموا.

 النتائج:   ❖

 ارتفاع معدأ  انتتار السمنة في امل تمعا  ولدى الفئا  املدروسة. ➢

ـــــة  ➢ ـــــ ي ك يمة دراســـــــ ( كانت النتائج تؤكد ع   وجود خلل في 2011-2010)مقاوســـــــ
ــــــ    التوا ا الغــ ائي من نــاحيــة العــادا  الغــ ائيــةال بمعن  األخــ  العــالي للعنــاحـــــــ

 الغ ائية يؤد  هل   يادة الو ا والتع ض للبدانة.

 وجود عالقة بيا البدانة والنتاط البدري.لباحثة هل  كما توحلت ا ➢

( هل  أا ارتفاع مسـتوى األكل خارج الوجبا   2013-2012بلونيس  )رشـيدأشـار  ➢
ــــــيــة هو عــامــل اختالل غــ ائيال يؤد  هل  رنإ م ــاط  ارتفــاع الو ا لك  ة   ال ئيســـــــ

 استهالك األطعمة التي تحتو  ع   كثانة طاقوية عالية.
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البدري هل  الخمول يمثل عامل  ت ا  مســــــــــتوى النتــــــــــاط توحــــــــــل أيضــــــــــا هل  أا ا ➢
 خط  لإلحابة بالسمنة.

ــــــم عـدنـاا الكيالري وأ ➢ ـــــــة )هـاشـــــــ وجود اث  اي ـابي للنتــــــــــــــاط   (2011ظه   دراســـــــ
 البدري وتحسيا اللياقة البدنية في محاربة البدانة والو ا الزائد.

قدر   وتي ة الزيادة في الو ا والســــــــمنة ( هل  أا 2011وتوحــــــــلت )ســــــــليمة طالبي ➢
 .2007هل   1997دة من % خالل الف  ة املمت11.37بـ

بيا اســـــــــــــتهالك الطـاقـة والوقـت الـ   يمضـــــــــــــيـه األطفـال في وجود عالقـة وطيـدة  ➢
 اللعا خارج املنزلال وك لو استهالك الطاقة ومستوى النتاط البدري.

ــار الســــمنة و يادة الو ا لي 2005توحــــلت )حياة أولعمارة  ➢ ( هل  أا رســــا انتتــ
لـــــــدى   2004و 1996٪ خالل الف  ة مـــــــا بيا 10.12٪ تغي   هل  8.27٪ و9.92

سنة اظه وا    13 -12هقيا. األطفال ال ين ت  او  أعمارهم ما بيا  األطفال وامل ا
التطور األب  ال واألك   تضـــــــ را الفتيا  من خالل  يادة الو ا والســـــــمنة مقارنة  

 باألوأد.

الو اال لـدلهم خلـل في وجبـة   غـالبـا مـا ن ـد أا األطفـال الـ ين يعـانوا من  يـادة ➢
ــــــع ا  الح اريــة   نــاوأ لوجبــا  بينيــة خفيفــةاانطــارال نهم أك   ت والغنيــة بــالســـــــ

 )تا  كثانة طاقوية عالية(.

ـــــل  ➢ ـــــالمال تهار)وتوحـــــــ ـــــ  عبد العظيم ســـــــ  ( هل  أا1991 عبد العزيز هب اهيم يياســـــــ
ــا ــدانــــة ملعظم املتغي ا  امل تــ ــا في عالج البــ ــابيــ ــامج املق    كــــاا هي ــ ــد  ال  نــ رة قيــ

 البحث السيدا  ولل جال.

ــــــــة التي قـــام بهـــا البـــاحـــث ظ ا ➢ أا  (Romina Antinori 2004)ه   نتـــائج الـــدراســـــــ
ــــــخـاص األك   مقـاومـة لخفظ الو ا يتميزوا بتقييـد مع فيال اكـل عـاطفي   األشـــــــ

ــــــيا كمــا اا  اأكــل خــارج األوقــا . ارتفــاع معــدل التقييــد املع في يؤد  ال  تحســـــــ
ــا توحــــــــــــــل البــاحــثو  نقــداا الو ا ال  اعتبــار التقييــد املع في هو العــامــل   ايضــــــــــــ

األك   تــأثي ا ع   نقــداا الو ا ثم يــأتي اأكــل العــاطفي بــدرجــة اقــل من التــأثي   
 ع   نقداا الو ا.

بي للنتـاط البدري ع    ( هل  وجود أث  اي ا2009هاشـم عدناا الكيالري) توحـل ➢
   السمنة واللياقة البدنيةال من خالل ال  نامج املق   .

ــة التي قـامـت بهـا  د اكـ   ➢ ــــ اا  (Isabelle Dedenon-Mayer 2008)نتـائج الـدراســـــــ
اظه    م تفإ نوعا ما. كما  %18.5في م تمإ الدراســــة بل   BEDمعدل انتتــــار 

اأكـــل خـــارج األوقـــا ( هم أك     -النتـــائج اا البـــدنـــاء الـــ ين لـــدلهم )تقيـــد مع في
 .نقطمقارنة بالبدناء ال ين لدلهم تقييد مع في  BEDع ضة لـ 
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ميزة  امل الحيـاة أنمـاطال  اا  (JULES DESSUREAULT 2008) توحــــــــــــــل البـاحـث ➢
 ت  او  الـ ين األطفـال بيا املتـــــــــــــ  كـة للســـــــــــــمنـة ال ئيســـــــــــــ ي املحـددبقلـة الح كـة كـ 

 .سنة 17 هل  12و سنة 11 هل  6 بيا أعمارهم

 من الدراسات السابقة: االستفادة 4.6

ــــــــا ال  وكيفيـــة معـــالجـــة الظـــاه ة املتـــــــــــــ  كـــة  من خالل اأطالع ع   م  يـــا  هـــ   الـــدراســـــــ
ال انطالقا من العوامل   يادة الو اال قلة الح كة واضط اب السلوكا  الغ ائية  في البدانةواملتمثلة 

أو املســببا  املباشــ ة في حدوبها والتي تعت   احد الحلول للت ل  من الســمنة و يادة الو اال نقد 
تطبيق اأستبانة الخاحة ب جمإ املعلوما لة م حأنار  ه   الدراسا  ط يق الباحثال أسيما في  

باضــــط اب  اأســــتبياا الخاص  وضــــإتــــاط البدري والتعامل مإ النتائجال بااضــــانة هل  بمســــتوى الن
ــــــيـد بلونيس ســـــــــــــلوكـا ال ــــــة رشـــــــ أولعمـارة حيـاة   الغـ ائيـة وتالؤمـه مإ عـادا  م تمإ البحـث) دراســـــــ

 Romina Antinori  Julesال Isabelle Dedenon-Mayerال طـــــــالـبـي رســــــــــــــيـمـــــــةال مـقـــــــاوســـــــــــــ ـي كـ يـمـــــــة

Dessueault). 

ـــــة كل من )اعتمد  ـــــيد بلونيس ال2005 أولعمارة حياةالباحث ع   دراســـــــ   طالبيال 2012 رشـــــــ
( ل ســــــــــم معالم ط يقة جمإ املعلوما  التي ت   مســــــــــتوى النتــــــــــاط البدري والتي 2011 رســــــــــيمة

اختالل في الفئا    الخمول البدري ال   اكتســـ   به ان اد عينة الدراســـة بال غم منرســـت  ج منها 
الدراســــــــا  ودراســــــــة الباحث اعتمد  ع   جمإ املعلوما  التي ت   قلة الح كة  العم ية اأ اا 

ــئلة  والخمول البدري من خالل جعل املفحوص يســـــــــ د للباحث كانة حيايا يومه انطالقا من األســـــــ
الدراســة   امل تبة بتــكل متســلســل واملعدة مســبقا من ط ل الباحث. كما اســتفاد الباحث من ه  

ــــت دامفي تحديد كميا  األغ ية ا ــــة وكيفية اســـــــ ــــبة   ملتناولة لدى ان اد عينة الدراســـــــ األداة املناســـــــ
 .le rappel alimentaire de 24 heuresواملتمثلة في: 

اجنبية تناولت احد متغي ا  الدراســة واملتمثل في اضــط اب   دراســا اســتفاد الباحث من 
 (,Isabelle Dedenon- Mayer, Romina Antinori  Jules Dessueault)  السلوكا  الغ ائية وكانت للباحثيا:

ــــــة ب مإ املعلومـا    ــــــتبيـانـا  الخـاحـــــــ ــــــت ـدام اأســـــــ ــــــا  وبـدقـة كيفيـة اســـــــ اين حـدد  هـ   الـدراســـــــ
ــــــ وريـــة لتحـــديـــد وجود  ــيـــل الـــدقيقـــة لوضـــــــــــــإ هـــ     TCAالضـــــــ من عـــدمـــه وتتبإ البـــاحـــث للتفـــاحـــــــــــ

وتمثلت اأداتاا اللتاا سـول    TCAتحديد لـــــــــــــــ اأسـتبيانا  واتمادها عامليا لتصـبو أدوا  خاحـة ب
    (.DEBQ , TFEQيعتمد عليهما الباحث في كل من )

كما أعطت نتائج ه   الدراســـا  توجها  بحث ميدانية جديدةال اعت  ها الباحث بمثابة   
ن وض مســـتقبلية وجا التأكد منهاال كما أضـــفت ه   الدراســـا  مؤشـــ ا  حول انتتـــار الســـمنة  

 سنطينةال تبسةال الجزائ  العاحمةال باتنة(.من الوطن )ق في بعظ املناطق
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كما كانت ه   الدراسـا  م شـدا للباحث في تحديد ااج اءا  املنهجية بما يتماىـ   وه    
الدراسةال وكيفية تطبيق أدوا  جمإ املعلوما  وتحليلهاال ومناقتتها للتأكد من صحة الف ضيا   

ــــــا   من أجل مقابلتها مإ نتائج البحثال و يادة اتفا   املق  حةال كما يعتمد ع   نتائج ه   الدراســـــــ
ج البحث مإ نتائج باحثيا  خ ين.  نتائ
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 ملخص البحث 
تأثير التدريب المتقطع والتدريب باأللعاب المصغرة على السرعة الهوائية القصوى والسرعة الحركية  

 لدى العبي كرة القدم  

تسعى هذه الدراسة لهدف رئيسي هو معرفة مدى تأثير طرقتي التدريب المتقطع والتدريب باأللعاب       
القصوى   الهوائية  السرعة  أفضل في المصغرة على  القدم، وأي طريقة  لدى العبي كرة  الحركية  والسرعة 

 .تحسين هاتين الصفتين البدنيتين

أجريت هذه الدراسة على طلبة السنة  و حيث اعتمد الباحث على المنهج التجريبي للعينات المتكافئة،       
، وكانت عينة  3لجزائر  الثالثة تدريب رياضي تخصص كرة القدم لمعهد التربية البدنية والرياضية لجامعة ا

)عينتين(، المجموعة األولى طبق عليها    مجموعتينمقسمة إلى    7طالبا من الفوج    24البحث مكون من  
األلعاب   بطريقة  تدريبي  برنامج  عليها  طبق  الثانية  والمجموعة  المتقطع  التدريب  بطريقة  تدريبي  برنامج 

 . 2019/2020للموسم الجامعي   المصغرة

تم إجراءها  الميدانية،  ختبارات  المهارية مجموعة من اإلالبدنية و   القدرات تقييم  ل  ستخدمناكأدوات بحث، ا     
)المتوسط الحسابي، . أّما لمعالجة البيانات فتم إستعمال األدوات اإلحصائية التالية:  مرحلتين قبلي وبعديفي  
 (Shapiro-Wilk))التوزيع الطبيعي   اعتدالية إختبار" للعينات المترابطة، Tإختبار" نحراف المعياري، اإل

    .SPSSعلى برنامج  باالعتماد 

وأظهرت النتائج العامة للدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة     
في جميع االختبارات الميدانية المطبقة، ووجود فروق ذات التجريبية األولى التي خضعت للتدريب المتقطع 

بية الثانية التي خضعت للتدريب باأللعاب  داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجري 
المصغرة في جميع االختبارات الميدانية المطبقة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  
بين اإلختبارين البعديين للمجموعتين التجريبيتين في إختبار السرعة الهوائية القصوى، بينما أظهرت النتائج  

إحصائية بين االختبارين البعديين بين المجموعتين التجريبيتين في إختبارات السرعة  وجود فروق ذات داللة  
 الحركية بالكرة وبدون كرة ولصالح التدريب باأللعاب المصغرة. 

 

 

 

 



  

 

 (: ملخص المقال العلمي08الملحق رقم )

تأثير التدريب المتقطع والتدريب باأللعاب المصغرة على السرعة الهوائية القصوى لدى العبي كرة 
 القدم صنف أواسط

 أ.صدوقي بالل

 3جامعة الجسائر  -والرياضيةمعهد التربية البدنية 

 ملخص:

معرفة مدى تأثير برنامجين تدريبيين بطريقتين مختلفتين )التدريب المتقطع والتدريب باأللعاب    يهدف هذا البحث الى      
المصغرة( على تطوير السرعة الهوائية القصوى لدى العبي كرة القدم أواسط، ولهذا فقد استخدم الباحث المنهج التجريبي 

العبا    36" على عينة عمدية مكون من  teste luc leger (navettes )عملنا اختبار السرعة الهوائية القصوى "واست
اختبار ت  باسخدام  اإلحصائية  المعالجة  وبعد  الرياضي ألوالدفايت،  والنجم  الرياضي ألوالدفايت،  الشباب  فريقي  من 

تدريب باأللعاب المصغرة لهما التأثير اإليجابي في تطوير  لعينتين منفصلتين، أظهرت النتائج أن التدريب المتقطع وال
 لسرعة الهوائية القصوى لدى العبي كرة القدم، ال توجد أفضلية لتدريب على اآلخر. ا

Résumé : 

   Cette recherche a pour but  la connaissance  de l’effet de deux programmes 
d’entrainement différents (l’entrainement Intermittent et l’entrainement par  jeux  
réduits) sur l’amélioration de la vitesse maximale aérobie pour les Footballeurs juniors, 
a cette effet on a utilisé la méthode expérimentale et le test de VMA « teste Luc Leger 

(navettes) » sur un échantillon ciblé contient 36 joueurs de l’Euipe Chabab Riadhi 
d’Ouled-Fayet (CROF), et l’Etoile Sportif d’Ouled-Fayet( ESOF), après le traitement 

statistique à l’aide (T-test)  sur les  deux échantillons séparément, on a constaté que les 

résultats d’entrainement Intermittent et l’entrainement par  jeux  réduits ont le même 

effet positif sur l’amélioration de la VMA  pour les footballeurs,  ainsi qu’il n y a pas de 
préférence entre  les deux méthodes d’entrainement précédentes. 

 

 

 

 

 



  

 

 الفرضيات: 

 الفرضية العامة: 

لى السرعة الهوائية القصوى لدى العبي كرة للنوعية  التدريب الذي يستخدمه المدرب أو المحضر البدني تأثير ع    
 . صنف أواسط القدم

 الفرضيات الجزئية:

 للتدريب المتقطع تأثير ايجابي في تطوير السرعة الهوائية القصوى لدى العبي كرة القدم صنف أواسط.  -

 لقدم صنف أواسط. ير ايجابي في تطوير السرعة الهوائية القصوى لدى العبي كرة اث تأ للتدريب باأللعاب المصغرة -

      توجد فروق ذات داللة احصائية بين طريقتي التدريب لصالف التدريب المتقطع لدى العبي كرة القدم صنف أواسط.                           -

 أهداف البحث:

 لية البرنامجين التدريبيين المقترحين.تتمثل أهداف البحث في معرفة مدى فعا

 ريب المتقطع على تطوير السرعة الهوائية القصوى. طريقة التدمعرفة تأثير  -

 طريقة التدريب باأللعاب المصغرة على تطوير السرعة الهوائية القصوى. معرفة مدى تأثير  -

 أفضلية التدريب المتقطع على األلعاب المصغرة في تطوير السرعة الهوائية القصوى.  معرفة مدى-

 منهج البحث:

ءم مع طبيعة فكرتها، ومسارها، ألجل ذلك اعتمد الباحث على المنهج التجريبي كونه ان كل دراسة لها منهج يتال   
 يتالءم مع طبيعة المشكلة المدروسة. 

 مجتمع وعينة البحث:

الثامنة   يتكون       للمجموعة  أواسط  صنف  القدم  لكرة  الجسائر  لوالية  الوالئية  البطولة  العبي  من  األصلي  المجتمع 
 بمجموع عشرة فرق. 2016-2015لوالئية لوالية الجسائر لسنة والمسجلين في البطولة ا

رة القدم وهما فريق الشباب الرياضي  واختيار الباحث فريقين من بين هذه الفرق الممثلة للبطولة الوالئية لوالية الجسائر ك    
 بطريقة عمدية. ESOFوفريق النجم الرياضي ألوالدفايت  CROFألوالدفايت 

 سيم عينة البحث كآتي: قام الباحث بتق   

 العبا من فريق النجم الرياضي ألوالدفايت كعينة ضابطة.12

 العبا من فريق الشباب الرياضي ألوالدفايت مقسمة الى مجموعتين 24و

 . العبا كعينة تجريبية أولى تتدرب بطريقة التدريب المتقطع 12

 العبا كعينة تجريبية ثانية تتدرب بطريقة األلعاب المصغرة. 12و



Abstract: 

Effects of intermittent training and mini-games training on football players’ maximum 
airspeed and velocity:  

     This study aims at identifying the effects of intermittent training, and mini-games training 

on football players’ maximum air speed and velocity, and which of the two methods are best 
fitting for these physical categories. 

     The researcher depended on empirical method on stoichiometric samples, which are third 

year students in sports training, majoring in Football in the Institute of Physical Education and 

Sports in the University of Algiers III. The study sample is composed of 24 students, from 

group 7, of the 2019/2020 academic year, and were divided into two categories (samples). 

The first training method - intermittent training - was applied on the first sample, whereas the 

second one had the mini-games training. 

     As for the study tools, a set of field tests to assess physical and skill abilities were used, 

and conducted in before and after stages. As for the data processing, the following statistical 

tools were used: (Arithmetic mean, standard deviation, "T" test for correlated samples, 

normality distribution test ((Shapiro-Wilk) based on SPSS program.    

    The general results of the study demonstrated statistical differences between the before 

and after tests for the first sample group, who underwent intermittent training in all applied 

field-tests. Statistical differences also appeared in the before and after tests for the second 

sample group who underwent mini-games training in all applied field-tests. Moreover, the 

results showed no statistically significant differences between the before and after tests of the 

two sample groups in velocity, with and without the ball, and in favor of mini games training. 
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 مقدمة: 

عن ثقافات    أسفرت ال حدود لها    يتسم بمعرفةإن الناظر اليوم في أحوال العالم بصفة عامة يجده        
المتسارع في نموه منذ القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر، قد    الهائل  متعددة، فالتطور العلمي والتكنولوجي

أن:   (Drissi,2004,p01)  حيث يذكروالثقافية واالجتماعية.    شمل شتى الميادين السياسية واالقتصادية
التي شهدت تقدم غير مسبوق في العديد من  الرياضة كمجال اجتماعي ثقافي ال تخرج من هذه الديناميكية،  

لى غير ذلك، وهذا كله بالتوازي مع التطورات الحاصلة في إاألنظمة: البنى التحتية، اإلدارة، التكنولوجيا  
( والتي ساهمت  وغيرها...  ،م التربيةو صاد، عل، علم النفس، اإلقتالفيزيولوجياالعلوم المعتمدة في الرياضة )

المنافسة الحادة وأصل    ،هتمام وسائل االعالمإ بإعطاء دفعة قوية لهذا الميدان، والذي غالبا ما كان محور  
 ة عن ذلك.الناجمجل االستفادة المادية أمن 

شعبية    الرياضة األكثرمر بكرة القدم والتي تعتبر من دون شك  األ  كثر من ذلك، عندما يتعلقأو بل        
 القارية والدولية والمسابقات سواء من عدد الممارسين أو لماليين المتابعين لمختلف البطوالت  ،في العالم

(Hillis,1998,P95).  تحظى به هذه اللعبة، والتي طوال   ذيمر الذي يعكس مدى اإلثارة واالهتمام الاأل
لى بنية إمتناول الجميع،    كانت فيمن بنية كالسيكية    انتقلت في تطور مستمر، أين    فترة وجودها ال تزال

 . العالية البدنية والفنية والخططية والنفسية والذهنية حديثة مع أشكالها المختلفة من المتطلبات 

 حيث يذكر ،لبحث العلميا  االهتمام الكبير من جانب لم تلقى  رغم أن كرة القدم منذ وقت طويل  و       
(Chibane,2010,P09)    على هامش المؤتمر العالمي األول في العلوم وكرة و  فقط،  1987في عام  أنه

القدم وممارستها نظرية كرة  بين  أول عالقة حقيقية  إنشاء  تم  تنظيم    ،القدم،  هناك  الوقت، كان  ذلك  منذ 
اآلن  و   خبوي.ومشاركة لعلوم الرياضة لدعم فرق كرة القدم، وخاصة تلك التي تنشط في المستوى العالي والن

كرة القدم    بنشاط  تعلقةالمو   ،بصفة عامة  لبحث في مجال العلوم الرياضيةل  كبيرة  أهمية هناك  بعد أن أصبحت  
على نطاق واسع، أجريت العديد من الدراسات لتحديد العوامل التي تحدد أداء    ومنتشرة   مقبولةبصفة خاصة  

   .اللعبة

 يفيد  ،اعل بين عدة عوامل: التقنية، التكتيكية، البدنية والنفسيةالتفبأنه ي كرة القدم يوصف األداء فف       

(Vigne,2011,P10)  نقال عن(Jacquet et al,2002)     الجوانب األربعة كلها بنفس  اليوم هذه  قوله
األهمية يمكن    وإذا كان ،القدر من  األمثل  المستوى  دون  الالعأأحدها  أداء  يؤثر على  على و   ككل  ب ن 

، فاألداء المدرب المنصب الذي يشغله في الميدان، وفًقا لخطط اللعب والتنشيطات المعتمدة التي أوصى بها  
 .للفريقالسيئ لالعب واحد يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على األداء العام 
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كثيرة ومختلفة    فعاليات لعبة على الالعبين القيام بالطبيعة    من بين هذه المتطلبات، تفرض   ،ومع هذا     
ن  أ(  65، ص  1990  ،حنفيهي ذات طابع بدني ومهاري. يفيد )  فعاليات ن معظم هذه الإثناء المباريات و أ

اللعبة    ارتفاع متطلبات  وزيادة  اللعب  البدنية  أالالعبين    من  يستوجب مستوى  الخصائص  لديهم  تتوفر  ن 
من الناحية البدنية، لذلك    مكلفةالمستوى العالي هي لعبة جد  في  فكرة القدم    والمهارية بمستوياتها المختلفة.

  ستعمال قدراته المهارية إ الوقت تسمح له ب  وفي نفسالالعب للقيام بمهامه    البدنية لتحضيرتهدف التدريبات  
 المباراة. أطوار طوال  صحيح وسليمبشكل   وتحركاته التكتيكية

لى يومنا هذا يعد تطوير العامل البدني عند الالعبين من األهداف الملحة إبناء على هذه المالحظات،        
  ، العنصر واجبا أساسيا لبلوغ المستويات العالية من اإلنجاز  افي عملية التدريب ويعتبر اإلرتقاء بمستوى هذ 

اإلنجاز الرياضي يتطلب إيجاد طرق وحلول مناسبة واكتشاف أساليب جديدة وحديثة   هذا  الوصول إلىثم إن  
في التدريب الرياضي، فكرة القدم اليوم يحاول فيها كل فريق مراقبة تحركات الخصم وتضييق الفراغ وتقليص  

ي المباريات الوقت الممنوح له عند استرجاع الكرة أو امتالكها لذا وجب البحث عن حاالت مشابهة لما هو ف
الفعلية أثناء التدريبات حتى يتمكن الالعب من تجريبها والتعود عليها مما يتيح له حسن التصرف أثناءها  

أنه كلما اقتربت ظروف التمرين من ظروف المنافسة كان    (200، ص 1987،مفتي )وفي هذا السياق يذكر  
اء بشكل عام بنفس سرعة األداء في المنافسات التمرين أكثر فائدة باإلضافة إلى التدريب على المهارة أو األد 

ويراعي أهمية الوصول لدقة    ،و المباريات أمر مهم جدا، و يجب أن يخطط المدرب للوصول إليه تدريجيا
 . األداء أوال ثم سرعته ثانيا مع التأكد على زيادة السرعة تدريجيا

يات لحظة بلحظة، والعبا بالعب كشف  كما أن مسايرة التطور التكنولوجي في تحليل مجريات المبار      
عن طبيعة الجهود المنجزة خالل المنافسة وبشكل دقيق، وتعددت البحوث في هذا المجال، وكلما ظهرت 
تقنية جديدة في التحليل ظهرت معها معلومات وبيانات جديدة فيما يخص الجهود المبذولة بالدرجة األولى  

للعب، حيث إتضح أهمية الخصائص الهوائية في دوام  وحسب كل منصب في الميدان وحتى حسب خطة ا
اإلنجاز األمثل، وأهمية الخصائص الالهوائية في إحداث الفارق وتسجيل األهداف وحسم النتيجة. وفي هذا  

ن نشاط الالعب الحديث في مباريات كرة القدم اليوم، يسجل زيادة  أ  ( Dellal.2008,p10)  المقام يذكر
مسافة    ، ليبلغكلم في الخمسينيات   04المقطوعة حيث تطور األداء من قطع مسافة  معتبرة في المسافة  

مثلما بينته دراسته    حسب مناصب اللعب   ، كما يضيف أن هناك إختالف في هذه المسافة(كلم  10-14)
العب ينشطون في الدرجة األولى من البطولة الفرنسية أن العبي وسط    3540أجراها على ما يقارب  التي  
  ر ( بينما سجلت أقل مسافة عند مدافعي المحو م  12029-11501ان هم من قطعوا أكبر مسافة )الميد 

، إال أن هذه المعطيات  ، وهذا ما يبرز أهمية الخصائص الهوائية وكمية الجهد المبذول(م  10655-10425)
الالعب خالل المباراة يكرر  أن  اليل النوعية  حالكمية ال تصف نوعية الجهود في نشاط اللعبة، حيث بينت الت

( حسب  م  2500- 1015  (( حركة سريعة وعالية الشدة  أي ما يعادل مسافة :250- 150ما ال يقل عن )
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.حيث تتنوع     ) (Grégory ,2011,p19(كم/سا  19.8م مجهودات تفوق شدتها )  600منها ما يقارب  
الدفاعي تحت شروط يفرضها منطق اللعبة : من مساحة    هذه الحركات بين التنشيط الهجومي وكذا التنشيط

الملعب، وزن الكرة، ...  الشيء الذي خرج بقاعدة جوهرية وهي أن الحركات القوية والسريعة هي الفاصل  
والخاسر   الفائز  ذكره. ((Turpin,2002,10لتحديد  سبق  من    كما  كل  دراسات  أضافت  وقد 

(Rampinini,2009)    و(Orendurf,2010)    من الحركات التي تتميز بالقوة والسرعة على    %  90أن
ال تتجاوز مدتها  جدا  كحركات ذات شدة عالية    %  43دقيقة لعب خالل المباريات تتوزع كما يلي:    90مدار
كحركات ذات   %13( ثوان،  09- 06( كحركات ذات شدة عالية تتراوح مدتها ما بين )%23ثوان، )  06

 ( ثانية15- 12كحركات ذات شدة عالية قد تبلغ )  %  09( ثانية و 12- 09شدة عالية تكون مدتها ما بين )

(Zoudji, Rey,2015,26)،    من مباريات القسم الوطني المحترف األول أو الثاني أو    نالحظفي حين
األقسام الهاوية من الرتابة وغياب المتعة نظرا لعدم توفر مثل هذه األرقام الخاصة بالجانب النوعي في  

 . األوروبيةاألداء مثلما هو مسجل عند نظيرتها في البطوالت 

خالل المباريات التي يسودها تقلب حاالت اللعب وتتميز    لتحقيق أفضل أداءو المفهوم  هذا    من  بدوي      
التدريب   إلى توجيه  بشكل رئيسي  توجب وهو ما يس  والقصيرة المّدة،الشديدة    الفعاليات بالقدرة على تكرار  

للمسار الذي يصب في حقيقة الجهود المنجزة، واالستغناء عن الطرق الكالسيكية خاصة تلك التي  الحديث 
نفجارية ودوام تكرارها طوال أطوار المباراة، وتعتبران طرقتي التدريب المتقطع والتدريب  تحد من الجهود اال

باأللعاب المصغرة من الطرق الحديثة التي القتا رواجا كبيرا في الدول التي تسيطر على المشهد الكروي 
جي خالل المنافسة، العالمي نظرا لخصوصيتهما وقربهما أو تطابقهما مع نوعية النشاط البدني والفيزيولو 

 . منبثقة منهاالوفلسفتهما 
و التي تجري في مساحات صغيرة من بين الطرق التدريبية الحديثة و األكثر  المصغرة    األلعاب تعتبر        

الوضعيات والتركيبات الحالية موجودة بصفة جلية في مختلف أشكالها وذلك حسب خصائص  ي  فاعلية ف 
في   العبيهم  يحضرون  المدربين  من  فاألغلبية  لذا  المسطرة  )  مربعات األهداف   Eric Bottymصغيرة 

يـذكـر    ،(1981 "Disvalo et al, 2007)كما  إمكانية تطوير  أ(  ن أهمية األلعاب المصغرة تكمن في 
  (Della,2008)و يضيف    "،قـريـنمية روح اللعب في الفـ ة لالعبين وتـالنفسيو    ةالفيزيولوجي   و  ات البدنيةالقدر 

"إن األلعاب المصغرة تسمح بتطوير جميع صفات األداء في كرة القدم خالل كل الموسم و تناسب جميع  
يمكن ألي   ه( "أن2001)عماد بليدي  يضيف أيضا  و    "،و مستوى الخبرة في المنافسة  األعمار، األجناس

ميوله نحو    متعلم من خالل األلعاب المصغرة أن يحقق النجاح في النشاط الممارس مما يزيد من حماسه و
 والبدني".  الممارسة و بذلك يزداد مستواه المهاري 
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شكل من  "  القدم وعموما يعرف على أنه:المتقطع أحد أهم مميزات األداء في رياضة كرة    التدريب   ويعتبر
."  30" -30"أشكال التدريب لديه جهد وراحة متماثلين مثل: دقيقتين ودقيقتين راحة، أو كالشكل المشهور  

((Dellal, Javier,2017,p02،    حسب(Delpech,2004,p33)    هو عبارة عن تمارين متناوبة عمل
بأنه:   كما يذكر  أو سلبية".  وراحة وقد تكون هذه األخيرة ايجابية الجهد البدني الذي  "  الكثير من الخبراء 

بشكل   القلبي  النبض  مستوى  على  اإلبقاء  مع  متعاقب،  بشكل  الراحة  وفترات  العمل  فترات  فيه  تتناوب 
 (. (Hervé, Cometti, 2007,p07"مرتفع

"أثر التدريب المتقطع    بعنوان هذه الدراســـة  إلى اجراء تنااهتمامنا ودفع  احركت  تينالتدريبي  تينالطريق  تيناه   
، والذي  غرة على الســرعة الهوائية القصــوى والســرعة الحركية لدى العبي كرة القدم"صــوالتدريب باأللعاب الم

ية القصــــــــــوى والســــــــــرعة  نهدف من خالله إلى معرفة مدى تأثير الطريقتين التدريبيتين على الســــــــــرعة الهوائ
الحركـية ـبالكرة وـبدون كرة، ومعرفـة مـدى أفضــــــــــــــلـية طريقـة عن أخرى في تطوير هـذه الصــــــــــــــفـات الـبدنـية،  
ولتحقيق ذلك قمنا بتقســــــيم بحثنا هذا إلى الجانب التمهيدي والخاص بالتعريح بالبحث إضــــــافة إلى جانبين  

ــين وهما الجانب النظري والجانب التطبيقي، حيث تم التطرق  ــاســــــ ــية التي    إلى أهم المتغيرات  أســــــ ــاســــــ األســــــ
ــة، وتم التوصــــل إلى وجود تأثير للتدريب المتقطع والتدريب باأللعاب المصــــغرة في تحســــين   ــملتها الدراســ شــ
السـرعة الهوائية القصـوى والسـرعة الحركية، وإلى عدم وجود أفضـلية لطريقة تدريب عن األخرى في تحسـين  

لية للتدريب باأللعاب المصـغرة على التدريب المتقطع في تحسين  السـرعة الهوائية القصـوى، وإلى وجود أفضـ
 السرعة الحركية.
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 اإلشكالية: -1      

بشكل سريع وملفت لالنتباه، هذا التطور جاء تماشيا  تطورت لعبة كرة القدم في السنوات األخيرة    لقد      
االعالم الرياضي من خالل الكم الهائل من    تقنيات شهده  تمع التطور التكنولوجي السريع، خاصة الذي  

وتغير طابع اللعب نظرا لتعدد طرق المعلومات الدقيقة حول كل جزئيات األداء الرياضي وبجميع جوانبه،  
والخططي،   والبدني  المهاري  األداء  مستوى  وارتفع  اللعب  ازدادت سرعة  حيث  الحديثة،  هذا  وكل  اللعب 

سايرت المد الكبير للمعلومات الناتجة عن الوسائل الحديثة  ي  تال  دريبات،يعتبر انعكاسا لمجريات الت  التطور
السعي الحثيث لرفع قدرات الالعبين على أداء جميع متطلبات اللعب الحديث واالنسجام  ب   اهذ و في التحليل،  

وقدرتهم على التكيف واالستجابة    ، وبكفاءة أكثر طوال وقت المباراة   ،األمثل لطاقاتهم الكامنة ألداء أفضل
   .للمؤثرات والمواقف المتغيرة

مستمر في المتطلبات الفنية لكرة القدم ذات المستوى العالي وبغض النظر عن الجانب  التزايد  ال  إن     
ن الفرق إقة اللعب البرازيلية فالبدني الذي يطغى في البطولة اإلنجليزية أو المؤشر التقني الذي يميز طري

االيطالية تفرض على خصومها نظمها التكتيكية في حين نجد أن المدرسة االلمانية تتحكم في نتائج مبارياتها 
والذهني النفسي  الجانب  في  الكبير  حسب .  Dellal,2008))  بمستواها  بينت  الخمس  المؤشرات  هذه 

(Bangasbo,1994)  اضية في كرة القدم و أن الجانب النوعي في أداء الالعب  أنها تمثل نواة الفورمة الري
قد ينجر عنه تسجيل انخفاض في المردود العام هو ما  يتأثر بطريقة مباشرة بتذبذب أحد هذه العناصر و 

 .  (Grégory ,2011,19)ق للفري

الممكنة للنشاط  قدرة األداء الرياضي تمثل درجة التطور  أن    (weienek,1997, p.17)يرى  وبالمثل        
يختلف ومع هذا،  .الحركي الرياضي ضمن إطار معقد، وهي مشروطة عبر مجموعة من العوامل الخاصة

مر أقل عندما يتعلق األمر برياضة فردية، فإن األ .رياضة جماعية أم فردية  وفقا للنشاط:الرياضي  األداء  
المتحصل عليها يتضح  النتيجة  . فمن خالل  سوآءا كان كافًيا أو غير كاف، فتقديم الالعب ألي جهد،  تعقيدا

القدم، فإن المشكلة  ألمر بلعبة عندما يتعلق ا   بالمقابل  .أنه حقق أداًء جيًدا أو سيًئا  أكثر   جماعية، ككرة 
االنسجام  فريق، ودرجة توافق و أين يعتمد تحقيق األداء على عدة عوامل: مردود كل العب داخل ال تعقيًدا.

 ...ودرجة نجاح الخطط التكتيكية في اللعبةبين الالعبين 

واقع كرة  عن    (Jacquet et al., 2002)نقال عن    (Vigne,2011, p.10)  قاله  ما  مع  ،يتفق هذاو      
ب لى المركز الذي يشغله الالعإ  ستنادااهي كلها مهمة،    )بدنية، تقنية، تكتيكية، نفسية)  القدم، هذه الجوانب 
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لالعب يمكن ان    السيء  فاألداءلتشكيالت المعتمدة عبر الطاقم الفني،  االلعب و في الميدان، حسب نظام  
   .يؤثر مباشرة على األداء العام للفريق

األمثل أنه    (Cervera,2008, p.82)  ويضيف       العالقة  خالل  من  الرياضي  األداء  تحديد  يتم 
         : اللياقة البدنية، الفنية، والخططيةللمكونات التالية

  ، ن القدرات البدنية تحدد نوع التنفيذ للحركات التقنية أ  (Cervera,2008, p.82)  كما يشير أيضا      
في مستوى اللياقة البدنية يغير من التقنية  تراجع  ال  وأ  تحسن ن تكون عامل يحد من التقنية، فالأ  ويمكن أيضا 

 بطريقة كمية ونوعية، ومع ذلك توجد تقنيات تتطلب تحضيرا بدنيا جيدا، وإال لن نتمكن من تطويرها.  

هو أيضا يرتبط ارتباطا وثيقا بالمستوى التقني وباللياقة البدنية، فالمهارات فلسلوك التكتيكي  لأما بالنسبة     
الخزان التقني    ومدى جودةالتقنية هي أساس كل الفعاليات التكتيكية سوِاء الفردية أو الجماعية، فالتحكم  

تيجية)، وبعبارة  )االسترا   والفعاليات الجماعية خذ القرار)أسيحدد التكتيك المستعمل في الفعاليات الفردية )
لي كبير، هناك حاجة أقل للتحكم الواعي على مسار الحركة وقدرة  آأخرى عندما يكون هنالك تحكم تقني و 

  .، إذا الجانب البدني يعتبر المحور األساسي لبقية الجوانب األخرى نتباهأكبر على تركيز اإل 

لى معرفة التأثير البدني والفيزيولوجي  ولتوجيه التدريب عامة والتحضير البدني خاصة، يحتاج المدرب إ   
تتميز كرة القدم حيث    الذي يحدث أثناء المباريات الرسمية بالضبط، ووفقا لمستويات الممارسة المختلفة، 

مستمرة في  الالحديثة بشدة اللعب العالية التي تتخللها فترات ذات شدة منخفضة، ما يبرز طبيعة اللعبة غير  
أن كرة القدم   )Stolen et al,2005,p503) رى ي المتقطعة، بين الرياضات  تواصل الجهد، وتصنيفها من

  1400الى    1000يقوم الالعب بـ  و هي رياضة متقطعة تتميز بالجهود االنفجارية المتكررة فخالل المباراة،  
هذه الجهود تتكون من العدو    ،بشدة عالية  220ثواني، بما في ذلك    4الى    2فعالية بمدة قصيرة تتراوح بين  

التسارع،التسارع    السريع، والعرقالت.  وخفض  الكرة  ضرب  القفز،  االتجاهات،  يذكر  تغيير   كما 

(Vigne,2011, p.19)    تناوب فترات اللعب والراحة خالل المباراة، هذه الفترات من الراحة السلبية  وجود
ن أكثر من نصف فترات تسلسل اللعب  ألف يفيد  التي تكشف الجانب الغير مستمر لجهد الالعب، نفس المؤ 

ثا  15ثانية، التناوب بين اللعب والراحة هو    15ثانية واقل، فالوقت المتوسط للراحة هو    15تكون في مدة  
من   % 25ثا يمثل  15ثا /  07التناوب من    كذلك% من تسلسل اللعب في المباراة،  30ثا ما يمثل  15  /

قل الجهود الحالية المحققة عبر  ألالستعمال في التدريب، وتعكس  بلة  هذه االوقات تبقى قا  تسلسل اللعب.
 . الالعبين

أظهر    المختصين  العديد  فيما   ; Dellal, 2010 et 2011)  2009 ; Orendurff, 2010   من 

Salvo, 2010 ; Rampinini,  Mohr, 2003 ; Buchheit, 2008 ;(   في تحليالتهم تقسيما مختلفا
يضيف  ذات الشدة العالية مع إنخفاض في وقت الجهد واالسترجاع عند الالعبين ذوي الخبرة و   فعاليات لل
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(Orendurff,2010(   9و   6% منها هي بين 23ثواني ،    6% من الجهود هي في مدة اقل من  43ان  
% هو في مدة اقل 53ثانية ، بالنسبة لالسترجاع    15و   12% بين  9ثواني و    12و    9% بين  13ثواني ،  

ثانية، هذا يمثل    15و   12% بين 5ثواني، و   12و    9% بين  9ثواني ،   9و  6% بين  22ثواني،  6ن  م
 . )Orendurff et al,2010,p2689) % من فترات الجهد و االسترجاع90

لهذا سارع الكثير من المختصين إلى إعادة النظر في المناهج والطرق التدريبية وتكييفيها مع المتطلبات       
تدريبية   بظهور طرق  الذي عجل  الشيء  الرياضية.  للمنافسة  البدني  التحليل  الناتجة عن  الحقيقة  البدنية 

)الخصائص   النوعية  الناحية  الالعب من  لتحضير  تقترب  أن  الكمية ئية الالهوااستطاعت  الناحية    ) ومن 
التي استطاعت حسب واحدة من الطرق الحديثة  طريقة التدريب المتقطع،    تعتبرو   ،)الخصائص الهوائية)

((Dellal, Javier,2017,p02  أن تفرض نتائجها باعتبارها أسلوب منبثق من الحركية الحقيقة لالعب ،
تناوب بين العمل والراحة حيث   "بكونها):George Gacon) كرة القدم الحديث. وعلى هذا األساس عرفها

القدرة على نقل والتصاق    يجب أن تخفض مدة العمل لبلوع أقصى مستوى لحجم األكسجين ناهيك عن 
أن مع  الجهد  متطلبات  لتغطية  الميوغلوبين  مع  الراحة    األكسجين  تتجاوز  ."  ثانية  30ال 

(.(Assadi,2012,p2    بينما عرفها((Dellal,2013,p14  يحتوي على شكل مهم    :"بأنها أسلوب تدريبي
من خالل استثارة طاقوية مختلطة هوائية    الرياضات الجماعية  القدرة الهوائية القصوى في    جدا لتحسين

 الهوائية." 

باإلضافة إلى التدريب المتقطع تظهر طريقة ال تقل أهمية وقرب من نوعية النشاط، اال وهي طريقة      
 .Los Arcos et al,2015نقال عن )  )Hourcad,2018,p44)التدريب باأللعاب المصغرة، حيث يذكر  

Dellal et al,2008  وتكون  نوعية النشاط) أن الميزة األساسية لهذه الطريقة هي الطبيعة التي تقترب من ،
اكثر متعة إثارة في أعين الالعبين، كما أنها تهدف إلى تطوير أو الحفاظ على القدرات البدنية والفيزيولوجية  

 Little and)، وحسب )Travail analytiqueلالعبين بنفس كفاءة األشكال التقليدية للعمل التحليلي )

Williams,2006  8ضد    8إلى    1ضد    1نسبة مقاومة متنوعة )من  ) في هذا النوع من التدريب نجد  ،(
والتي تهدف إلى تطوير القدرة على التحمل بجميع أشكاله )التحمل الهوائي، االستطاعة الهوائية، واالستطاعة  

القصوى   الPMAالهوائية  الصفات  تطوير  على  تعمل  كما  والصفات  ال)،  الحركية،  )السرعة  هوائية 
ويضيف   )  ) Hourcad,2018,p44)االنفجارية)،  عن   .Kelly and Drust,2009نقال 

Bengsbo,1994a  نتائج حول متوسط النبض القلبي األقصى والذي اقترب كثيرا من ذلك المسجل اثناء (
متغيرات أخرى، وتختلف   إلىباإلضافة    ،المنافسة)  ن/د في    170- 160مقابل    10±173المنافسة بـــ )

 حسب هدف المدرب من الحصة التدريبية. 



 الجانب التمهيدي 
 

9 

 

تصاد        التي  المشاكل  أهم  أحد  البدني  الجانب  لكون  المحلي  ونظرا  الجزائري  الالعب  جميع ف  في 
وأمام غياب محضر بدني في أغلب طواقم فرق األندية    المستويات )االحترافي، الهاوي، واألقسام السفلى)

ماعدا أين تسند مهمة التحضير البدني الى المدرب الرئيسي أو المدرب المساعد في غياب الكفاءة المختصة  
في القسم المحترف والذي فرض في اآلونة األخيرة فقط، وهذا يعتبر السبب الرئيسي في غياب الدراسات 

مؤسسة علميا ومنهجيا تدل على كمية ونوعية    نصادف دراسةلم  نا، فحتى الساعة  في هذا المجال في بلد 
)،  2019الجهود البدنية أثناء مباريات حتى المحترف األول، ماعدا دراسة غير منشورة لـ )منصوري، شريط،  

تغيرات حيث قاما بقياس المسافة الكلية المنجزة عند العبين في القسم المحترف والهاوي، باإلضافة إلى م 
أخرى كالمسافة المقطوعة بشدة مرتفعة، والمسافة المقطوعة بالعدو، ولما قام الباحث باالطالع على هذه 
الدراسة، ظهر له جليا الفوارق البدنية بين ما هو مسجل عند العبي المستوى العالي )األوربي)، والمستوى  

التسارعات، وهذه المعالم هي التي تحدث  المحلي خاصة فيما يخص الجهود المنجزة بشدة عالية وبالعدو، و 
وفي ظل هذا الغياب الكبير للمختصين في الميدان والدراسات الفارق في المباريات وتمنح المتعة للمشاهد. 

وأفضلية طريقة على األخرى،    المنبثقة من طبيعة النشاط  العلمية، خاصة فيما تعلق بالطرق التدريبية الحديثة
والتدريب باأللعاب  المتقطع)التدريب ء على أسلوبين من أساليب طريق التدريب حاول الباحث تسليط الضو 

 لمعرفة أثرهما على بعض مكونات األداء البدني من خالل طرح التساؤل اآلتي:  المصغرة)

المتقطع        التدريب  أثر  هو  المصغرة  ما  باأللعاب  القصوى والتدريب  الهوائية  السرعة  من  كل  على 
 العبي كرة القدم؟السرعة الحركية عند و 

 ومن أجل تسهيل البحث والوصول إلى نتائج دقيقة، قمنا بتجزئة التساؤل إلى تساؤالت جزئية تمثلت في: 
  لبرنامج التدريبي المبني على أساس التدريب المتقطع في تطوير السرعة الهوائية القصوى اتأثير    ما مدى   - 1

 القدم؟  لدى العبي كرةوالسرعة الحركية 
لبرنامج التدريبي المبني على أساس األلعاب المصغرة في تطوير السرعة الهوائية القصوى  اتأثير    ما مدى  - 2

 لدى العبي كرة القدم؟ والسرعة الحركية 

هل هناك أفضلية للبرنامج التدريبي المبني على أساس التدريب المتقطع في تطوير السرعة الهوائية    -3
لالعبي كرة القدم على حساب فاعلية البرنامج التدريبي المبني على أساس التدريب   يةوالسرعة الحرك  القصوى 

 باأللعاب المصغرة؟ 
 
 



 الجانب التمهيدي 
 

10 

 

 فرضيات البحث:  -2
 الفرضية العامة: -2-1

للتدريب المتقطع والتدريب باأللعاب المصغرة تأثير على كل من السرعة الهوائية القصوى والسرعة      
 الحركية لدى العبي كرة القدم.

 الفرضيات الجزئية: -2-2
يوجد تأثير للبرنامج التدريبي المبني على أساس التدريب المتقطع في تطوير السرعة الهوائية القصوى    -

 دى العبي كرة القدم. والسرعة الحركية ل
يوجد تأثير للبرنامج التدريبي المبني على أساس التدريب المتقطع في تطوير السرعة الهوائية القصوى    -

 والسرعة الحركية لدى العبي كرة القدم. 

  أفضلية للبرنامج التدريبي المبني على أساس التدريب المتقطع في تطوير السرعة الهوائية القصوى توجد    -
لالعبي كرة القدم على حساب فاعلية البرنامج التدريبي المبني على أساس التدريب باأللعاب   والسرعة الحركية

 .المصغرة
 أسباب اختيار الموضوع: -3
 أسباب ذاتية: -3-1
 . باعتباره تخصصه ميل الباحث الى دراسة الجانب البدني لالعب كرة القدم -
والتدريب باأللعاب المصغرة باعتبارهما أقرب طريقتين من  ب المتقطع السعي للفهم الدقيق لطريقة التدري  -

 وأثرها على مكونات األداء البدني.نوعية نشاط كرة القدم، 
 تحقيق بعض األهداف في مجال تكويننا والتي تعتبر مسعى كل باحث.   -
 أسباب موضوعية: -3-2
عصرية وجد   انتعتبر   تينالتدريبي   تينالطريق  اتيننقص هذه المواضيع وخاصة باللغة العربية خاصة وأن ه  -

 مهمة لتحسين األداء البدني لالعب كرة القدم. 
محاولة ابراز أهمية االعتماد على األسس المنهجية في اختيار اساليب طريق التدريب حتى يتم االستفادة    -

 من مزاياها طيلة فترات الموسم الكروي.
 ام السليم لهذه الطريقة التدريبية. اعادة توجيه المدربين نحو االستخد  -
 في التنمية الشاملة لمكونات األداء البدني الخاصة بالمنافسة.  محاولة إبراز أهمية الطريقتين التدريبيتين -
 أهمية الدراسة في حد ذاتها. -



 الجانب التمهيدي 
 

11 

 

 ث: حأهداف الب -4
المتقطع في تطوير السرعة  لبرنامج التدريبي المبني على أساس التدريب  ا  التعرف على مدى مساهمة  - 1

 .لدى العبي كرة القدم والسرعة الحركية  الهوائية القصوى 
لبرنامج التدريبي المبني على أساس األلعاب المصغرة في تطوير السرعة  ا  مساهمة  التعرف على مدى   - 2

 .لدى العبي كرة القدم والسرعة الحركية الهوائية القصوى 

والسرعة    في تطوير السرعة الهوائية القصوى اآلخر    ىعل  أحد البرنامجين التدريبين  أفضلية  التعرف على  -3
 . لالعبي كرة القدم الحركية

 البحث: أهمية  -5

الموضوع الذي تتناوله من جهة، ومن نوع    طبيعةمن    أهميتها سة تستمد  رامن المعروف أن كل د      
ما يحمله  فيمن جهة أخرى، كما تبرز أهمية البحث    والتمحيص التقصي    أجل  المشكالت التي تطرحها من

ومع   ،التي سوف يقدمها للمعرفة اإلنسانية أو العلمية  وإلى المساهمةت ودالالت،  شرامن مؤ   طياتهفي  
 تفيد الدراسة الحالية في:  أن  يمكنهذا 

 الجانب النظري:  -5-1

إضافة مرجع للمكتبة الجزائرية وتمكين العاملين في مجال التدريب في كرة القدم من زيادة معارفهم في    -
 الموضوع.

 فرضيات مستقبلية. تحريك اهتمام المختصين لصياغة  -

 من خالل تحليل المباريات في توجيه التدريب واختيار الطريقة المناسبة. المسجلة    النتائجالتعريف بأهمية    -

 الجانب التطبيقي:  -5-1

في تطوير الجانب الهوائي   هماومدى مساهموالتدريب باأللعاب المصغرة  التعريف بأهمية التدريب المتقطع    -
 لالعبي كرة القدم االكابر. رة وبدون كرة السرعة الحركية بالكو 

 إجراء، جمع وتحليل نتائج االختبارات ومقارنة النتائج التجريبية لمجموعتي البحث. -

يخدم مهام المحضر البدني    واأللعاب المصغرةتقديم برنامج تدريبي لكل من أسلوبي التدريب المتقطع    -
 التحضير البدني.  مجالفي حركية الرعة والسلتطوير صفتي السرعة الهوائية القصوى 
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 وسط طواقم تدريب الكرة الجزائرية.  تينالتدريبي تينتعزيز مكانة هذه الطريق -

واالستبيانا  - التدريبية،  الحمولة  لتقنين  تساعد وتساهم في    ت تقديم طرق سهلة وغير مكلفة  التي  الذاتية 
 الكشف المبكر على حاالت التعب أو التدريب الزائد.

 تحديد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في البحث: -6

 التدريب المتقطع: -6-1

 التعريف االصطالحي:  -

، ويعمل هذا النوع من التدريب بشكل متعاقب   الراحة  ومدة  العملمدة  تناوب فيه  ن   ذيال  هو الجهد البدني     
افظ على أن يكون النبض  على اإلبقاء على مستوى عالي من النوعية في المجهودات المبذولة والتي تح

 Dellal, Javier,2017,04)) .القلبي مرتفع

 التعريف االجرائي:  -

 هو طريقة تدريبية ينفذ فيها التمرين بطريقة متناوبة عمل وراحة وهو أنواع قصير، متوسط وطويل.

 األلعاب المصغرة: -6-2

 التعريف االصطالحي:  -

من         معين  وبعدد  ضيقة  مساحات  على  تجرى  والتي  الالعبين،  نفوس  إلى  المحببة  التمارين  تلك  هي 
المسطرة أو متفاوتا حسب األهداف  العدد متساويا  يكون هذا  .  )135، ص 1992)حنفي،  الالعبين، وقد 

الكبار يمارسها  أن  التوتر وهي    ويمكن  السرور وعدم  يمارسها  لمن  الطريق  والصغار ألنها تجلب  ليست 
أو في   الدراسة  االستغناء عنها في أي مجال سواء في  أنه ال يمكن  بل  الكبيرة فحسب  لأللعاب  الممهد 

 التدريب.

 التعريف االجرائي:  -

هي األلعاب التي تتم في مساحات صغيرة )ضيقة)، تحدد حسب الهدف المراد الوصول إليه من التدريب    
قصد تحسين أو الحفاظ على مختلف   فعلي أثناء المباريات )المنافسات)في مواقف مماثلة ومشابهة لألداء ال

 . مكونات األداء البدني
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 السرعة الهوائية القصوى:  -6-3

 التعريف االصطالحي:  -

 مؤشر لبلوغ الحد األقصى لألكسجينوهي    مستوى القدرة الهوائية القصوى عندها  نبلغ  هي السرعة التي  

Aubert,Thierry,2007,39)( . 

 التعريف االجرائي:  -

، وتستعمل كمؤشر أو معيار لتقنين  هي أصغر سرعة يبلغ عندها الجسم الحد االقصى الستهالك األكسجين
 .حمولة التمرين وتطور الصفات الهوائية

 السرعة الحركية: -6-4

 :الحيطاالصالتعريف 

الحركية في كرة القدم في كيفية أداء الالعب ألي حركة باستخدام أو  ة األداء أو السرعة تتمثل السرع      
بدونها في أقل زمن ممكن، مثل السرعة االنتقالية، وسرعة السيطرة وسرعة أداء التصويب وسرعة الجري  

العالية ) بالدقة  يقترن األداء  )، كما يضيف  Karpov et Fishmin,1988,p88بالكرة، مع ضرورة أن 
قدرة الالعب على أداء المهارات األساسية في األلعاب الرياضية    أنها  )90، ص 2017)موفق، الكعبي،

المختلفة بدقة وبقدرة عالية وبأقل زمن ممكن وهذا الموضوع ال يرتبط بالعمل العضلي فقط بل بمفهوم التفكير  
بسرعة وعلى الخصوص   األساسيةفهما بوابة تنمية اللعب بسرعة من خالل تنفيذ المهارات    ،الصحيح والسريع

 . تحت الضغط وفي المناطق التي ال تسمح بفراغات واسعة للفريق الحائز على الكرة

 التعريف اإلجرائي:  

في مسار  هي أقل زمن يمنكن أن يحققه الالعب في الجري في مسار مستقيم بالكرة وبدون كرة، أو       
 متعرج بالكرة أو بدون كرة.
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 كرة القدم:-6-5

 التعريف االصطالحي:

العبين    07العب و    11هي لعبة شعبية وجماعية ذات انتشار واسع تلعب بفريقين يتكون كل فريق من    -
احتياط يحاول كل فريق تسجيل اكبر عدد من االهداف ليفوز تلعب المباريات في ارضية مستوية على شكل  

 .)05، ص 1999وحكما خط التماس و محافظ لقاء )كامل،محمود،  يمستطيل يحمها حكم رئيس

 التعريف االجرائي: 

 كلدقيقة في    45 لشوطين مقسمةدقيقة   90مدة    هي ممارسة نشاط رياضي جماعي تنافسي بين فريقين  -
يكون الهدف من  دقيقة ، باستخدام كرة على ملعب مستطيل الشكل و  15  لمدة بينهما استراحة مع شوط

 اللعبة دخول الكرة الى مرمى الخصم.

 الدراسات السابقة والمشابهة:  -7

العلم في جوهره مسألة تعاونية، ويقصد بذلك أن كل عالم ينبغي أن يتعامل مع األخرين من    يعتبر     
يقوم   العالم متأكدا من شيء ما فهو متأكد من أن عمله يتضمن خطا ما،  أجل كشف الواقع، وإذا كان 

 خر في وقت ما.آبتصحيحه عالم 

فيوعليه    جاء  ما  أهم  بتصفح  أوال  القيام  الباحث  وظيفة  العلمية   تبقى  البحوث  ومختلف  الكتب 
أن يصل    تمكنه  والمجاالت والدوريات حتى يتسنى له أن يرسم الخطة الموضوعية والمنهجية السليمة التي

بها إلى تحقيق أغراض بحثه، وبالتالي فمن الضروري ربط المصادر األساسية من دراسات ونظريات حتى  
 نها وبين الموضوع الوارد البحث فيه.نتمكن من تصنيف وتحليل معطيات البحث والربط بي 

و المكتبات المتخصصة في كليات   Internetإلى تلك المعلومات    عقام البحث بالرجو من هذا المنطلق  و   
ومعاهد التربية البدنية والرياضية المختلفة داخل الوطن للحصر واالطالع على الدورات والبحوث السابقة 

وعالقته ببعض المتغيرات، كما قام باالطالع على الدوريات والنشرات الخاصة  المتعلقة بموضوع البحث  
في   المستخدمة  المناهج  على  والتعرف  بها  االسترشاد  بهدف  العلمي  االنتاج  وبحوث  العلمية  بالمؤتمرات 
إليها،   تواصل  التي  النتائج  وأهم  المستخدمة  واألدوات  اختيارها  وكيفية  للعينة  الدراسات ووصف مختصر 

 سيقوم الباحث بعرض هذه الدراسات )العربية و األجنبية)، مرتبة حسب أقدمية تاريخ إجراء الدراسة.و 
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 الدراسات العربية:-7-1

 (:2011دراسة حجار خرفان محمد ) -7-1-1

رات  اتنمية الصفات البدنية والمهأثر برنامج تدريبي مقترح في مالعب مصغرة على    عنوان الدراسة:  -
 كرة القدم، بحث منشور، المجلة العلمية لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية، العدد األساسية لناشئ  

 جامعة مستغانم )الجزائر). ،2011  ،الثامن

 حددت أهداف الدراسة في النقاط التالية:   الهدف من الدراسة: -

 العينة الضابطة والتجريبية. معرفة الفروق بين نتائج االختبارات البعدية البدنية والمهارية بين -

معرفة أثر البرنامج التدريبي المقترح على مالعب مصغرة في تطوير بعض الصفات البدنية والمهارات  -
 . سنة 14القدم تحت األساسية لناشئي كرة 

وضع برنامج تدريبي مقترح على المالعب المصغرة لتطوير بعض الصفات البدنية والمهارات األساسية   -
القدم على المالعب المصغرة لتطوير بعض الصفات البدنية والمهارات األساسية لناشئ كرة القدم    كرةلناشئ  
 سنة. 14تحت 

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي حيث قام باختيار عينة متكونة من    المنهج المستخدم:  -
العبا وتمثلت الثانية في    25بعدد    مجموعتين ضابطة وتجريبية، فتمثلت األولى في أصاغر اتحاد مستغانم

المستوى    -تابعة للبطولة الجهوية لرابطة وهران لكرة القدمهي  أصاغر وفاق مزغران بنفس عدد الالعبين و 
 . الثاني

 نتائج الدراسة: -

االختبارات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية وهي لصالح  -
 البعدية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة وهي لصالح االختبارات -
 البعدية.
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هناك فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية للعينة الضابطة والتجريبية وهي لصالح العينة  -
 التجريبية. 

 رة تؤثر إيجابا في تنمية الصفات البدنية والمهارات األساسية.إن تدريبات المالعب المصغ-

 (: 2012دراسة حجار خرفان محمد )-7-1-2

الدراسة:  - باستخدام    عنوان  التدريب  تطويرفاعلية  في  مصغرة  مالعب  على  المنافسة  بعض    أسلوب 
دكتوراه غير منشورة، معهد التربية البدنية والرياضية،   المتطلبات البدنية والمهارية لناشئ كرة القدم، أطروحة

 هللا، الجزائر. سيدي عبد 

 حددت أهداف الدراسة في النقاط التالية:  الهدف من الدراسة: -

ير بعض الصفات البدنية  معرفة أثر التدريب على مالعب مصغرة باستخدام أسلوب المنافسة في تطو -
 لناشئي كرة القدم. 

معرفة أثر التدريب على مالعب مصغرة باستخدام أسلوب المنافسة في تطوير بعض المهارات األساسية -
 لناشئي كرة القدم.  

الكشف عن طبيعة الفروق اإلحصائية بين نتائج االختبارات البعدية للعينة الضابطة والتجريبية في الصفات  -
 المهارات األساسية قيد الدراسة. البدنية و

باختيار    المنهج المستخدم:  - قام  التجريبي، حيث  المنهج  الباحث  العبا    30عينة متكونة من  استخدم 
والثانية  العب    15بعدد    مستغانم  صاغر ترجيأقسمت إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، فتمثلت األولى في  

وه الالعبين  بنفس عدد  مستغانم  وداد  أصاغر  القدم  في  لكرة  وهران  لرابطة  الجهوية  للبطولة  تابعة    – ي 
 األول. المستوى 

 نتائج الدراسة: -

وجود فروق دالة إحصائيا بين االختبار القبلي والبعدي لدى العينة التجريبية لصالح االختبار البعدي في -
 جميع االختبارات البدنية قيد البحث.
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االختبار القبلي والبعدي في االختبار القبلي والبعدي لدى العينة التجريبية  وجود فروق دالة إحصائيا بين  -
 لصالح االختبار البعدي في كل االختبارات المهارية قيد البحث.

توجد فروق دالة إحصائيا بين العينتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي في جميع االختبارات البدنية  -
 متر.  30اختبار السرعة  التجريبية، ماعدا قيد البحث لصالح المجموعة 

في جميع االختبارات في    توجد فروق دالة إحصائيا بين العينتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي-
 القياس البعدي في جميع االختبارات المهارية قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية.

مالعب مصغرة أثر إيجابا في تطوير الصفات البدنية    توظيف التدريبات باستخدام أسلوب المنافسة على-
 والمهارات األساسية قيد البحث.

 (: 2013دراسة جغدم بن ذهبية )-7-1-3

تأثير استخدام التدريبات على المالعب المصغرة في تحسين الجانب البدني والمهاري    عنوان الدراسة:  -
لعلوم وتقنيات   العلمية  المجلة  المدرسية، بحث منشور،  الرياضية  الفرق  المشاركين في  القدم  لالعبي كرة 

 )الجزائر). ، جامعة مستغانم2013العدد العاشر األنشطة البدنية والرياضية،  

 حددت أهداف الدراسة في النقاط التالية:  دراسة:الهدف من ال -

القدم   كرة  لالعبي  والمهاري  البدني  الجانب  تحسين  على  المصغرة  المالعب  استخدام  تأثير  مدى  معرفة 
 المشاركين في الفرق الرياضية المدرسية.

 ريبية. معرفة الفرق بين نتائج االختبارات البعدية البدنية والمهارية بين العينة الضابطة والتج 

معرفة أثر البرنامج التدريبي المقترح على مالعب مصغرة في تطوير الصفات البدنية والمهارات األساسية  
 كرة القدم المشاركين في الفرق الرياضية المدرسية. 

معرفة مدى مساهمه تدريبات المالعب المصغرة في نجاح األداء الحركي لالعبي الفرق الرياضية المدرسية 
 سة الرياضية.أثناء المناف
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المستخدم:  - القبلي         المنهج  القياس  باستخدام  وذلك  التجريبي  المنهج  الدراسة  هذه  في  الباحث  استخدم 
تلميذ من الطور اإلكمالي تم اختيارهم بطريقة عمدية تتراوح أعمارهم من    30على عينة متكونة من  والبعدي  

 ) سنة موزعين على النحو التالي: 13-15)

 تلميذا.   15بطة: عدد أفرادها العينة الضا 

 . ماي بمستغانم 08 ةال كماليتلميذا وهي تمثل الفريق المدرسي   15العينة التجريبية: عدد أفرادها 

 نتائج الدراسة: -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية وهي لصالح االختبارات 
 عليها البرنامج التدريبي. البعدية والتي طبق 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة وهي لصالح االختبارات  
 البعدية.

العينة   لصالح  وهي  والتجريبية  الضابطة  للعينة  البعدية  االختبارات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك 
 التجريبية. 

عب المصغرة تؤثر إيجابا في تنمية الصفات البدنية والمهارات األساسية لالعبي كرة القدم  إن تدريبات المال
 المشاركين في الفرق الرياضية المدرسية.

 (: 2014دراسة قصير عبد الرزاق )-7-1-4

تأثير تدريبات اللعب بمساحات مختلفة في تطوير بعض القدرات البدنية واألداء المهاري   عنوان الدراسة:  -
، بحث منشور، المجلة العلمية لمخبر علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي، العدد الثامن، كرة القدم  في

 ، جامعة الجزائر.2014جوان 

 حددت أهداف الدراسة في النقاط التالية:  الهدف من الدراسة: -

البدنية والمهارية الخاصة  التعرف على تأثير تدريبات اللعب بمساحات مختلفة في تطوير بعض القدرات  -
 لالعبي كرة القدم. 

 التعرف على أهمية تدريبات اللعب بمساحات مختلفة في هذه المرحلة العمرية.-
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 الوصول إلى مجموعة من الحقائق حول اإلعداد البدني واإلعداد المهاري والعالقة بينهما. -

مهارية الخاصة عن طريق تدريبات اللعب الكشف عن المدة التي يمكن أن تتطور فيها القدرات البدنية وال-
 بمساحات مختلفة. 

تتكون من  استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة على عينة    المنهج المستخدم:  -
المشاركة في    23العبا من أصل    14 األندية  تم ترشيحهم من  بلدية فرجيوة،  لفريق جيل شباب  العب 

 ة لألواسط. البطولة الشرقية لوالية ميل

 نتائج الدراسة: -

البرنامج التدريبي المقترح وفق تدريبات اللعب بمساحات مختلفة كان له األثر اإليجابي في تطوير بعض  -
 القدرات البدنية والمهارية لدى العبي األواسط لكرة القدم.

ريبات اللعب بمساحات تنظيم العمل والسيطرة على مكونات الحمل التدريبي خالل البرنامج التدريبي وفق تد -
 مختلفة يؤدي إلى تطوير القدرات البدنية والمهارية. 

إّن استخدام األدوات والوسائل التدريبية الحديثة والمساحات المختلفة كان لها األثر في تطوير القدرات -
 البدنية الخاصة واألداء المهاري لالعبي أواسط كرة القدم.

 (: 2016الرزاق)دراسة بودواني عبد -7-1-5

أثر التدريب المستمر والتدريب التبادلي على تطوير السرعة الهوائية القصوى لدى العبي    عنوان الدراسة:  -
 ) ،جامعة البويرة )الجزائر). 2016)  21، العدد    سنة، بحث منشور، مجلة معارف  18كرة القدم فئة أقل من  

 الهدف من الدراسة:  -

 سنة.  18على تحسين السرعة الهوائية القصوى لدى فئة أقل من  معرفة تأثير التدريب المستمر -

معرفة تأثير التدريب التبادلي من بداية مرحلة التحضيرات على تنمية السرعة الهوائية القصوى لدى فئة    -
 سنة.  18أقل من 

 المنهج وعينة الدراسة:  -
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ة الغربية للمحترف األول فئة أقل  استخدم الباحث المنهج التجريبي وتمثل مجتمع البحث في العبي الجه  -
  10العب من فريق جمعية الشلف مقسمين إلى عينتين    20سنة، أما عينت البحث فقد شملت    18من  

 العبين للمجموعة التجريبية الثانية.   10العبين للمجموعة التجريبية األولى و 

 نتائج الدراسة: -

التد   - أثر كل من  بين  المستمر في تحسين  ال توجد فروق ذات داللة احصائية  التبادلي والتدريب  ريب 
 السرعة الهوائية القصوى. 

 (: 2016دراسة خروبي محمد فيصل )-7-1-6

 على السرعة الهوائية القصوى قصير والمتقطع طويل    التدريب المتقطع  دراسة أثر كل من  عنوان الدراسة:  -

وممارسات األنشطة البدنية الرياضية والفنية،  اسط، بحث منشو، مجلة علوم  لدى العبي كرة القدم صنف أو 
 . 3جامعة الجزائر )،2016) 09العدد 

 الهدف من الدراسة:  -

تطوير    طويل في  التدريب المتقطع  أسلوب و   قصير  التدريب المتقطع  المقارنة بين فعالتي كل من أسلوب   -
 .السرعة الهوائية القصوى 

 ات الهوائية لفئة األواسط لالعبي كرة القدم  الحصول على معطيات دقيقة حول مستوى االمكاني -

 التحديد التجريبي للوسائل والطرق الخاصة بتطوير السرعة الهوائية القصوى.  -

 المنهج وعينة الدراسة:  -

المحترفة االولى المنطقة الغربية  العبي البطولة    استخدم الباحث المنهج التجريبي وتمثل مجتمع البحث في  -
 العيين لكل مجموعة تجريبية.   10العب بمعدل   20ختيار  لفئة األواسط وتم ا

 نتائج الدراسة: -

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي في اختبار السرعة الهوائية القصوى    -
 للمجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج التدريبي بالتدريب المتقطع طويل. 
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داللة احصائية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي في اختبار السرعة الهوائية القصوى  يوجد فرق ذو    -
 للمجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج التدريبي بالتدريب المتقطع قصير. 

التدريب المتقطع    - التدريب المتقطع قصير أكثر فعالية في تطوير السرعة الهوائية القصوى مقارنة مع 
 طويل.

 (: 2017دراسة بن شتيوي عبد الرزاق )-7-1-7

الدراسة:  - االنفجارية    عنوان  والقوة  القصوى  الهوائية  السرعة  على  قصير  قصير  المتقطع  التدريب  أثر 
  06، مجلة علوم وممارسات األنشطة البدنية الرياضية والفنية، المجلد  ركرة الطائرة، بحث منشو اللالعبي  
 .3جامعة الجزائر  )،2016) 02،العدد 

 الهدف من الدراسة:  -

تطوير    طويل في  التدريب المتقطع  أسلوب و   قصير  التدريب المتقطع  المقارنة بين فعالتي كل من أسلوب   -
 .السرعة الهوائية القصوى 

 .الحصول على معطيات دقيقة حول مستوى االمكانيات الهوائية لفئة األواسط لالعبي كرة القدم -

 التحديد التجريبي للوسائل والطرق الخاصة بتطوير السرعة الهوائية القصوى.  -

 المنهج وعينة الدراسة:  -

ة االولى المنطقة الغربية  المحترفالعبي البطولة    استخدم الباحث المنهج التجريبي وتمثل مجتمع البحث في  -
 العيين لكل مجموعة تجريبية.   10العب بمعدل   20لفئة األواسط وتم اختيار  

 نتائج الدراسة: -

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي في اختبار السرعة الهوائية القصوى    -
 ي بالتدريب المتقطع طويل. للمجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج التدريب

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي في اختبار السرعة الهوائية القصوى    -
 للمجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج التدريبي بالتدريب المتقطع قصير. 
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الق  - التدريب المتقطع  التدريب المتقطع قصير أكثر فعالية في تطوير السرعة الهوائية  صوى مقارنة مع 
 طويل.

 (:2017دراسة شريط حسام الدين )-7-1-9

الدراسة:   السرعة  عنوان  على  الشدة  المرتفع  الفتري  والتدريب  التكراري  التدريب  طريقتي  استخدام  فعالية 
جامعة الجزائر  أطروحة دكتوراه  سنة.    21االنتقالية وسرعة األداء الحركي عند العبي كرة القدم فئة أقل من  

 دالي إبراهيم. 03

 حددت أهداف الدراسة في النقاط التالية: الهدف من الدراسة:

 ى فعالية استخدام طريقتي التدريب التكراري والتدريب الفتري مرتفع الشدة في تطوير السرعة االنتقالية. مد   -

الفتري مرتفع الشدة في تطوير سرعة األداء   - التكراري والتدريب  التدريب  مدى فعالية استخدام طريقتي 
 الحركي.

 الية وسرعة األداء الحركي.أي من الطرقتين أفضل وأكثر مالءمة في تطوير السرعة االنتق -

التصميم التجريبي ذو المجموعات المتكافئة وذلك استخدم الباحث المنهج التجريبي ب المنهج المستخدم:  -
العبا من فريق شباب باتنة ألقل من    22تمثلت العينة في    باختيار عينة تتكون من مجموعتين تجريبيتين.

، ومقسمة إلى مجموعتين تجريبيتين مكونة  2015/2016سم  سنة والناشط قي القسم الوطني الثاني للمو   21
العب، حيث خضعت العينة األولى للتدريب التكراري بينما خضعت العينة الثانية للتدريب    11كل واحدة من  

 الفتري مرتفع الشدة.

 نتائج الدراسة: -

 البرنامجين التدريبيين أدى إلى تطوير السرعة االنتقالية. -

 البرنامجين التدريبيين أدى إلى تطوير سرعة األداء الحركي. -

نتقالية وسرعة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختباريين البعديين للعينتين في تطوير السرعة اال 
 لطريقة تدريبية عن األخرى في هذه الدراسة.األداء الحركي، أي أنه ال توجد أفضلية 
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 (: 2019هللا ) دراسة منصوري عبد-7-1-8

دراسة مقارنة بين طريقتي التدريب المتقطع طويل والمتقطع قصير وأثرهما على كل من    عنوان الدراسة:
معهد  أطروحة دكتوراه غير منشورة،    .عبي كرة القدم أكابرالسرعة الهوائية القصوى والقوة المميزة بالسرعة لال

 .دالي ابراهيم 03التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر  

 حددت أهداف الدراسة في النقاط التالية:  الهدف من الدراسة: -

التعرف على مدى مساهمة البرنامج التدريبي المقترح بالتدريب المتقطع طويل في تطوير السرعة الهوائية    -
 القصوى لالعبي كرة القدم أكابر. 

المقترح بالتدريب المتقطع قصير في تطوير السرعة الهوائية  التعرف على مدى مساهمة البرنامج التدريبي    -
 القصوى لالعبي كرة القدم أكابر. 

التعرف على مدى مساهمة البرنامج التدريبي المقترح بالتدريب المتقطع طويل في تطوير القوة المميزة    -
 بالسرعة لالعبي كرة القدم أكابر. 

لمقترح بالتدريب المتقطع قصير في تطوير القوة المميزة  التعرف على مدى مساهمة البرنامج التدريبي ا  -
 بالسرعة لالعبي كرة القدم أكابر. 

الكشف عن طبيعة الفروق االحصائية بين نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبيتين في كل من   -
 السرعة الهوائية القصوى والقوة المميزة بالسرعة. 

التصميم التجريبي ذو المجموعات المتكافئة وذلك ث المنهج التجريبي ب استخدم الباحالمنهج المستخدم:  -
العينة بطريقة عمدية وتمثلت في فريقي أمل    الباحث   اختيارو   باختيار عينة تتكون من مجموعتين تجريبيتين.

 . العب كعينة تجريبية ثانية  20العب كعينة تجريبية أولى وفريق هالل شلغوم العيد ب    20شلغوم العيد ب  
 نتائج الدراسة:-

هناك فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبليين واالختبار البعديين في اختبار السرعة الهوائية    -
 القصوى للمجموعة التجريبية األولى )برنامج التدريب المتقطع طويل). 

الهوائية  هناك فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبليين واالختبارين البعديين في اختبار السرعة    -
 القصوى للمجموعة التجريبية الثانية )برنامج التدريب المتقطع قصير). 

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي في اختبار القوة المميزة بالسرعة    -
 للمجموعة التجريبية األولى. 
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ر البعدي في اختبار القوة المميزة بالسرعة هناك فرق ذو داللة احصائية بين االختبار القبلي واالختبا  -
 للمجموعة التجريبية الثانية.  

هناك فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين البعديين للمجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية    -
يمنح التدريب  الثانية في اختبار السرعة الهوائية القصوى وهي لصالح المجموعة التجريبية الثانية. وهو ما  
 المتقطع قصير االفضلية في تطوير الخصائص الهوائية مقارنة مع التدريب المتقطع طويل.

هناك فرق ذو داللة احصائية بين االختبار البعدي للمجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية    -
الثانية. وهو ما يثبت أن التدريب المتقطع  في اختبار القوة المميزة بالسرعة وهو لصالح المجموعة التجريبية  

 قصير يتعدى تأثيره إلى تطوير القوة المميزة بالسرعة بنسب متفاوتة مقارنة مع التدريب المتقطع طويل. 
 (: 2019درسة حجاب عصام )-7-1-9

الدراسة:   البدنية  عنوان  الصفات  تطوير  في  المصغرة  األلعاب  أساس  على  مبني  تدريبي  برنامج  فاعلية 
. أطروحة دكتوراه، معهد التربية البدنية والرياضية، سنة   17لمهارات األساسية لدى العبي كرة القدم أقل من  وا

 دالي إبراهيم. 03جامعة الجزائر  

 حددت أهداف الدراسة في النقاط التالية:  الهدف من الدراسة: -

معرفة األسـباب الرئيسـية والجوهرية التي أدت إلى ضـعف المسـتوى البدني والمهاري لدى العبي كرة القدم -
 سنة. 17أقل من 

معرفة أثر البرنامج التدريبي المبني على أساس األلعاب المصغرة في تطوير الصفات البدنية لدى العبي  -
 سنة. 17كرة القدم أقل من 

بي المبني على أســـــاس األلعاب المصـــــغرة في تطوير المهارات األســـــاســـــية لدى معرفة أثر البرنامج التدري-
 سنة.  17العبي كرة القدم أقل من 

الكشــــــــــف عن طبيعة الفروق اإلحصــــــــــائية بين نتائج االختبارات البعدية للعينة الضــــــــــابطة والتجريبية في -
 الصفات البدنية والمهارات األساسية قيد الدراسة.

اســـتخدم الباحث المنهج الوصـــفي المســـحي على عينة شـــملت هذه الدراســـة الوصـــفية   المنهج المستتتخدم:-
ــنة    17جميع مدربي فرق العبي كرة القدم أقل من   ــنة التابعة للبطولة الجهوية لوالية عنابة لســــ - 2017ســــ

التصــــــــــــــميم ذو المجموعات المتـكافـئة ذلك باختـيار عينة  كـما اســــــــــــــتخـدم الـباحث المنهج التجريبي ـب  .2018
ــابطـةتتكون    20، وهـذا بـاختـيار عيـنة عمـدـية مكوـنة من من مجموعتين: مجموعـة تجريبـية ومجموعـة ضــــــــــــ

العبا من فريق خضــــراوي أحمد ســــدراتة كمجموعة    20العبا من فريق اتحاد ســــدراة كمجموعة ضــــابطة، و
 تجريبية.
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 نتائج الدراسة:-

ــائية بين االختبار القبلي والبعدي لدى العين- ــالح االختبار  توجد فروق ذات داللة إحصـــــــــــ ة التجريبية لصـــــــــــ
 البعدي في جميع االختبارات البدنية قيد البحث.

ــالح االختبار  - ــائية بين االختبار القبلي والبعدي لدى العينة التجريبية لصـــــــــــ توجد فروق ذات داللة إحصـــــــــــ
 البعدي في جميع االختبارات المهارية قيد البحث.

ــائيــة بين  - ــابطــة في القيــاس البعــدي في جميع  توجــد فروق ذات داللــة إحصـــــــــــــ العينتين التجريبيــة والضـــــــــــــ
 االختبارات البدينة قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية.

ــائيــة بين العينتين التجريبيــة والضـــــــــــــــابطــة في القيــاس البعــدي في جميع  - توجــد فروق ذات داللــة إحصـــــــــــــ
 االختبارات المهارية قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية.

امج التدريبي المبني على أســاس األلعاب المصــغرة ســاهم وبشــكل إيجابي في تطوير الصــفات البدنية  البرن-
 سنة. 17والمهارات األساسية لدى العبي كرة القدم أقل من 

إن برمجة التدريب وفق األســــس والمبادع العلمية بمحتوى التدريبات التقليدية ال يكفي للوصــــول بالالعب  -
 إلى أعلى المستويات.

 الدراسات األجنبية: -7-2

   "Alexandre Dellal" (:2008)دالل  ألكسندردراسة -7-2-1

تحليل النشاط البدني لالعبي كرة القدم وتأثير نتائجه في توجيه التدريب: تطبيق خاص    عنوان الدراسة:  -
 بتمارين الركض المتقطعة عالية الشدة واأللعاب المصغرة، أطروحة دكتوراه، جامعة ستراسبورغ، فرنسا. 

 الهدف من الدراسة:  -
 األداء. ربط مجمل تحليالت نشاط العبي كرة القدم بمختلف عوامل -

 كرة القدم )العبي كرة القدم البالغين).  ة تحليل دقيق لمعطيات مبارا -

 تخصيص واستغالل التمارين المتقطعة لالعبي كرة القدم.-

 . ةالمتقطع ب اقتراح بعض طرق التدريب التي تستعمل الكرة كبديل لأللعا-

 المنهج المستخدم: -
 المجتمع في: استخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكون  -
  07الدراسة األولى: من العبي الرياضات الجماعية للبطولة الهواية الفرنسية وتكونت العينة من    -

 . قدمالعبين من رياضة كرة ال  03العبين هواة لرياضة كرة القدم و 
قامت   - لمدة    حيث  بالتدريب  العنة  بالتدريب  5هذه  مستقيمفي    المتقطعأسابيع  قياس    خط  الحد  ثم 

أسابيع    50التدريب لمدة    ت العينة ، واصلينفترة استرجاع لمدة أسبوعاالقصى لحجم األكسجين، وبعد  
 المتقطع المكوكي.  بالتدريب 
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 الدراسة الثانية:  -
تكون المجتمع من العبين كرة القدم الذين ينشطون في البطولة المحترفة األولى وتكونت العينة من    -

بالتدريب    أسابيع،  07  لمدة  العينة العبين، وتدربت    10 بمعدل حصتين في األسبوع الحصة األولى 
  المتقطع والحصة الثانية باأللعاب المصغرة.

 نتائج الدراسة: -
 صقل منهجية التدريب المحددة لكرة القدم.-

 أوروبية كبرى. توفير قاعدة بيانات كمية ونوعية لنشاط الالعبين في المباريات الرسمية في أربع بطوالت -

 تقديم المتطلبات المحددة حسب المراكز المختلفة على اللعب ومنه توجيه التدريب بدقة متناهية.-

كبر عدد من الكرات ويخلقون عدم التوازن في  أهم اللذين يلمسون    ،العبي الوسط، الهجوميين، الجانبيين-
 دفاعات الخصم فهم يرتكزون على الجري ذو الشدة العالية.

ة الركض تحدد حسب المركز المحتل فالعب الوسط )المحوري الدفاعي) له مسافة أقل من المهاجم،  مساف-
 الخلفي الجانبي، وسط الميدان الهجومي، وسط الميدان الدفاعي والمهاجم. 

التدريب في كرة القدم باستخدام األلعاب المصغرة سمح بارتفاع االستجابة القلبية )التواتر القلبي) مساو  -
أنواع التمارين المتقطعة ذات الركض القصير وقصير المدة مع التغيير في االتجاه وبهذا يحفز كل   لبعض 

 من التكتيك والتقنية لدى الالعب.

من المنظور العلمي للدراسة يجب أن يتوفر على معطيات تسمح بتحليل نشاط العبي كرة القدم نوعيا  -
بيقات األلعاب المتقطعة مع تغيير االتجاه، توفير أدوات حسب وقت اللعب، انفعال وتنظيم اللعب، تحديد تط

 ومعطيات تسمح بالتحكم بتباين نشاط الالعبين خالل األلعاب المصغرة.
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين فعالية كل من التدريب المتقطع المكوكي والتدريب المتقطع في    -

 لألكسجين. خط مستقيم في تطوير الحد األقصى 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى النبض القلبي األقصى بين طريقتي التدريب المتقطع أو    -

 التدريب باأللعاب المصغرة. 
 A. Katis and E. kellis" (2009 :)"دراسة كاليس وكتيس -7-2-2

أثر ألعاب المالعب الصغيرة على تطوير األداء البدني لالعبي كرة القدم الشباب، مخبر    عنوان الدراسة:  -
مراقبة األعصاب والعالج الطبيعي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة ثيسالونيكي، اليونان، بحث       

 ). 2009حة )منشور، مجلة علوم الرياضة والص

إلى فحص حركة تنفيذ اإلجراءات خالل مباريات صغيرة من جانب    هدفت الدراسة  الهدف من الدراسة:  -
 وأثر ألعاب المالعب الصغيرة على قدرة التحمل الميدانية والمهارات األساسية. 
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  13العب أعمارهم تحت    34تتكون من  استخدم الباحث المنهج التدريبي على عينة    المنهج المستخدم:  -
ستخدام األسلوب التنافسي واللعب وذلك في مالعب مصغرة يتم  سنة، حيث قام بتطبيق برنامج تدريبي با

 التحكم بمساحاتها وفقا لعدد الالعبين المشاركين في األداء.
 نتائج الدراسة: -
 ألعاب المالعب الصغيرة تطور اللياقة البدنية لالعب كرة القدم في حالة وجود عدد قليل من الالعبين.-
ألعاب المالعب الصغيرة خاصة في جانب األلعاب واستخداماتها المختلفة وبأعداد كبيرة تساهم في رفع -

 مستوى التدريب المخصص لالعبي كرة القدم للشباب.  

 دالل، شاماري، كاستانا، أمبليزري، بانتوس، أمباسا، جيرارد، كوت، كيالر:  دراسة-7-2-3
A. Dellal, K. Chamari, C. Castagna, F. Impellizzerri, A. Pintus, 

S. Ambassa, O. Girard, T. Cotte, D. Keller (2009): 
الدراسة:- األلعاب    عنوان  العالي خالل ممارسة  المستوى  ذو  القدم  لدى العبي كرة  القلبي  التواتر  تقييم 

لوك الحركي والرياضة، مركز والتمارين المتقطعة، بحث منشور، المركز النفسي البيولوجي للس  المصغرة
المركز   ستراسبورغ، فرنسا، وحدة البحث "تقييم، رياضة، صحة"  «CNRT»الدراسات الفيزيولوجية المطبقة  

 . الوطني للطب وعلوم الرياضة، تونس
مقارنة االستجابة القلبية خالل التمارين المتقطعة القصيرة واأللعاب المصغرة لدى   الهدف من الدراسة:  -

 رة القدم. العبي ك
  10صميم المجموعة الواحدة على عينة تتكون من  التجريبي بت تم استخدام المنهج    المنهج المستخدم:-

بممارسة مختلف   اقامو سنة)، حيث    29  -26الفرنسية )فئة العمر    للرابطةالعبين من ذوي المستوى العالي  
استرجاع    10- 10باسترجاع سالب،    15- 15مع استرجاع موجب و سالب،    30-30التمارين المتقطعة )

ضد   8،  4ضد    4،  2ضد    2،  1  ضد   1استرجاع سالب)، و مختلف األلعاب المصغرة )  20-5سالب،  
 ) خالل البطولة.10ضد   10، مع أو بدون حارس، و  8
 نتائج الدراسة: -

خالل األلعاب المصغرة المتقطعة    «FC de réserve»  تر القلبي االحتياطياالمتوسطة للتو   النسبة المئوية
تر القلبي  امع راحة موجبة أكبر من التو   VO2maxقصى لألوكسجين  من الحجم األ  %100عند    30- 30

، (p<0,001)  8ضد    8،  (p<0,05)  4ضد    4،  (p<0,01)  1  ضد   1االحتياطي خالل األلعاب المصغرة  
 . (p<0,01) 10ضد   10

 (p<0,01)  8ضد    8،  (p<0,05)  1ضد    1يمثل فارق معتبر مع    VO2maxمن    %110عند    10- 10
من    %100عند    30-30و، لكن االستجابة القلبية خالل األلعاب المصغرة  (p<0,05)  10ضد    10ومع  

VO2max    8و  2ضد    2مع راحة سلبية لم تسجل أي فارق مع األلعاب المصغرة، كما كان الحال مع  
 لم تسجل أي فارق مع التمارين المتقطعة. 8ضد 
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 بّينت هذه الدراسة أّن األلعاب المصّغرة تسمح بالوصول إلى مستوى مماثل للتمارين المتقطعة قصيرة المدة. 

 (:2009ري، دومينيك كيالر )ألكسندر دالل، كريم شامادراسة  -7-2-4
(Alexendre Dellal, Karim CHamari, Dominique Keller ) 
األلعاب المصغرة كبديل لأللعاب المتقطعة في تدريب العبي كرة القدم ذوي المستوى   عنوان الدراسة:  -

الوطني للطب وعلوم ، وحدة البحث، "تقييم، رياضة، صحة" المركز  فرنسا  العالي، بحث منشور، ستراسبورغ
 . 2009الرياضة، تونس  

مقارنة االستجابة القلبية خالل تمارين الحمولة البدنية المقننة )تمارين متقطعة ركض   الهدف من الدراسة:  -
 لمدة قصيرة) وخالل التمارين البدنية المدمجة )األلعاب المصغرة) لدى العبي كرة القدم ذوي المستوى العالي.

المستخدم:  - التجريبية ال  المنهج  المجموعة  التجريبي بتصميم  المنهج  وحدة وطبق ذلك على  تم استخدام 
 العبي المنتخب االيفواري.

 نتائج الدراسة: -
 المقارنة داخل التمارين المتقطعة وداخل األلعاب المصغرة:

واحتمال الخطاء   من السرعة الهوائية القصوى مع استرجاع سالب  %100 بـــ 30- 30التمارين المتقطعة  -
p≤ 0,05 . 

عند نفس الخصائص )نوع  15-15و    30- 30عة من نوع  ال يوجد اختالف معتبر بين األلعاب المتقط-
االسترجاع )موجب أو سالب)، نفس الشدة العمل، مدة الحصص و الوقت االجمالي للتمارين، باألخذ بنفس  

الحارس    8ضد    8الخصائص   وجود  مع  ترتفع  نشاط    (de % FCres %10,7+)الشدة  تناسق  لكن 
 الالعبين يقل بوجود الحارس.

 مارين المتقطعة واأللعاب المصغرة:المقارنة بين الت 

مجموع االستجابات القلبية لالعبي كرة القدم كانت أقل تناسق بمرتين في األلعاب المصغرة )معامل التغيير  -
 ).%5,9) مقارنة بالتمارين المتقطعة )معامل التغيير  %11,8بين الالعبين 

باسترجاع موجب مقارنة باأللعاب   30-30القلبية من نوع االستجابة القلبية كانت مرتفعة خالل التمارين -
 ≥p)  10ضد   p≤ 0,001  ،(10)   8ضد   p≤ 0,05  ،(8)  4ضد   p≤ 0,01 ،(4)   1ضد   1المصغرة 

  )، لكن باسترجاع سالب لم نالحظ أي فرق معتبر.    0,01
 Gilles Cometti( "2010 :)دراسة جيل كوميتي "  -7-2-5
استعمال األلعاب المصغرة في التحضير البدني لالعبي كرة القدم، بحث منشور، مركز  عنوان الدراسة: -

 تقييم األداء )جيل كوميتي)، ديجون، فرنسا. 
 الهدف من الدراسة:  -
 تطوير الخصائص البدنية بوضعيات خاصة "تحضير مركب" أو التحضير المدمج.-

 قترحة. حمولة العمل في األلعاب المصغرة والوضعيات الم تقنين-
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استخدم الباحث المنهج التجريبي وذلك باستخدام القياس القبلي والبعدي على عينة    المنهج المستخدم:  -
 من العبي المستوى الجهوي المحلي )أكابر).

 نتائج الدراسة:  -
 األلعاب المصغرة تسمح بربح الوقت والفعالية وهذا يرفع حركة الالعبين مع أو بدون كرة.-

 ) مثال.5ضد  5نشاط الالعبين كلما كان العدد أقل )يزداد -

)، من أربع فما فوق التحفيز القلبي يقل و كذا 6ضد    6) أكبر بكثير من )3ضد    3التحفيز القلبي في ) -
 الشدة. 

 األلعاب المصغرة تسمح بتطوير الصفة الهوائية لالعبين مثلها مثل األلعاب المتقطعة.-

 دقائق. 5للعب تحفز الجهاز القلبي أكثر من الحصص ذات دقائق من ا 4إلى   3الحصص من  -

يبين أن األلعاب المصغرة بغض النظر عن التقسيم    VMAقيم حمض الالكتيك في الدم أقل في اختبار  -
 الزمني المستعمل ال يحفز بصفة كبيرة الجهاز الالهوائي الالكتيكي. 

   Hervé Assadi  (2012:)هارفي أسادي دراسة -7-2-6
دكتوراه    أطروحة،  في رياضات الجري   المتقطعةالفسيولوجية خالل التمرينات    االستجابات   عنوان الدراسة:  -

 )فرنسا).  Bourgonge، جامعة 2012
 الهدف من الدراسة:   -
مقارنة أثر كل من التدريب المتقطع والتدريب المستمر على الخصائص الهوائية )نبض قلبي، حمض    -

 تهالك االكسجين والسرعة الهوائية القصوى). اللبن، الحد األقصى الس 
- "15"،  30- " 30"، 60- " 60)  مقارنة مدة دوام الجهد األقصى خالل مختلف أنواع التمرين المتقطع جري   -

 ") بشدة مساوية لمستوى السرعة الهوائية القصوى.15
 البساط المتحرك.") في الميدان وعلى 15- "5"، 30- " 30مقارنة بين أسلوبين من التدريب المتقطع )  -
 : المستخدمالمنهج  -
 استخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكون المجتمع في:  -
 الدراسة األولى:  -

  20و كان عدد العينة    Bourgonge)  )  كلية علوم الرياضة، جامعةتكونت العينة من الطلبة الجامعيين ل
 طالب.

 الدراسة الثانية:  -
  18و كان عدد العينة    Bourgonge)  )  لية علوم الرياضة، جامعةكتكونت العينة من الطلبة الجامعيين ل

 طالب.
 الدراسة الثالثة: -
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  13وكان عدد العينة    Bourgonge))  كلية علوم الرياضة، جامعة تكونت العينة من الطلبة الجامعيين ل-
 طالب.

 نتائج الدراسة: -
 الهوائية القصوى لصالح االختبار المتقطع. وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السرعة  -
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى النبض القلبي األقصى لصالح االختبار المتقطع.  -
 "). 15- " 15)   وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحفاض على الجهد األقصى لصالح التمرين المتقطع  -
") 30- "30)  الجهد األقصى لصالح التمرين المتقطع   وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحفاض على   -

 جري على البساط المتحرك.
     :التعليق على الدراسات السابقة-7-3

لعرض   استعراض وبعد        المنهجية  الطريقة  تقتضيه  ما  وفق  وتحليلها  السابقة  الدراسات  من  مجموعة 
الدراسات السابقة. فيما يلي سنستعرض أهم النقاط التي استخلصناها من تحليل ومناقشة هذه الدراسات، 

 وذلك من حيث االهداف، المنهج، العينة، أدوات الدراسة، وكذلك النتائج التي توصلت إليها.  

 :من حيث األهداف -7-3-1
  معا التي تم عرضها معرفة التغييرات والتطورات البدنية أو المهارية أو كالهما   الدراسات   كل  استهدفت     

المصغرة باأللعاب  التدريب  أو  المتقطع  بالتدريب  إما  تدريبية  برامج  تطبيق  خالل  ، 2011)حجار، .  من 
، خروبي،  2017، بن شتوي،  2016. بودواني،  2019. حجاب، 2014. قصير،  2013. جغدم،  2012
 Dellal,2008  .Katis and Kelles,2009  . Dellal et  .2017شريط،    . 2019. منصوري،  2016

al,2009. Cmetti,2010 .Assadi,2012 .( 
المطبقة       التدريبية  البرامج  الناتجة عن  الفيزيولوجية  التغيرات  استهدفت  الدراسات  هذه  نجد بعض  كما 

(Katis and Kelles,2009 . Dellal et al,2009 .Cmetti,2010 .Assadi,2012 .( 

البدني والمهاري أخرى استهدفت  ) استهدفت أسباب ضعف الجانب  2019دراسة )حجاب،  كما نجد      
( التدريب  لطرق  المختلفة  األنماط  بين  بن شتوي،  2016بودواني،  المقارنة  .  2016، خروبي،  2017، 

 ). Dellal et al,2009 .Assadi,2012 .2019منصوري،  . 2017شريط، 
 األلعاب المصغرة.) إلى كيفية تقنين الحمولة التدريبية في Cmetti,2010كما هدفت دراسة )     

 :المنهجمن حيث  -7-3-2

بأسلوب العينات المتكافئة والمقصودة، ماعدا ،  التجريبيالدراسات السابقة المذكورة المنهج    استخدمت      
 ) إضافة الى المنهج التجريبي استخدم المنهج الوصفي المسحي.2019دراسة )حجاب عصام، 

 :من حيث العينة  -7-3-3
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والفئة العمرية، فأغلبية    العينةتسجيل اختالف من حيث حجم    المعروضة يمكنسات  رامن خالل الد     
لمختلف األنشطة الرياضية    وبدرجة أقل الممارسين،  والهواة البحوث اعتمدت على دراسة الالعبين المحترفين  

تناولت ن  في حي   لدى الفرق، بينما اهتمت بحوث أخرى بفئة التالميذ وبطالب التربية البدنية والرياضية.
العينات إما بالطريقة العمدية أو  وقد تم سحب    هذه الدراسات تحليل مباريات كرة القدم كعينة بحث.  بعض 

 العشوائية وهذا لتحقيق أغراض الدراسة. 

  :من حيث األدوات -7-3-4

لدى   المهارية أو كالهماالبدنية أو  الجوانب    تقييمإختبارات ل  مجموعةمعظم الدراسات السابقة    استخدمت      
البحث  والمهارية)،  عينة  )البدنية  السابقة  المتغّيرات  الى  وباإلضافة  هذا  الدراسات   ت استعمل إ.   بعض 

وهذا في عالقة إما مع الصفات   االختبارات الفيزيولوجية لتقييم النبض القلبي ونسبة حمض اللبن في الدم
 البدنية أو المهارية أو الكل معا.

البحوث   اعتمدت كما       تعقب  )Dellal,2008)  بعض  أنظمة  على  الالعبين  ،  أداء  لمتابعة  مبرمجة 
 للحصول على البيانات حول متغّيرات الدراسة.

    :من حيث النتائج -7-3-5

على        البدنية    حصولالتأكيد  للقدرات  مهمة  كالمها  المهارية    وأتطورات  الدراسة  عند  أو  عينة 
، بن شتوي،  2016. بودواني،  2019. حجاب،2014. قصير،  2013. جغدم،  2012،  2011)حجار،
 Dellal,2008  .Katis and Kelles,2009  . Dellal.  2019. منصوري،  2016، خروبي،  2017

et al,2009  .Cmetti,2010..(    لتطوير مختلف إعتبار  ذ بعين  األخمع السنية مراحل هامة  المراحل 
 الجوانب البدنية والمهارية. 

) في أفضلية التدريب  Assadi,2012و    .2016. بودواني،  د اختالف بين دراستي )و نا وجظكما الح   
المتقطع على المستمر حيث لم تسجل دراسة بودواني فروق دالة احصائيا بين النتائج البعدية لعينتي الدراسة،  

لصالح التدريب    الى وجود فروق دالة احصائيا في السرعة الهوائية القصوى   Assadiبينما خلصت دراسة  
 المتقطع. 

     ( المتقطع 2019. ومنصوري،  2016خروبي،  كما خلصت كال من  للتدريب  أسلوبين  مقارنة  ) عند 
طويل وقصير إلى نفس النتائج، ووجود أفضلية للتدريب المتقطع قصير على التدريب المتقطع طويل في 

 تطوير السرعة الهوائية القصوى. 
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تدريب الفتري  ) الى عدم وجود أفضلية لطريقتي التدريب التكراري وال2017كما خلصت دراسة )شريط،      
في   المتقطع)  التدريب  أنها طريقة  إتضح  البحث  لمصطلحات  االجرائي  التحديد  )من خالل  الشدة  مرتفع 

 تحسين السرعة االنتقالية وسرعة األداء الحركي.

   :اإلستفادة من الدراسات السابقة -7-3-6

إليها في حدود إمكاناته، أرضية  لقد كّونت جملة الدراسات السابقة التي تمكن الباحث من التوصل       
علمية معرفية وخبرة عملية عن موضوع دراسته، كما ساهمت في توجيه مسار بحثه، إذ تم االستفادة منها  

 في النقاط التالية: 

إذ شّكلت الدراسات السابقة مادة علمية توضح الرؤية للدراسة الحالية، بإزالة الغموض عن كثير من      
وبالتالي تحديد مشكلة الدراسة الحالية بشكل مناسب.  كما سمحت بتحديد متغيرات  البحث   جوانب موضوع

الدراسة بعيدًا عن التكرار الغير مرغوب فيه، وفي معرفة الجوانب التي لم يتم التطرق إليها. أيضا أسهمت  
كيفية جمع  هذه البحوث في اإلستفادة من اإلجراءات المنهجية المستخدمة، والتعرف على أدوات الدراسة و 

البيانات ميدانيًا. أيضا أتاحت لنا التعرف على المعالجات اإلحصائية األنسب للبيانات المستخلصة عن  
الدراسات   نتائج  كما ستكون  البحث.  قيد  المتغّيرات  لكافة  النتائج  الدراسة وطرق عرض  السابقة  موضوع 

 مرجعية عند تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الحالية. 

 الدراسة الحالية من بين الدراسات السابقة . مكانة 6.6 

السابقة،        الدراسات  على  الباحث  إطالع  دراسته    استعراضها من خالل  أن  له  تبين  والتعقيب عليها، 
  االفتراضات في دراسة عددًا من المتغيرات أو من حيث    اشتراكهاالحالية تتفق مع بعض هذه البحوث في  

تحقيقها.    انطلقت التي   إلى  التي سعت  أي األهداف  إلى مواطن    االتفاق  ومقابل هذامنها  اإلشارة  يمكن 
  كاآلتــي: والتي هيفي عددًا من الجوانب  والدراسات السابقةاإلختالف بين دراسة الباحث 

كان   المصغرة  باأللعاب  التدريب  أو  المتقطع  التدريب  الذكر موضوع طريقة  السابقة  الدراسات  ت  تناولت 
) اللتين درستا المتغيرين معا  Dellal et al,2009و    Dellal,2008بشكل منفصل ماعدا دراسة )معظمها  

كبديل عن   المصغرة  األلعاب  األولى  الدراسة  اقترحت  التابعة حيث  المتغيرات  يمكن االختالف في  ولكن 
جاءت دراستنا  حين  غيرات فيزيولوجية، في  تالتدريب المتقطع، بينما درس البحث الثاني االختالفات في م

الحالية للمقارنة بين نوعي التدريب في التأثير على السرعة الهوائية القصوى، والسرعة الحركية بالكرة وبدون  
 كرة.
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Résumé   

Titre: Étude des traits personnels des élèves participants au sport 

scolaire et leur impact sur la motivation sportive. 

A travers, cette recherche, on a essayé de mettre l’accent sur les traits 

personnels des élèves participants au sport scolaire, après on a étudié leur 

motivation, ensuite on a tenté de lier entre les traits personnels et la 

motivation de l’exploit sportif. 

Et  pour  cela  on  a  utilisé  l’approche  descriptif  du  procédé  de  

corrélation sur 140 élèves pratiquants le sport scolaire dans les wilaya de Ain 

DEFLA , TISSEMSILT et TIARET. 

Après avoir appliquer les normes de personnalité de Freiburg et les 

norme de la motivation sportive, on a trouvé que les élèves participants au 

sport scolaire sont : sociaux, contrôleurs, consultants, calmes, disciplinés, 

émotionnels , agressifs, consultants, respectivement. 

A  prés  cela  on  a  essayé  de  relier  ces  traits  à  des  dimensions  de  

motivation,  alors  on  a  trouvé  que  ses  traits  ont  un  impact  positif  sur  la  

capacité et la motivation de réussir et d’éviter l’échec. 

Finalement, mous sommes sortis avec quelques recommandations que les 

enseignants d’éducation sportive ainsi que les responsables du sports scolaire 

doivent les prendre en considération pour développer les traits personnels 

qui aident les élèves à réaliser de meilleurs résultats lors de leur participation 

dans les compétitions sportives scolaires.      
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 لملخص:ا

إحدى المشكالت العصرية التي أثارت هي  الضغوط النفسية مما ال شك فيه ان
هذا االهتمام في البحوث العلمية التي أجريت  ويتبين لنا هتمام علماء النفس، منذ القديم،ا

 من النواحي الفسيولوجية الهرمونية، وتأثيراته السلبية على صحة الفرد الجسدية، خاصة
المواقف يواجه في حياته اليومية الكثير من  ة والفرد بصفة عامةتلميذ بصفة خاصوال

اإلرشاد النفسي نفسه بقوة، هذا المنطلق فرض مستقبله، من  التي تعترض طريقه وتهدد
 ، من قبل الجهات المسؤولة في المؤسسات التربوية تعميمه  أدى إلىمما 

اإلرشاد  أثيرمحاولة معرفة مستوى ت بحثال امن أجل ذلك كان هدفنا من هذ
 وهذا، في التخفيف من الضغوط النفسية لدى تالميذ البكالوريا الرياضيةالنفسي الرياضي 

اعتماد هذا النوع من اإلرشاد في العملية اإلرشادية، واستغالل آلياته واستراتيجياته ب
اكتشاف إيجابيات األنشطة البدنية والرياضية في الوقاية مما قد  مع محاولةواستثمارها 

يعترض التالميذ من مشكالت أو عالج ما يعترضهم بالفعل من عقبات تحول دون 
 ينعكس إيجابا على العملية التربوية برمتها. وماإكمالهم مشوارهم التعليمي بكفاءة 

تقنيات اإلرشاد النفسي الرياضي  ألجل الشروع في بحثنا هذا الذي اردنا فيه تطبيق
ة ،ومن أجل ذلك تم تقسيم البحث إلى جانبين في مواجهة بعض هذه المشكالت النفسي

جانب نظري وجانب تطبيقي محاولين من خاللها الجمع بين المعالجة النظرية والتطبيقية 
 للموضوع في ستة فصول.

مدخل عام كمدخل الجانب النظري: احتوى على مدخل عام للبحث و أربعة فصول وهي: 
لة، الفرضيات، أهمية البحث وأهداف عام للبحث احتوى على اإلشكالية وتحديد المشك

البحث، تحديد المفاهيم، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة التي تناولت 
متغيرات البحث ومناقشتها واالستفادة منها.ثم تطرقنا الى الفصل األول وعنوانه أسلوب 
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أنواع اإلرشاد  اإلرشاد النفسي الرياضي: مفهوم اإلرشاد النفسي، أهمية اإلرشاد النفسي،
النفسي، مجاالت تطبيقه، خصائص اإلرشاد النفسي، دور االسلوب اإلرشادي في توجيه 
التالميذ والفصل الفصل الثاني: الضغوط النفسية يتم التطرق إلى المفهومين بإعطاء 
لمحة تاريخية عن دراستهما، وتعريفهما والمفاهيم المرتبطة بهما، وعرض النماذج التي 

فصل الثالث: وطرق قياسهما،الالنظرية والعوامل المؤثرة فيهما،األسس فسرتهما، و 
ريا الرياضية، تعريف البكالوريا :و يتم التطرق فيه إلى مفهوم البكالو البكالوريا الرياضية

أما الجانب ، ضية، أنشطة البكالوريا الرياضيةالرياضية، خصائص البكالوريا الريا
المنهجية المتبعة، يحدد الباحث فيه منهج البحث، الفصل االول  التطبيقي فيحتوي على

مجتمع البحث، عينة البحث، مجاالت البحث، أدوات البحث والدراسة االستطالعية، 
اختبار الصدق، الثبـات، اإلجراءات التنفيذية للدراسة األساسية والمعالجات اإلحصائية 

بحث يتناول فيه عرض ما الفصل الثاني: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الأ المستخدمة،
وتحليل نتائج البحث الميدانية الخاصة بالمتغيرات والخاصة بالفرضيات ثم مناقشتها في 

 .االستنتاجات العامة ،االقتراحات ضوء الفرضيات،

 الكلمات الدالة :

 .ةاد النفسي، البكالوريا الرياضيالضغوط النفسية، اإلرش
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Abstract translation 

There is no doubt that psychological pressure is one of the modern 

problems that have aroused the interest of psychologists, since 

ancient times, and we see this interest in the scientific research 

conducted in particular from the hormonal physiological aspects, 

and its negative effects on the individual’s physical health, the 
student in particular, and the individual in general. His daily life is 

a lot of situations that obstruct his way and threaten his future. 

From this standpoint psychological counseling imposed itself 

strongly, which led to its generalization by the responsible 

authorities in the educational institutionsFor this purpose, our goal 

of this research was to try to find out the level of the impact of 

psychological and sports counseling in alleviating psychological 

pressures among students of the sports baccalaureate, and this is 

by adopting this type of guidance in the counseling process, 

exploiting its mechanisms and strategies and investing them while 

trying to discover the advantages of physical and sports activities 

in the prevention of what may be Pupils object to problems or 

treatment of obstacles that prevent them from completing their 

educational journey efficiently, and this will positively affect the 

entire educational process. 

In order to initiate our research in which we wanted to apply the 
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techniques of psychological and mathematical counseling in the 

face of some of these psychological problems, and for that the 

research was divided into two sides: a theoretical side and an 

applied side, trying to combine the theoretical and practical 

treatment of the topic in six chapters. 

The theoretical aspect: It contains a general introduction to the 

research and four chapters, namely: a general entrance as a 

general entrance to the research. It contained the problem and 

identification of the problem, hypotheses, the importance of 

research and research objectives, defining concepts, reasons for 

choosing the topic, and previous studies that dealt with research 

variables, discussing and benefiting from them. To the first 

chapter, entitled “Sports psychological counseling”: the concept of 
psychological counseling, the importance of psychological 

counseling, types of psychological counseling, 

fieldsCharacteristics of psychological counseling, the role of the 

counseling method in guiding students and the second chapter: 

psychological stress The two concepts are dealt with by giving a 

historical overview of their studies, their definition and concepts 

associated with them, and presenting the models that interpreted 

them, the theoretical foundations and factors affecting them, and 

methods of measuring them, Chapter Three: The Mathematical 
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Baccalaureate It deals with the concept of the mathematical 

baccalaureate, the definition of the mathematical baccalaureate, 

the characteristics of the sports baccalaureate, the activities of the 

sports baccalaureate, and the practical side contains the 

methodology used in the first chapter, in which the researcher 

defines the research methodology, the research community, the 

research sample, research fields, research and study tools The 

exploratory, validity test, reliability, executive procedures for the 

basic study and the statistical treatments used, as for the second 

chapter: presentation, analysis and discussion of the research 

results in which it deals with presenting and analyzing field 

research results of variables and related to hypotheses and then 

discussing them in light of the assumptions, general conclusions, 

and suggestions 

Key words : 

Stress, psychological counseling, the sports baccalaureate 
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 مقدمـة:

غرة عن المجتمع صورة مص قد يكون هناك توافق عام في أن المدرسة هي
هذه العوائق قد تعيق  ومنهوانعكاس لواقعه سلبا أو إيجابا، تتأثر بما يحدث فيه 

أهم تلك المشكالت التي تواجه التلميذ  ىأهداف العملية التربوية التعليمية، ولعل
الضغوط النفسية كونها مصدرا من مصادر اإلهدار التربوي خصوصا في مرحلة 

لخطورة المرحلة التي يمر بها التلميذ من جهة، وكون هذه الفئة التعليم الثانوي مراعاة 
من التالميذ يشكلون الفئة السوية لما بلغوه في هذا المستوى جسميا وعقليا ونفسيا 
واجتماعيا ودينيا... باعتبارهم يمثلون مستقبل الدولة، لذلك وجب تخليصهم أو تخفيف 

را من التوافق النفسي ومن ثمة الضغوط واألعباء النفسية عنهم حتى يحققوا قد
 الدراسي.

من هنا أصبح اإلرشاد النفسي ضرورة تفرض نفسها بقوة، مما جعل الدولة تعمل 
على تعميمه وتدعيمه في هذه المؤسسات، ولكن يبقى دور القائم على العملية 
اإلرشادية غير فعال إذا لم يؤدى بصفة مهنية احترافية تجعل من المرونة واالنفتاح 

 ى كافة الطرق واألساليب والمجاالت اإلرشادية منهجا له.عل

تسليط الضوء على اإلرشاد النفسي  لبحثا امن أجل ذلك كان هدفنا من هذ
الرياضي باعتباره مجاال آخر لزيادة الفعالية وليس بديال عن األساليب التقليدية 

د في العملية الممارسة، وذلك للتوجه إلى اعتماد تقنيات هذا النوع من اإلرشا
اإلرشادية، واستغالل آلياته واستراتيجياته واستثمارها في تطوير هذه العملية من خالل 
اكتشاف إيجابيات األنشطة البدنية والرياضية في الوقاية مما قد يعترض التالميذ من 

مشكالت أو عالج ما يعترضهم بالفعل من عقبات تحول دون إكمالهم 
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ونجاح، تلك العملية التي تدخل في ضمن اإلرشاد مشوارهم التعليمي بكفاءة 
النفسي الرياضي حتى تعطي ثمارا أكثر، مما ينعكس إيجابا على العملية التربوية 

 برمتها.

 وانطالقا من الميدان الذي يكرس تقييد المرشد من خالل المهام الحالية القاصرة
فسي يعمل وفق رصيده في نظرنا، ألنها ال تعبر عن المهام الحقيقية لدوره كمرشد ن

يمانا منا بأهمية  المعرفي األكاديمي وخصوصية الواقع الذي يواجهه ويعمل فيه، وا 
اصة النشاط البدني والرياضي في العملية التربوية رأينا استثمار أهدافه العامة والخ

في العملية اإلرشادية، وعدم حصر هذه العملية في القاعة المخصصة للمرشد من 
مع جميع األطراف، كما نؤمن بأهمية تجسيد النظريات اإلرشادية في أجل احتكاكه 

كل الفضاءات لتأكيد فوائدها الناتجة من ممارسة النشاط الرياضي وانعكاسه على 
نفسية التلميذ، من خالل استغالل تقنيات اإلرشاد النفسي الرياضي في مواجهة بعض 

 هذه المشكالت النفسية

إلى جانبين جانب نظري وجانب تطبيقي محاولين  ومن أجل ذلك تم تقسيم البحث
 من خاللها الجمع بين المعالجة النظرية والتطبيقية للموضوع في ستة فصول.

 أربعة فصول وهي:  احتوى على الجانب النظري: -

كمدخل عام للبحث احتوى على اإلشكالية وتحديد المشكلة، الفرضيات،  :فصل تمهيدي-
حديد المفاهيم، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات أهمية البحث وأهداف البحث، ت

 السابقة التي تناولت متغيرات البحث ومناقشتها واالستفادة منها.

: مفهوم اإلرشاد النفسي، أهمية اإلرشاد الرياضياإلرشاد النفسي  أسلوب :األولالفصل -
النفسي، أنواع اإلرشاد النفسي، مجاالت تطبيقه، خصائص اإلرشاد النفسي، 
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 دور االسلوب اإلرشادي في توجيه التالميذ

لمحة تاريخية عن : يتم التطرق إلى المفهومين بإعطاء الفصل الثاني: الضغوط النفسية
دراستهما، وتعريفهما والمفاهيم المرتبطة بهما، وعرض النماذج التي فسرتهما، واألسس 

 وطرق قياسهما.النظرية والعوامل المؤثرة فيهما، 

ريا :وسوف يتم التطرق فيه الى مفهوم البكالو  :البكالوريا الرياضيةالفصل الثالث-
الرياضية، خصائص البكالوريا الرياضية، أنشطة البكالوريا الرياضية، تعريف البكالوريا 

 الرياضية.

 أما الجانب التطبيقي فيحتوي على:    

البحث، عينة المنهجية المتبعة: يحدد الباحث فيه منهج البحث، مجتمع  لفصل االول:ا-
البحث، مجاالت البحث، أدوات البحث والدراسة االستطالعية، اختبار الصدق، الثبـات، 

 اإلجراءات التنفيذية للدراسة األساسية والمعالجات اإلحصائية المستخدمة.
عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث: يتناول فيه عرض وتحليل نتائج  الفصل الثاني:-

بالمتغيرات والخاصة بالفرضيات ثم مناقشتها في ضوء  البحث الميدانية الخاصة
العامة، االقتراحات. الفرضيات، االستنتاجات
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 إشكالية البحث:-1 -

ومما سبق عرضه فإن تالميذ المرحلة الثانوية النهائية خاصة البكالوريا الرياضية  
عكس سلبًا على يتعرضون إلى ضغوط متعددة مما يؤثر على نظرتهم للحياة ، وهو ما ين

نجازاتهم العلمية، ويستخدم ال أساليب تدبر وتكيف  تالميذسلوكهم وبناء شخصياتهم وا 
مختلفة للتعامل مع الضغوط التي تواجههم، وقد اختلفت هذه األساليب تبعًا لمتغيرات 

م( 2013شخصية تتعلق بالفرد، ومتغيرات ثقافية، ومن خالل نتائج دراسة الماجستير )
إلى وجود عالقة إيجابية بين استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية والتفاؤل  والتي أشارت

وسلبية بينها والتشاؤم لدى التالميذ المقبلين على امتحان البكالوريا، كما يتضح من نتائج 
م(، داوود نسيمة 1993درويش مها محمد السعيد )الدراسات السابقة منها دراسة كالً من: 

، م(2000األطرش شهال حسين محمد ) ،م(1995بد اهلل )طاهر شوبو ع ،م(1994)
مما يشير إلى الحاجة لتنمية مهاراتهم للتعامل بإيجابية إزاء أي ضغط يوترهم أو يهدد 
حياتهم، وهذا ما استدعى إجراء هذا البحث في بيئة لها ثقافتها وخصوصيتها المتفردة، 

 ذه البرامج.ببناء مثل ه اهتمتباإلضافة إلى ندرة الدراسات التي 
ويعتبر امتحان البكالوريا الرياضية من أهم اإلمتحانات التي يجتازها التلميذ منذ  

بداية تعليمه إلى نهاية أخر مرحلة للتعليم الثانوي ، ويبقى الحصول على شهادة البكالوريا 
من بين الوسائل لتعزيز وتتويج الشوط الطويل الذي قطعه التلميذ خالل تعلمه ، كما يعد 
        تثمينا للمجهودات التي بذلها خالل كل سنوات الدراسة، وتكمن أهمية هذا اإلمتحان

) البكالوريا الرياضية ( في كونه يساهم في النجاح في شهادة البكالوريا مما يفتح له أبوابا 
نحو التعليم الجامعي وتمنحه الفرصة في المشاركة في العديد من المنافسات التي تمنه 

 .مه وبناء مستقبله من مواصلة تعلي
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مواقف ويواجه تلميذ السنة الثالثة ثانوي المقبلين على امتحان البكالوريا الرياضية  
معينة تتطلب المزيد منه المزيد من الجهود وتحمل المسؤوليات الدراسية ، وال تعليمية 

ذكر شك بأن المقبل على امتحان مصيري مثل البكالوريا _وعند ذكرنا للبكالوريا هنا هو 
ألول مرة قد  يتولد لديه ضغط نفسي  -بصفة عامة وبصفة خاصة البكالوريا الرياضية

يؤثر في سلوكه الدراسي ال سيما وأن هذا يتوافق مع مرحلة عمرية خاصة في حياة 
التلميذ أال وهي مرحلة المراهقة التي تتيم بالكثير من التغيرات العقلية والجسمية وكذا 

االنفعالية الهامة والتي من خاللها ينمي شخصيته ويرسم طموحاته النفسية واالجتماعية و 
المستقبلية ويهيئ نفسه لحياة جديدة ،حيث تعتبر حياة المراهق النفسية جد معقدة وذلك 
إلحتوائها على عدة متغيرات في النمو وعامل كثيرة ما يصاحبها القلق والحيرة 

رها تشكل خطرا على الصحة النفسية والضغوطات النفسية المختلفة التي مهما كان مصد
والتوازن اإلنفعالي للشخص وبالتالي ينتج عنها أثارا مختلفة ال سيما على التلميذ المتمدرس 
بحيث يجب معرفة األسباب الجوهرية ومصادر هذه الضغوط ألنها تلعب دورا كبيرا في 

 بكالوريا الرياضية .النجاح والتفوق بالنسبة للمتمدرسين والمقبلين على امتحان شهادة ال
وفي هذا اإلطار تشير دراسة )كياش( و )بولي( و)بيسرسون(  

(kache.polee.pearson  أن األسباب العميقة للضغط النفسي اتجاه اإلمتحان تكمن
خصوصا في اإلحساس بالخوف،وبذلك تدور في ذهن التلميذ أفكار الفشل ويمتلكه 

فسيته مضطربة ويخيل إليه أنه غير الخوف ، ويخاف من الرسوب وبالتالي تصبح ن
مستعد فتتدهور حالته وال يقوى على العمل إال أنه في الحاالت العادية قد يؤثر ذلك كثيرا 

 (.315ص 1988على األداء )عبد الرحمن العيسوي.
في دراسة  لها في العصر الحديث بأن عصر (1996)دسوقي،وتصف الباحثة  

ر ينفرد بأوضاع وأحداث مثيرة حيث الضغوطات النفسية ألننا نعيش في عص
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أن التطورات والتغيرات االجتماعية واإلقتصادية جعلت العالم يعج باألحداث المثيرة التي 
تهدد األمن النفسي وأصبح تعرض الفرد للضغوط أمر ال مفر منه ، هذا من جهة ومن 

أنها ليست جهة أخرى فإن الضغوط ليست مرادفة بالضرورة للقلق والتوتر النفسي كما 
التلميذ وتحصيله  بالضرورة سلبية أو سيئة فالضغوط المعتدلة لها دور مهم في تنشيط

الدراسي مما يسبب له تشتت اإلنتباه وكف القدرة على األداء الجيد وبالتالي الفشل في 
التحصيل الدراسي ، لكن حسب النظرية المعرفية يكون الجانب المعرفي هو المسؤول 

عند التلميذ في وضعيات التقويم ،فالصعوبات التي يواجهها التتلميذ على نقص األداء 
ناتجة عن عمليات معرفية مثل اخوف من  في وضعيات اإلمتحان والتي تعيق أدائه

اإلمتحان والقلق وحتى الضغوط األسرية والخوف من المستقبل مما يسبب مشاكل في 
 (78،79ص 1984) فيصل محمد خير اهلل الزواد،اإلنتباه والتركيز

وعليه فإن عدم قدرة التلميذ على التركيز في التفكير وعدم معرفة األساليب الدراسية  
والرياضية واإلستخدام األمثل للوقت ،تشكك التلميذ في قدراته وتجعله دائم الخوف من 
اإلمتحان مما يؤدي إلى عدم مسايرة زمالئه في الفصل وقد يتعدى هذا إلى الفشل في 

 جتماعية بالبيت واألسرة والمجتمع .العالقات اال
من طرف الباحث غريب عبد  1990كما نجد دراسة عربية أخرى وأجريت عام  

الفتاح التي كان هدفها دراسة انتشار الضغط النفسي بين طالب دولة اإلمارات العربية 
طالب مابين ذكور واناث في جامعة اإلمارات  140المتحدة وكانت عينة الدراسة مكونة 

قد حصلن على أعلى درجة في مقياس قلق الحالة  اإلناثلعربية المتحدة حيث وجد أن ا
 من الذكور.

أما بالنسبة  للجزائر وعلى إعتبار طابعها الثقافي المتميز عن باقي الدول فإن  
الدراسات التي سبق ذكرها قد ال تكون لها نفس النتائج فالبكالوريا في الجزائر تحمل 

الميذ وابنائهم هذا باإلضافة الى الظروف الغير مريحة لمعظم معنى خاص لدى الت
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التالميذ ، هذا ما دفع الباحث إلجراء هذا البحث واستخدام أسلوب ارشادي لمعرفة تأثيره 
في التخفيف من الضغوط النفسية لدى تالميذ البكالوريا الرياضية ومنه يمكننا طرح 

 إشكالية البحث وصياغتها كما يلي :

 العام:  لؤاستال -

هل لألسلوب اإلرشادي النفسي دور في التقليل من الضغوط النفسية لدى تالميذ  -
 البكالوريا الرياضية؟      

 ويتفرع من السؤال العام األسئلة  اآلتية:

 األسئلة الفرعية: -

لدى تالميذ  قلق االمتحان هل لألسلوب اإلرشادي النفسي دور في التقليل من-
 البكالوريا الرياضية؟

لدى تالميذ  الضغوط األسرية هل لألسلوب اإلرشادي النفسي دور في التقليل من-
 البكالوريا الرياضية؟

هل لألسلوب اإلرشادي النفسي دور في التقليل من قلق المستقبل لدى تالميذ -
 البكالوريا الرياضية؟

 فرضيات البحث:-2

 الفرض العامة: -

ن الضغوط النفسية لدى تالميذ البكالوريا لألسلوب اإلرشادي النفسي دور في التقليل م-
 الرياضية؟        

 فرضيات البحث: -
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لدى تالميذ البكالوريا  قلق االمتحان لألسلوب اإلرشادي النفسي دور في التقليل من-
 الرياضية.

لدى تالميذ  الضغوط األسرية لألسلوب اإلرشادي النفسي دور في التقليل من-
 البكالوريا الرياضية.

لوب اإلرشادي النفسي دور في التقليل من قلق المستقبل لدى تالميذ البكالوريا لألس -
 الرياضية.

 أهداف البحث: -3

 تتحدد أهداف البحث الحالي في اآلتي:
تصميم برنامج إرشادي للتقليل من مواجهة الضغط النفسي لدى تالميذ المرحلة  -

 الثانوية النهائية)البكالوريا الرياضية(.
 لى مستوي الضغوط النفسية لدى تالميذ المرحلة الثانوية النهائية.التعرف ع -
الكشف عن فعالية األسلوب اإلرشادي في التقليل من الضغط النفسي لدى البكالوريا  -

 الرياضية.

 أهمية البحث: -4

 من الناحية العلمية:4-1 -
ت يعد موضوع األسلوب اإلرشادي في التقليل من الضغط النفسي من الموضوعا   

الجديدة واألصيلة على الساحة البحثية في مجال علم النفس والصحة النفسية، وبالتالي 
فإنَّ البحث الحالي والنتائج التي سوف يتوصل إليها إضافة علمية للمكتبة النفسية 

 المحلية والعربية.

يعد تالميذ الثانوية النهائية في مرحلة أكثر عرضة للتأثيرات الخارجية، وأكثر   
اطًا وانفتاحًا على العالم الخارجي؛ فهو يواجه األحداث الحياتية مستعينًا بخبراته انخر 
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المحدودة وخبرات من هم في نفس مرحلته العمرية، وقد يتبنى أفكارًا غير عقالنية ال 
تفيد في مواجهة مثل هذه األحداث، وينتهي به األمر إلى اضطرابات نفسية من قبيل 

 ...ض اجتماعية كالعنف، والجريمة، واإلدمان،االكتئاب، والقلق، وأمرا

نظرًا للتطورات السريعة التي شهدها العالم في السنوات األخيرة وما رافقها من تغيرات 
طالت جميع جوانب الحياة ومكافحة األفراد لمواكبة هذه التغيرات المتسارعة على 

النفسي واالنفعالي  حساب الجوانب الوجدانية والروحية، مما أدى إلى اختالل توازنهم
وأصبحوا فريسة سهلة لالضطرابات النفسية والسلوكية، مما أدى إلى انتشار ظاهرة 
العنف واإلرهاب، والنزعة التفككية في بنية المجتمع نتيجة الفقر الوجداني، ويسعى 

ألسلوب اإلرشادي في التقليل من الضغوطات االبحث الحالي إلى اكتشاف أثر 
 والذين هم بحاجة إليه.  البكالوريا الرياضية النفسية لدى تالميذ

إيمانًا من الباحث أن العلم يتميز بتراكمية الخبرات فمن الطبيعي أن يبدأ الباحث بما 
به اآلخرون بهدف إثراء المعرفة والفكر اإلنساني، والمساعدة في نمو وتطور  انتهى

 والوقوف على أسبابها.ورفاهية المجتمع من خالل دراسة المشاكل والظواهر النفسية 

 من الناحية التطبيقية:-4-2

تنمية استراتيجيات مواجهة الضغط النفسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية النهائية   
يمكنهم من التعامل بإيجابية مع المواقف التي تعترضهم من خالل فهم مشاعرهم 

اآلخرين، وضبط انفعاالتهم الذاتية وتقييم سلوكاتهم، ومد جسور االتصال مع 
وتفاعلهم اإليجابي مع أفراد المجتمع، مما يعزز لديهم روابط ومشاعر االنتماء 
االجتماعي، ويمكنهم من النجاح في الحياة ويشعرهم بالسعادة والصحة النفسية 

 وجودتها، ويعود على المجتمع بالتقدم والرقي والرفاهية.
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المناسبة والمتنوعة التي من شأنها  قد يثير هذا البحث اهتمام المسئولين لتقديم الرعاية
مساعدة تالميذ المرحلة الثانوية النهائية على النمو من جميع جوانب شخصياتهم 
ليصبحوا أفرادًا قادرين على االعتماد على أنفسهم، ويحققوا االستقاللية والعطاء 

 واإلنتاج والنجاح في حياتهم المستقبلية.

ن بما يقدمه من معلومات وبيانات، وما يسفر يفتح هذا البحث المجال أمام الباحثي
 عنه من نتائج للدراسة.

أن نتائجها وتوصياتها ستكون عونًا للمرشدين والمدرسين والمسؤولين التربويين في 
وضع برامج إرشادية وعمل ندوات ولقاءات تساعد التالميذ على تنمية برامج نفسية 

 فاءة.إيجابية وفعالة للتعامل مع الضغوط النفسية بك
البحث:  برراتم-5  

خطورة ما يعانيه بعض التالميذ من ضغوط نفسية في هذه المرحلة الحساسة من 
حياتهم، نتيجة نقص في مهاراتهم في مواجهة الصعوبات والمشكالت الناتجة عن 

معايشة الباحث باإلضافة إلى  سلبيا انعكاساهذه الضغوط، مما ينعكس بدوره لديهم 
ساس بحاجاتهم إلى تنمية مهاراتهم ليتمكنوا من مواجهة الضغوط لبعض التالميذ واإلح

 النفسية التي تواجههم في حياتهم.

يأتي تناول هذا الموضوع استشعارًا من الباحث بمسؤولياته االجتماعية والعلمية تجاه 
خاصة الضغوطات  ومحاولة تلمس ما يعانوه من مشاكلهذه الشريحة من المجتمع، 

 يانا.النفسية الحادة أح
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 تحديد مفاهيم البحث:-6
 أسلوب اإلرشاد النفسي: -6-1 -

اإلرشاد النفسي كعلم و فن و ممارسة، هو: حديث النشأة إذ ظهر أول ما ظهر،     
العشرين ولكنه لم يزدهر إال في  أوائل القرنمرتبط بحركة التوجيه المهني في 
 الثالثينيات، فما هو اإلرشاد النفسي؟

الهداية إلي السلوك األمثل،بمعني يتعلق بالتأثير في السلوك انه يدور حول 
وتغييره،وبطبيعة الحال إن المرشد النفسي أول مايهتم بتغيير سلوك العميل وهو ما 
يتعلق بتغيير السلوك اإلرادي،فالعميل يلجا ألي المرشد طواعية واختيارا ليساعده علي 

الظروف التي تسهل مثل هذا  إحداث ذلك التغيير والهدف من الرشاد هو توفير
التغيير اإلرادي وهذه الظروف تحترم حق الفرد في اختيار ما يراه، وهو يعامل كفرد 

 مستقل ومسئول .     

إن أهم واعم هدف يقبله كل المرشدين ويبدو متسقا مع أهداف كل مجتمع وفلسفته  
 هو تنمية روح االستقاللية والشعور بالمسؤولية لدي العميل.

اإلرشاد النفسي هو علم تطبيقي في المقام األول وهو مهنة تستمد جذورها من إذن 
وعلم االجتماع تالقي وتداخل معارف كثيرة مستمدة من مجاالت علم النفس 

 ( 272،ص 1981نثربولوجيا والتربية واالقتصاد والفلسفة)لطفي محمد قطيم،واأل

 الضغوط النفسية: -6-2-

الضغوط النفسية بأنَّها اإلحساس الناتج عن  ,Mcgrath( 1970)ماكجراث"يعرفها
واإلمكانات، وما يصاحبها من مواقف فشل؛ حيث يصبح  المطالبفقدان االتزان بين 

هذا الفشل في مواجهة المطالب مؤثرًا قويًا في إحداث الضغوط النفسية )القدسي، 
2005 ،14.) 
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 المرحلةالنهائية)البكالورياالرياضية(: -6-3 -

نوي يقع بين مرحلتين تعليميتين، فهو يتوسط مرحلة التعليم األساسي ومرحلة عليم الثاتال
التعليم العالي، وهو تعليم مفتوح يتصل بجميع المجاالت الحيوية في مختلف الميادين 
وذلك بفضل تنوعه وتعدد شعبه وتخصصاته، وتدوم الدراسة به ثالث سنوات) رابح 

 (65،ص 1990تركي،

المرحلة النهائية من الدراسة قبل الجامعة يصل إليها التلميذ والمرحلة الثانوية هي 
سنة( تنتهي هذه  18_17سنة( من الدراسة،ويكون سن التلميذ فيه ما بين )12بعد )

 المرحلة بامتحان مهم هو امتحان شهادة البكا لوريا.

م وتناولنا المشكالت السلوكية والدراسية عند هذه الفئة بالذات كونها تتزامن مع أه
مراحل نمو الفرد وهي مرحلة المراهقة؛لما لها من تغيرات ومشكالت ، وهذا مايستدعي 
الوقوف عندها لمعرفة مختلف احتياجات التلميذ ورغباته ومختلف تفاعالته المؤثرة 
علي سير الدراسة،لهذا تعتبر الخدمات اإلرشادية والتوجيهية أكثر من ضرورية بغرض 

ت التي تقف عائقا أمام نجاح العملية التربوية،ومن ثمة التقليل من حدة هذه المشكال
فان أهمية المرشدين التربويين هي معرفة األسباب وتقديم الحلول بالنصح واإلرشاد 

 الذي أصبح حتمية وضرورة البد من وجودها في كل مؤسسة تعليمية.

ولهذا جاء موضوع الدراسة لمعرفة إلي أي حد استطاع المختصون  
لمرشدين( التقليل من هذه المشاكل والخدمات التي يقومون بها، ومن هنا التربويين)ا

تكمن أهمية هذه الدراسة   من اجل لفت االنتباه لضرورة االهتمام ببرامج التوجيه 
 يواإلرشاد النفسي للتكفل الفعلي بالتالميذ من جميع النواح
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 الدراسات السابقة:  -7
  بالنسبة لمتغير الضغوط النفسية: -7-1

بعنوان: استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية romano (1984:)دراسة-1
 لدى طالب مراكز االرشاد في الجامعات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على االستراتيجيات التي يستخدمها المرشدون للتعامل مع 
الضغوط النفسية لدى طالب مراكز االرشاد في الجامعات حيث اجريت الدراسة على 

طالب من طالب مراكز االرشاد في الجامعات  واستعملت مقياس  102بلغت عينة 
وقد توصلت الدراسة الى أن  عةاستراتيجية التعامل مع  الضغوط النفسية لطلبة الجام

غوط االستراتيجيات التي يستخدمها المرشدون في التعامل مع ضغوطاتهم النفسية وض
 تي :طالبهم هي كاآل

 العميق  التدريب على تأكيدالذات ء العضلي العميق  التنفس التدريب على االسترخا– 

 Patteroon et McCubbin(1987)دراسة-2

بعنوان : أساليب التعامل مع الضغوط لطلبة المرحلة الثانوية كشفت عن انماط تعامل 
المراهقين في المرحلة الثانوية مع االحداث الضاغطة التي تواجههم وهل هناك فروق 

من طلبة المرحلة  467في هذه االنماط  حيث اجريت الدراسة على  تعزي الى الجنس
سنة ومن  16 -15ما بين  أعمارهمانثى ومتوسط  241ذكر و  185الثانوية منهم 

التعامل مع هذه  أساليبخاصة قياس  أداةمستويات اجتماعية مختلفة وقد طبقت عليهم 
بين متوسطات  إحصائياة الدراسة عمايلي :هناك فروق دال أسفرت.وقد Acopالضغوط 

) استراتيجيات( وهي :البحث عن المساعدة  أربعأنماطفي  اإلناثوالذكور لصالح  اإلناث
االجتماعية ، حل المشكالت ،االرتباط ، بناء الكفاءة الذاتية ،في حين ان الذكور كانوا 

هي  األكثر استخداما وشيوعا لدى العينة األنماط أنكثر استخداما ألسلوب السخرية ،
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الذاتية مثل القيام االسترخاء واالستماع للموسيقى ثم القيام بجولة في السيارة ثم الكفاءة 
استخداما في  األقل األنماط أمابأفعال مباشرة لحل مشكلة ، التقييم االيجابي للمشكلة 

 د.  المرش طلب المساعدة المتخصصة سواًء من المدرب ام
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 ( :1993دراسة درويش مها محمد السعيد )-3

بعنوان : استراتيجيات التوافق للضغوط النفسية لطلبة المرحلة الثانوية في االرد تهدف 
الى التعرف على استراتيجيات التوافق للضغوط النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية في 

( طالب وطالبة  واستعملت مقياس 1094االردن تكونت عينة الدراسة من )م: 
ضغوط النفسية لدى الطلبة  وفي األخير كشفت نتائج الدراسة استراتيجيات التوافق لل

على مايلي:أن أكثر االستراتيجيات استخداما من طرف الطلبة هي االستراتيجيات 
المعرفية واالنعزال ،والبحث عن الدعم االجتماعي بينما كانت استراتيجيات التمارين 

قليلة االستخدام لديهم كما الرياضية وتجنب المواقف الضاغطة وممارسة عادات معينة 
كشفت الدراسة عن وجود فروق بين الذكور واالناث في استخدام االستراتيجيات المعرفية 
، وممارسة عادات معينة والتمرينات الجسدية المصلحة للذكور ، بينما كن االناث اكثر 

 ( 1993استخداما الستراتيجية تعبير عن المشاعر واالنعزال والتجنب ) درويش مها 
 ( 1994دراسة داوود نسيمة ، ) -4

بعنوان: الصعوبات التي يواجهها الطلبة الجدد في الجامعة االردنية وعالقتها بالرضا عن 
الحياة الجامعية.هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الصعوبات التي يواجهها الطلبة 

ياس مصادر طالب وطالبة كم استعملت مق 560الجدد في الجامعة االردن وتكونت من 
الضغوط لطلبة الجامعة ومقياس الرضا عن الحياة الجامعية وقد اشارت النتائج بان اكثر 
الصعوبات التي يواجهها الطلبة والتي تشكل الضغوطات النفسية عندهم تتمثل في اختيار 

المواد، ومعرفة االمكنة التي تقع فيها الدوائر والكليات ومعرفة 



 الفصل التمهيدي
 

15 

 

ة كيفية استخدام المكتبة، وعدم وجود الوقت الكافي للدراسة مكان قاعة المحاضرات ومعرف
وعدم معرفة كيفية البحوث والتقارير،وكثرة المواد والمتطلبات الدراسية، والتعامل مع 
المدرسين، والمواصالت من والى الجامعةوعدم توفر النقود الكافية ، والشعور بعدم النجاح 

إلى أن الطالب يواجهون صعوبات أكثر من  في الحياة الجامعية، كما أشارت النتائج
 (.281-241ص  1994الطالبات )داوود نسيمة،

 ( 1995راسة طاهر شوبو عبد اهلل )د-5
بعنوان: األفكار الالعقالنية لدى طلبة الجامعات وعالقتها بالضغوط النفسية وأساليب 

ر الالعقالنية التعامل معها،هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة السببية بين األفكا
( طالب وطالبة من 300والضغوط النفسية وأساليب التعامل وبلغت عينة الدراسة )

 جامعتي بغداد والمستنصرية في العراق،واستخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية ومقياس
، وفي األخير أشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية أساليب التعامل مع الضغوط النفس

الالعقالنية وأساليب التمركز حول المشكلة والتحدي والسيطرة على الذات بين األفكار 
 والتمني ،وكشفت النتائج عن وجود عالقة بين الضغوط النفسية وأساليب التعامل.

 (2000دراسة األطرش شهال حسين محمد ) -6
بعنوان : مصادر الضغط النفسي واستراتيجيات التوافق لدى طلبة السنة األولى وطلبة 

لسنة الرابعة في الجامعة األردنية ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مصادر ا
ومستويات الضغوط النفسية التي يواجهها طلبة السنة األولى والسنة الرابعة في الجامعة 
األردنية بعمان،واستراتيجيات التوافق المستخدمة من قبل هؤالء الطلبة للتوافق مع هذه 

إناث(  583ذكور ، 358( طالب وطالبة )941اسة من )الضغوط تألفت عينة الدر 
يمثلون جميع كليات الجامعة األردنية واستعملت مقياس مصادر الضغط النفسي ومقياس 

استراتيجيات التوافق لدى طلبة الجامعة وظهرتحيث أظهرت النتائج أن 



 الفصل التمهيدي
 

16 

 

الضغوط أبعاد : 7مصادر الضغوط التي يواجهها الطلبة في الجامعة األردنية تقع ضمن 
األكاديمية والشخصية االنفعاليةواالجتماعية والصعوبات المالية والصعوبات المتعلقة بكل 

ق بين طبية السنة األولى والرابعة بالنسبة افوالبيئة ، وأشارت إلى أن هناك أتمن الوقت 
إلى أعلى درجة من الضغط النفسي والتي تمثلت في الضغوط المتعلقة بكل من الوقت 

وأشارت أيضا إلى أن هناك اتفاق بين طلبة السنة األولى والرابعة بالنسبة إلى والبيئة ،
أعلى درجة من الضغط النفسي ، والتي تمثلت في الضغوط المتعلقة بالوقت والضغوط 
األكاديمي والضغوط االنفعالية، وكما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة على 

لبعد المتعلق بالبيئة األكاديمية بين طلبة السنة األولى البعد الشخصي والبعد االنفعالي وا
والرابعة ، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث على البعد المتعلق 
بالضغوط االنفعالية والبعد المتعلق بالصعوبات المالية، ووجود فروق ذات داللة بين 

األكاديمي والشخصي واالجتماعي واالنفعالي طلبة الكليات العلمية واإلنسانية على البعد 
 والمالي.

 : luck. 2000دراسة -7

بعنوان :طرق وأساليب التعامل مع الضغط النفسي لدى طلبة الطب هدفت التعرف على 
الطرق واألساليب التي يستخدمها طلبة طلية الطب خالل العمل الميداني في المستشفى 

التعامل مع الضغط النفسي والمواقف المشكلة  وفعالية الطرق السلوكية والمعرفية في
واستعملت  ( طالبا ممارسا لمهنة الطب في السنة النهائية132تكونت عينة الدراسة من )و

الباحثة في أدوات الدراسة مقياس فاعلية الطرق السلوكية و المعرفية مع الضغط النفسية 
طلبة إلى العديد من المواقف شارت النتائج إلى تعرض الأوالمواقف المشكلة  في األخير 

الضاغطة والمهام الكبيرة والمتكررة،كذلك دلت النتائج إلى وجود العديد من االستراتيجيات 
تلك الطرق التي يستخدمها الطلبة للتعامل مع المواقف المختلفة ومن أهم 

 ي(.، التفكير المعرفي العقالنيجابية، طلب المساعدة من األخرينواألساليب)المواجهة اإل
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 بالنسبة لالرشاد النفسي والبرامج اإلرشادية: -7-2

 1995دراسة ستيوارت ومكاي  -1

لى تبين مدى أثر برنامج إرشادي لتعليم المهارات االجتماعية الفعالة إتهدف هذه الدراسة 
 8مع األشخاص اآلخرين وخفض السلوكيات المتعلقة بالعنف لديهم من خالل ثمان 

تماعية الجديدة )تقنية التخطيط ولعب األدوار( تكونت العينة تعتمد على المهارات االج
ن البرنامج اإلرشادي فعالية أات لكل مجموعة وقد وضحت النتائج طالب وطالب 06من 

عضاء المجموعة حيث كان هناك انخفاض واضح أفي التغيير االيجابي في سلوكيات 
 في مستوى ممارسة األعضاء المشاركين لسلوكيات العنف.

  1999اسة مكارتي وجلد وجارسيا در  -2

رشادي لعليم الطالب المهارات إلدراسة الى الكشف عن أثر برنامج هدفت هذه ا
خرين ، ركز البرنامج على كيفية ادارة شخاص اآلتماعية الفعالة في التعامل مع األاالج

جلسة  12الغضب لخفض سلوكيات العنف من خالل  برنامج المهارات االجتماعية عقر 
ادية ، اشتملت عينة الدراسة على عشرين طالبا مراهقا ، خلصت نتائج الدراسة الى ارش

 فعالية البرنامج في خفض سلوكيات العنف لدى المراهقين.

  2002دراسة البيطار -3

نشطة تمثيلية أي قائم على النمذجة من خالل رشادإلى بناء برنامج إهدفت هذه الدراسة 
 شكل لدى عينة من الدراسة.، وقياس أثره في خفض السلوك الم

حدى مدارس محافظة القاهرة وقد قسمت إطالبا في  20نت عينة الدراسة من وتكو 
ادت من طالب والتي استف 10لىمجموعتين متساويتين : تجريبية وعددها إالعينة عشوائيا 

 البرنامج من خالل تعرضها 
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   2002دراسة السحيمي -4

رشادي سلوكي معرفي مقترنا ببعض إلية برنامج لى بناء معرفة فاعإهدفت هذه الدراسة 
فنيات السيكودراما في تخفيض مستوى سلوك العنف لدى المراهقين وتكونت عينة الدراسة 

 سنة . 17-13مراهقا يمثلون طالب التعليم الصناعي وتتراوح أعمارهم مابين   24من 

سلوك العنف ، كما رشادي في تخفيف مستوى النتائج  إلى فعالية البرنامج اإلوأشارت 
 أثارت النتائج الى استمرار فعالية أثر البرنامج بعد فترة المتابعة.

 2002دراسة عزاب -5

هدفت هذه الدراسة الوقوف على فعالية برنامج عالجي تفاوضي تكاملي في التغلب على 
 مراهق تتراوح أعمارهم 20سلوكيات العنف لدى المراهقين وتكونت عينة الدراسة من 

لى الفعالية والكفاءة العالية للبرنامج حيث انخفض إسنة و أشارت النتائج  18-16بين 
 مستوى سلوك لدى المجموعة التجريبية وارتفعت مستويات المهارات التفاوضية لتحل

 حصائية للبرنامج.ليه المعالجة اإلإشارت أكبديل لسلوكيات العنف وفقا لما 

 2004دراسة عبود وعبود-6

رشادي معرفي سلوكي في خفض حدة إى توضيح فاعلية برنامج لدراسة الهدفت هذه ا
طالبا من المراهقين األكثر عنفا  20العنف لدى المراهقين .وتكونت عينة الدراسة من 

سنة . وأشارت النتائج الى وجود فروق دالة احصائيا بين  18-16تتراوح أعمارهم بين 
بأبعاده الثالثة العنف نحو  درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في سلوك العنف

المعرفي  اإلرشاديالذات ونحو اآلخرين ونحو الممتلكات مما يوضح فاعلية البرنامج 
جدوى البرنامج  إلىالسلوكي في خفض حدة العنف لدى المراهقين ، كما أشارت النتائج 

 .وفاعليته بعد فترة المتابعة 
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 2012دراسة علي موسى صبحيين ومحمد فرحان -7

عقالني انفعالي في خفض  إرشاديه الدراسة الى التعرف على أثر برنامج هدفت هذ
طالبا وطالبة  43سلوك العنف لدى طلبة المرحلة األساسية العليا. اشتملت عينة الدراسة 

طالبة . وأخرى  11طالب و 10طالبا ،  21حيث قسمت على مجموعتين تجريبيتين 
ئج انخفاض حجم العنف وأشكاله طالبة .أظهرت النتا 12طالب و  10- 22ضابطة 

مقارنة بالمجموعة الضابطة  اإلرشاديلدى أفراد المجموعة التجريبية الذين تلقوا البرنامج 
، وكذلك أظهرت النتائج وجود تفاعل بين أسلوب  اإلرشاديالذين لم يتلقوا البرنامج 

 إفرادمن  واإلناثالمعالجة والجنس من حيث انخفاض درجة العنف لدى الطلبة الذكور 
 المجموعة الضابطة.  إفرادمن  واإلناثالمجموعة التجريبية مقارنة بالطلبة الذكور 

 2012دراسة ميسر محمد فهد ابو صفية  -8

للجد من سلوكيات  إرشاديمعرفة مامدى فاعلية برنامج نفسي  إلىهدفت هذه الدراسة 
 30تكونت العينة من  األساسيةالعنف لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي في المرحلة 

تقريبية  وأخرىتلميذة ، أما منهج  البحث التجريبي بتقسيم العينة الى مجموعتين متكافئتين 
  نفسي . إرشاديالبحث فقد استخدمت الباحثة : ، برنامج  أدواتأما فيما يخص 

بين أفراد المجموعتين وأفراد  إحصائيةأظهرت النتائج انه توجد فروق ذات داللة و  
وعة الضابطة في متوسطات الدرجات لكل من المجموعتين في مقياس سلوك المجم

 العنف البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
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 : 2013بوجليطة ناصر -9

الرياضي الذي يعمد إلى  اإلرشاديهدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى فاعلية البرنامج 
 (.9-12عند تالميذ المرحلة االبتدائية ) العدوانيتخفيف السلوك 

استخدم الباحث في دراسته المنهج التجريبي تبعا لطبيعة الدراسة، كما تكونت عينة 
( 15(، تلميذ وتلميذة، مقسمة بالتساوي بين المجموعة التجريبية )30الدراسة من )

ني ألطفال المرحلة ا(.وقد استخدم الباحث مقياس السلوك العدو 15والمجموعة الضابطة )
 حث.االبتدائية كأداة للب

وخلصت النتائج إلى أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد 
المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس السلوك العدواني بعد تطبيق البرنامج 

 المقترح لصالح المجموعة التجريبية.

 بالنسبة لمتغير البكالوريا الرياضية :  -7-3
 ( 2001-2000دراسة فريدة مقراني )-1

 بعنوان :امتحان البكالوريا الرياضي بين المقررات الرسمية والحقيقة الميدانية 
: البحث في حقيقة تماشي األنشطة المبرمجة في اختبار التربية الرياضية  أهداف الدراسة

هذا االختبار والبدينة في البكالوريا مع حقيقة هياكل الثانوية وهل أن سلم تنقيط األداء في 
 ناالعتبار العمر الزماني للتلميذ. وقد استعملت الباحثة في دراستها االستبيا أو يأخذ بعين

حيث تبين أن معظم األساتذة أجابوا بعدم القدرة على تطبيق األنشطة المبرمجة في 
االختبار بسبب نقص الهياكل كما توصلت الدراسة إلى أنه البد من تكييف سلم التنقيط 

اضية في البكالوريا مع العمر الزماني وطبيعة الصفة البدنية الختبار التربية البدنية والري
 والحركية المراد قياسها ، وهذا مالم يؤخذ بعين االعتبار في سلم التنقيط 
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 (2008دراسة مجلي صالح )-2
عنوان الدراسة: دراسة تحليلية لعملية التقويم في البكالوريا الرياضية في ظل المقاربة 

ة في دراستها أن واقع البكالوريا الرياضية ال يعكس ماهو بالكفاءات وتوصلت الباحث
معمول به في المناهج الحديثة للطور الثانوي وال يراعي الفروق الفردية بين التالميذ كما 
أن هناك تباينا واضحا في التجهيزات والوسائل الرياضية بين المؤسسات التعلمية التقويم 

 .مس الكفاءات واألهداف المسطرةالحالي يمس فقد القدرات البدنية وال ي
 التعليق على الدراسات السابقة:-8

 من حيث الموضوع والهدف: -أ

 فبالنسبة للدراسات التي تناولت العنف نذكر منها:

العوامل المساعدة على المخاطرة في سلوك العنف عند المراهقين، سلوك العنف 
المدارس الثانوية، دور المرشد لدى المراهقين بالمرحلة الثانوية، مظاهر العنف الطالبي ب

الطالبي في الحد من العنف المدرسي، عالقة التوجيه المدرسي بالعنف في الوسط 
المدرسي، إقبال التالميذ على ممارسة العنف ضد أساتذتهم، العنف المدرسي وعالقته 
بسلوكيات العجز المتعلم لدى طالبات المرحلة الثانوية، العنف لدى طالب المرحلة 

وسطة في ضوء بعض المتغيرات النفسية االجتماعية، عنف التالميذ في المرحلة المت
 المتوسطة وعالقته بالمنهج التربوي.

وتباينت أهدافها كما يلي:فحص عوامل المخاطرة لكثير من سلوكيات العنف لدى 
 المراهقين في المدارس الثانوية.

لة الثانوية، تعرض المراهقين التعرف على الدوافع لسلوك العنف لدى المراهقين بالمرح
للعنف الجسدي واإلساءة العاطفية، دور اإلدارة التربوية في معالجة سلوك العنف 
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الطالبي، التعرف على أشكال العنف التي يتعرض لها األساتذة في الثانوية، التعرف 
على عالقة العنف لدى الطالب والتنشئة االجتماعية، التعرف على طرق التدريس 

 ا بسلوكيات العنف لدى التالميذ.وعالقته

أما فيما يخص الدراسات التي تناولت البرامج اإلرشادية في خفض العنف في 
الوسط المدرسي فنذكر منها:أثر برنامج إرشادي لخفض سلوكيات العنف عند الطالب، 
أثر برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي في خفض سلوك العنف لدى طلبة المرحلة 

فاعلية برنامج إرشادي سلوكي معرفي )سيكودراما( في خفض سلوك العنف  األساسية،
 لدى المراهقين، أثر برنامج إرشادي وقائي في خفض العنف لدى طلبة الجامعة.

وهدفت كلها إلى تبني برامج إرشادية مختلفة قصد الخفض والحد والتقليل من حدة 
 سلوكيات العنف في الوسط المدرسي.
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 نة:من حيث العي -ب

بالنسبة لسن العينة فإن القليل من الدراسات قد حددت سنها بالضبط وهي كالتالي: السن 
( 12-9( دراسة المتيوي ف/ز السن )15-12(، السن )18-16دراسة سعد حجاج )

 دراسة بوجليطة ناصر.

غير ان معظم الدراسات السابقة ركزت على مرحلة المراهقة في المرحلة الثانوية نذكر 
(، 2004( دراسة بن دريد فوزي )2005راسة فهد بن علي عبد العزيز الطيار )منها: د

 ( 1997(، دراسة دراسة سوسجورد وفريدمان )2007دراسة صباح عجرود )

( 80أما فيما يخص عدد أفراد العينة فقد اختلفت باختالف الدراسات حيث تراوحت من )
( فردا 2283( إلى )06ف، ومن )( فردا بالنسبة للدراسات التي تناولت العن4500غلى )

 بالنسبة للدراسات التي تناولت البرامج اإلرشادية.

 من حيث المنهج: -ج

 اعتمدتابقة التي استعملت البرامج اإلرشادية في بحثها سيبدو أن معظم الدراسات ال
على المنهج التجريبي والشبه التجريبي كما أن معظمها إن لم يكن كلها قد اعتمدت على 

ومجموعة ضابطة وأحيانا نجد المجموعة الترابطية أي  تجريبيةان أي مجموعة مجموعت
مجموعة واحدة أي قياس قبلي وقياس بعد على نفس المجموعة ونذكر بعضا منها على 

 سبيل المثال ال لحصر : 

( ، دراسة بن غالية 2013(، دراسة ناصر بوجلطية )2013دراسة فاطمة الزهرة لمتيوي)
 (.2013(، دراسة هامل بوحايك )2013اسة سعد حجاج )(، در 2013محمد )
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 من حيث أدوات الدراسة: -د     

انحصرت أدوات الدراسة في معظم الدراسات السابقة بين مقياس الضغوط النفسية 
 واالستبيان . االمتحانومقياس ضغط 

 أما بالنسبة للدراسات التي استعملت االستبيان كأداة للدراسة نذكر منها:

 من حيث النتائج: -ه   

من خالل تتبعنا لنتائج الدراسات السابقة فقد اتضح لنا االختالف في نتائجها حسب 
اختالف مواضيعها وأهدافها فنتائج الدراسات التي تناولت الضغوط ومتغير االمتحان 
والتي استعملت البرامج اإلرشادية كلها توصلت إلى أن البرنامج اإلرشادي بدور كبير 

يل من الضغوط النفسية ونذكر منها على سبيل :دراسة لمتيوي فاطمة الزهرة في التقل
 ، ناصر بوجلطية.. الخ2003،.مجللي صالح 2013، دراسة هامل بوحايك 2013

 أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة والمشابهة :-ر

نب ع عليها في بناء الجاساعدت الدراسات السابقة والمشابهة بعد دراستها واإلطال 
دراستنا وتحديدها المصطلحات اصطالحا دقيقا والمتمثلة في الضغوط النفسية النظري ل

 نتيجة دقيقة وايجابية  إلىواإلرشاد النفسي والبكالوريا الرياضية ، وكذلك كيفية الوصل 

يقا صحيحا تطب وتطبيقهكما ساعدتنا الدراسات السابقة والمشابهة في بناء البرنامج  
كما ساعدت الدراسة في على و خصائص البحث العلمي لمية أالع يستند إلى األسس

في األخير و وحساب الفروق،  في الجداول لتفريغو طرق االقياس المناسبة  أداةاختيار 
 ساعدت الدراسات السابقة والمشابهة  في تفسيرنا للنتائج المتحصل عليها تفسيرا دقيقا



 3 الجزائرجـــامــعــة 
 التربية البدنية والرياضية معهد 
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 ملخص الدراسة 

املمارسة يف حصة       البدنية والرايضية    هتدف دراستنا احلالية إىل الكشف عن  أتثري تنظيم  تعليم بعض   يفالرتبية 

جل تعلم املهارات احلركية أ يعد مرحلة مهمة من  ،  فاجلزء التعلمي من احلصة  ، املهارات احلركية لدى تالميذ املرحلة الثانوية

 رتيب م وتتنظيهلذا فو األمهية الكافية يقلل من فرص التعلم احلركي يف احلصة  وعدم إعطائه    ، واكتساهبا ابلنسبة للمتعلم

وتنظيم التشكيالت وفق ظروف ومعطيات املوقف   يف اجلزء التعلمي  حمتوى املواقف والتمرينات والتحكم يف متغرياهتا

 لرايضية.عد من األمور الضرورية لنجاح حصة الرتبية البدنية االتعلمي ووقف مستوايت املتعلمني ي

جل حتقيق هاته الدراسة تالميذ املرحلة أ   ا اختار الباحث من الئمته للدراسة كم استخدم الباحث املنهج التجرييب مل       

العينة من قسمني سنة أوىل اثنوي اختارهم بطريقة قصدية الباحث   ،الثانوية كمجتمع للبحث واختار  كما استخدم 

اجل   وبطاقة تقييم فين للمهارات من   ، م اختبارات قياس املهارات احلركيةاملقابلة واملالحظة واستطالع رأي واستخد 

 خالل فصل دراسيطبقه    قرتح املوطبق برانمج تعليمي حيتوي على تنظيم املمارسة  ،  موضوعيةاحلصول على نتائج دقيقة و 

ه اغلب األساتذة  يف بواقع ساعتني كل أسبوع على اجملموعة التجريبية، يف حني طبق الربانمج التقليدي الذي يطبق

أستاذ وقام الباحث   22احث مبالحظة جمموعة من األساتذة عددهم  حصصهم على اجملموعة الضابطة، بعد أن قام الب

التقليدي   وأسفرت الدراسة على نتائج أمهها أن الربانمج  ، يكون أتثريها على الدراسة املتغريات األخرى حىت ال  بعزل

ولكن مع    األوىل اثنوي  السنة  اثر اجيايب على تعلم املهارات احلركية لدى تالميذ  ما كان هل التعليمي املقرتح     والربانمج  

أفضلية للربانمج التعليمي املقرتح ومنه فإننا نستطيع القول أن الربانمج التعليمي املقرتح له فاعلية اكرب يف تعليم املهارات 

 .  احلركية لدى تالميذ السنة األوىل اثنوي

  



 

 د  

Abstract:  

 

   Our current study aims at revealing the effect of organizing practice in the physical 

and sports education session on teaching some motor skills for high school students. 

The learning part of the session is an important stage in order to learn motor skills 

and acquire it by the learner and not giving it enough importance reduces the 

opportunities for motor learning in the session Therefore, organizing and arranging 

the content of positions and exercises and controlling their variables in the learning 

part, and organizing the formations according to the conditions and information of 

the learning situation is one of the necessary things for the success of the physical 

and sports education session. 

      The researcher used the experimental approach for its suitability for the study 

and in order to achieve this study he chose secondary school pupils as a research 

community and the sample was from two first year secondary sections that he 

selected intentionally. The researcher also used the interview, observation, survey 

and also used tests to measure motor skills and a technical assessment card for skills 

in order to obtain accurate and objective results. An educational program was 

applied organizing the suggested practice during a two-hour semester each week to 

the experimental group, while the traditional program which is executed by most 

teachers in their classes was applied in parallel to the control group. After the 

researcher observed a group of 22 teachers and isolated other variables so that they 

will not affect the study, and the most important result of the study is that the 

traditional program and the suggested educational program both had a positive 

impact on learning the motor skills for the first secondary students but with an 

advantage for the suggested educational program. Based on this result we can say 

that the suggested educational program has more effectiveness in teaching motor 

skills for first year secondary school students. 
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 : مقدمة
نتيجة االهتمام ابلبحوث اجملاالت  يف مجيع  و يشهد العامل تطورا سريعا يف خمتلف امليادين العلمية والتكنولوجيا    

امج العلمية ستوايت الرايضية العاملية كنتائج لتطبيقات الرب انطالق امل يف تقدم و كرب األثر  أ مما كان له    ، لعلمية والرتبويةا

 .واملتنوعةاملتعددة  

يف إعداد جيل حيقق وإحدى الركائز اهلامة    حد األركان الرئيسية لعملية الرتبيةأ ومتثل الرتبية البدنية والرايضية  

ملتكاملة للطاقات الكامنة التنمية الشاملة املتزنة وا  وحيمل راية التقدم العلمي من خالل  ،جناز والتطوير اإل أقصى قدر من  

احلركية والرايضية احملببة    هتأنشط  ءأدايف  ته من خالل ممارسة موجهة وتفننه  لقدراته وميوله ورغباوذلك وفقا    ،للطالب

 . جتماعيةواال واملهارية والوجدانية والصحية  وتنمية مدركاته املعرفية    ،إليه

إلي يسعى  الذي  اهلدف  السمو ابإلإن  هو  العامل  املؤسسات سواء كانت ه  بكافة  االهتمام  طريق  نسان عن 

واهلدف الذي تسعى إليه املؤسسات الرتبوية هو االرتقاء ابملتعلم ليصبح   ، جتماعية تربوية أو صحية أو تروحيية أو غريهاا

واملناهج وتوفري كل توفري الربامج  غلب الدول على  أولكي يتسىن ذلك عملت    ،مواطنا صاحلا يقوم بواجباته اجتاه الوطن

اإلمكانيات وتوفري الظروف وهتيئتها إلعداد الفرد الصاحل من كل اجلوانب املهارية والعقلية والبدنية والنفسية والصحية 

 وغريها. 

ا قيم اليت ينظمهفنجد أن فلسفة الرتبية البدنية والرايضية تظهر بوضوح من خالل اخلربات واملعارف واملهارات وال

، البدنية والرايضية ويضعها يف إطار تربوي متوافق مع التوجهات الفلسفية للمجتمع سواء تربوية أو اجتماعية  منهج الرتبية

وهو مبثابة القوى املوجهة لكافة األنشطة مهما   ،حيث تشكل هذه التوجهات اإلطار الرتبوي املستهدف  أو رايضية،

ب    شوقي وآخرون،   حسن أمحدهدى  )  .التحدايتمواجهة    لة القادرة على لشخصية املتكاموتعد أساسا لبناء ا  ،تعددت

 (  1ص  س،

. 
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تعتمد يف تشكيلها على  األفراد يف تكوين اجتاهاهتم الرتبوية من خالل   – كنظام اجتماعي    –وان كانت الرتبية  

أن  الرتبية البدنية والرايضية   عتبار اب،املؤسسات التعليمية اعتمادا على املناهج واملقررات الدراسية واألنشطة املدرسية  

وعلما   ،فقد أصبحت متطلبا رئيسيا يف املناهج التعليمية  ، مكوانت الرتبية العامةجزء أساسيا وواحدا من تعد  املدرسية  

 وهذا ما جيعل الرتبية البدنية والرايضية نظاما تربواي له أهدافه اليت تسعى إىل حتسني  ، قائما بذاته كسائر العلوم األخرى  

 (. 05ص ، 2013  ، فؤاد اخلالدي  وآخرون)  ة املختارةاألداء اإلنساين العام من خالل األنشطة البدنية والرايضي

صبح االهتمام هبا أحل التعليم العام  اتعترب الرتبية البدنية والرايضية إحدى املواد األساسية يف اخلطة الدراسية ملر 

فهي عملية مستمرة تساهم يف تعديل وحتسني سلوك الفرد   ،مهما  عيا جتمااوتطويرها ضرورة من ضرورايت احلياة وواجبا  

عمل على اإلملام جبميع ت  أهناكما    فيه،عادات جمتمعه الذي يعيش  و مبا يتناسب مع البيئة احمليطة به ومع ما يتماشى  

فيما   تزان الاتحقيق  تشمل مجيع جوانبه اجلسمية والعقلية والروحية وبالفرد عبارة عن وحدة متجانسة    ألن  جوانب حياته 

   ( 123ص  ، 2015،  )روز غازي عمران بينها تؤدي إىل صحة األفراد و سالمة تفكريهم وحسن ثقافتهم ومجيل أخالقهم  

 . الضرورية اليت تسمح له ابلتكيف مع ذاته وحميطه  واملهارات كما أهنا تساهم يف تزويد املتعلمني ابخلربات احلركية  

ة وتساعد بصفتها لوان من ألوان الرتبية يف العمل ضية يف تنمية وتقدم ثقافة األم كما تسهم الرتبية البدنية والراي 

متكامال   فهي تلعب دورا هاما يف توفري فرص النمو املناسبة يف إعداد النشء إعدادا سليما   ، على حتقيق األهداف الرتبوية

 ( 18، ص 2004، و حممد السعيد  عزمي )والتطور  عنصرا هاما يف عملية النمو    والنفسية وتعد من النواحي البدنية والعقلية  

اهلدف من         البدنية والرايضية هي حصة  إن  وتطوير مفهوم    الرتبية  املتعلمني   لدى البدنية  اللياقة  حتسني 

تطوير مهاراهتم احلركية والرايضية مما يعزز كذا  عليها، و ومعرفة طرق احلفاظ  ،  تعلمني وخاصة ما يرتبط منها بصحة امل

تنمية االجتاهات االجيابية مسامهتها يف  هذا ابإلضافة إىل    ،األنشطة الرايضية طوال مراحل حياهتم  خمتلف  يفمشاركتهم  

تدعم  اليترب هذه األهداف هي الركائز األساسية ، وتعت يف الصف مبمارسة النشاط الرايضي اليت ترتبط  واملفاهيم املعرفية

 قدرات األفراد بدنيا ونفسيا وعقليا. 
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ال البد يعد درس  فهو يساعد يف حتسني   ،نية والرايضية احملور األساسي يف عملية التعليم املوجه للطالبرتبية 

ابخلربات ملمارسة النشاطات الرايضية   وميد املتعلمني  ،املهارات األساسية  األداء احلركي للطالب و يعمل على إكساهبم

ومن خالل ممارسته هلاته األنشطة   ،الصف  مع زمالئه يف   ارسها الطالبمن خالل التمرينات واملسابقات واأللعاب اليت مي

راته البدنية واحلركية وقدراته الفكرية بصورة اجيابية حىت يتمكن من حتقيق األهداف واألغراض يستطيع أن يستغل مها 

لتعليمية  كما تعد النشاطات الرايضية وسيلة مهمة لتحقق األهداف الرتبوية وا  ،الرتبوية والتعليمية بشكل فعال ومهم

صبحت تلك النشاطات وسائل يستثمرها املدرس ن املادة الدراسية ليست هدفا ذاتيا مطلوب حتقيقه وإمنا أوذلك أل 

 . للوصول عن طريقها إىل حتقيق األهداف احملددة حبسب مفهوم الرتبية احلديث

األهداف الرتبوية صول إىل  وسيلة مهمة للو التدريس    يف احلديثة  يعد االهتمام ابلطرائق التعليمية واألساليب    

 على املعلومات واملهارات احلركية املختلفة خالل املواقف التعلمية جل مساعدة املتعلم يف احلصول  أ من    املعلنة وهذا

 . لكي يكون املتعلم أكثر استعدادا لتحقيق الغرض الذي ينبغي الوصول إليه  داخل حصة الرتبية البدنية والرايضية و

املهارات األساسية ية اليت يعتمد فيها األداء اجلماعي على إتقان  قاأللعاب الفر   طائرة من الكرة النشاط  عد  يو 

 وتعد من األنشطة املقررة على تالميذ املرحلة الثانوية  وتكمن خصوصية هاته اللعبة يف كوهنا اللعبة الوحيدة اليت ال 

ن مهاراهتا تعتمد على اللمسة أ أثناء اللعب و ط الكرة على األرض  تستطيع مسك الكرة فيها واالحتفاظ هبا وعدم سقو 

وتعد مهارة اإلرسال   ،معوقات عملية تعليمها للمبتدئنيمن  وتعد هاته العوامل حة للتسجيل ن هلا اكرب مسا أ و  الواحدة 

ن الشائعة يف لعبة الكرة الطائرة  وإتقاهنا ضروري م  من املهاراتمن األسفل  ستقبال  االاملنخفض والتمرير من األعلى و 

همة يف اكتساب وتطوير املهارات احلركية  إذ تظهر مرحلة متعد    راهقة  اجل  ممارسة اللعبة خاصة إذا علمنا أن مرحلة امل

حتتاج  اليت   هاته املرحلة يف  وحياول املراهق إبراز قدراته ومهاراته   ، السريعة  هبا الكثري من التغريات الفيزيولوجية واجلسمية

 .جل مساعدته على التكيف مع احلياة  بنمط سلوكي سليمأيمية من  إىل متطلبات تربوية وتعل

عامة   إشكالية مدخل عام للدراسة به  إىل    ابتقسيمه  جل معاجلة هذا املوضوع واخلوض يف الدراسة قمنا أومن  

عامة وجزئية صيغت بشكل   وفرضيات   ومشلت مجيع إبعاد الدراسة  اخلاص    إىل تدرج الباحث فيها من العام    دراسة لل
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أتثري تنظيم املمارسة يف الرتبية البدنية والرايضية على  وهدف الدراسة الذي متثل يف حماولة معرفة    بصيغة اإلثبات  صائيحإ

ومتثل يف أسباب ذاتية تعكس   ضوع و اختيار امل   أسباب وكذا  تعلم بعض املهارات احلركية يف حصة الرتبية البدنية والرايضية،  

امل  هذا  البحث يف  الباحث يف  الرت رغبة  مادة  تعليمية  البحوث يف  بنقص  تتعلق  وأسباب موضوعية  البدنية بوضوع  ية 

، املتمثلة يف مفهوم تنظيم املمارسة ومفهوم الرتبية البدنية والرايضية وكذا التعلم احلركي    ، ومفاهيم الدراسةوالرايضية  

، كما احتوت الدراسة على وعنا احلايل  املرتبطة اليت متثلت يف مثاين دراسات كلها مرتبطة مبوضالدراسات    إىل   إضافة

تنظيم املمارسة   ثالث فصول الفصل األول أدرجنا به  إىلواليت قسمت  اخللفية النظرية املعرفية    اببني: الباب األول تضمن

بية البدنية مفهوم الرتبية البدنية والرايضية وكذلك حصة الرت   إىل وتطرقنا فيه    مفهومها وأهدافها  ،الرتبية البدنية والرايضية  يف

البدن البدنية والرايضية    إىل   األخريية والرايضية وعرجنا يف  والرايضية والتدريس يف الرتبية   ،مفهوم تعليمية مادة الرتبية 

واملهارات   فيه إىل مفهوم التعلم احلركي   وتطرقنا  الرتبية البدنية والرايضيةتطبيقاته يف  للتعلم احلركي و خصصناه    والفصل الثاين

به نشاط الكرة   أدرجنا   يف املرحلة الثانويةكنشاط تربوي رايضي بدين  لكرة الطائرة  ل  خصصناه   الفصل الثالث أما    احلركية،

أما   ، مرحلة التعليم الثانوي وكذلك إىل مرحلة املراهقة وخصائصها  إىلالطائرة كنشاط مربمج يف املرحلة الثانوية وتطرقا  

خاص مبنهجية البحث كان  أول  فصل    :قسمناه إىل فصلنيالتطبيقية    فيةين الذي كان خمصصا للخلفية املعر الباب الثا

تالميذ السنة األوىل اثنوي لثانوية طهريي دمحان بن احممد    اليت متثلت يف  أدرجنا فيه عينة البحث وإجراءاته امليدانية  

املتمثلة يف االختبارات ت الدراسة  دواوأ  وهو املنهج التجرييب املالئم للدراسة   املنهج املتبعكذا  و دائرة مسعد والية اجللفة  

بكة مالحظة موجهة ألساتذة شكذلك  مالحظة وكذا األدوات املساعدة املتمثلة يف التقصي االلكرتوين و املهارية وشبكة  

اليت أجريت على مخسة عناصر من عينة البحث قصد التأكد من صالحيات   االستطالعية  الدراسة   إضافة إىل املادة  

اليت متثلت يف صدق وثبات االختبارات   ، واملعامالت العلمية ألدوات الدراسةها ومدى مالئمتها للعينةاالختبارات وصدق

سريورة الربانمج وكذا حداثة املوضوع املعاجل   أثناء  متثلت يف الصعوابت اليت واجهها الباحث  اليت   وأخريا صعوابت البحث 

نتائج الدراسة ويف األخري   وتفسري  قشةصصناه  لعرض حتليل ومناأما الفصل الثاين فقد خ ،  ونقص الدراسات اليت تناولته  

حتقق الفرضيات اليت واليت أسفرت على   راسة احلاليةنتائج الد   إليهخلصت   متحور حول ما ختمنا دراستنا ابستنتاج عام  
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مارسة يف املم يظية تنإىل أمهتطرقنا فيها  متة وخا ، ألساتذة الرتبية البدنية  موجهة اغلبها    اقرتاحاتستة و صاغها الباحث 

متثلت قائمة هبا املراجع العربية واألجنبية  اليت اعتمدان عليها كما أدرجنا ،  احلصة وضرورة االهتمام به من قبل األستاذ 

أخريا أدرجنا   يف مثانية ومخسون مرجع إضافة إىل جمموعة من األطروحات  والرسائل واجملالت العلمية والقواميس وغريها و 

  . بشكل مفصلنتائج املعاجلة اإلحصائية  والتقصي  فة إىل الربانمج  واالختبارات املهارية  إضا يضم  ملحق 
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 : الدراسة  إشكالية  ـ1

وجوهراي يف العملية التعليمية ، ملا تعد الرتبية البدنية والرايضية احد مكوانت منظومة الرتبية والتعليم وركنا أساسيا    

نية احد د وتكيفيه مع اجملتمع الذي يعيش فيه، ومتثل مادة الرتبية الب  حياة الفرد  ال يف تشكيل أسلوبهلا من أتثري فع

 أهم املواد الدراسية وأكثرها حمبة لدى املتعلمني يف مجيع مراحل التعليم، والشك أن هذه األمهية تلقي على عاتق القائمني

ان ضرورة معرفة املدرس لكل ما خاصة، لذا يعد من األمهية مبكبصفة عامة وعلى املدرس بصفة    كبرية عليها مسؤوليات  

  ، 2009،  البساطي امر للا امحد  )  هو مستحدث من مفاهيم حول أبعاد وجوانب الرتبية البدنية يف املدرسة لتحقيق أهدافها

 . ( 3ص

، ونشاط ةاملمارس عن طريق  والرايضية ليست حركات عشوائية وإمنا هي حركات منتظمة وهادفةالرتبية البدنية      

مهما يف تنشئة جيل جديد على أسس علمية وحديثة ويقاس هذا التقدم   وسيلته األوىل حركة اجلسم، وهي تلعب دورا

ساليب البحث العلمي  اثر يف ر أمبدى تطور أساليب ووسائل ونظرايت التدريس احلديثة واليت مل أتت صدفة بل لتطو 

وتنميتها ابستخدام انسب الطرق واألساليب   وة والضعف يف العملية التدريسيةفهي اليت أدت إىل تقصي نقاط الق،  ذلك

األمثل االجناز  درجات  إىل  والوصول  العالية  الرايضية  املستوايت  حتقيق  املدرسة ،  بغرض  يف  الرايضي  التقدم  وحتقيق 

 .والنادي

اجات الطلبة ورغباهتم وميوهلم وان التغيري إن التدريس احلديث املتطور جيب أن يتالءم مع التنوع والشمولية يف ح          

دمة جيب أن يكون حمور اهتمام املعلم العصري إلثراء بيئته التعليمية ابملثريات املتنوعة واملفضلة يف أساليب التدريس املستخ 

 . شعور ابملتعةل هبدف إكساب الطلبة املعرفة واالستعداد للتطورات ولتحقيق الذات واللدى الطلبة بعيدا عن الروتني واملل

، حيث الرايضيةو   البدنية  يعتمد تطبيق برانمج الرتبية الرايضية على الوحدة التدريسية األصغر وهي حصة الرتبية   

الربانمج الصغرى يف  الوحدة  اليومي  الدرس  الدرس   ، يعترب  فعالة   ولتنفيذ  درس    بصورة  إعداد  من  البدنية لرتبية  االبد 

وابلتايل يتعلم كيفية ممارستها وتطبيق تدريباهتا   ، شطة احلركية والفعاليات املختلفةاألنالرايضية حبيث يشمل معظم أوجه  و 
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 واالستمرار يف ممارسة هذا ابإلضافة إىل فهم أمهية ممارسة األنشطة الرايضية املختلفة برغبة ودافعية لتحقيق التوازن النفسي  

 .هاته األنشطة برغبة ومحاس ومتعة

امل      بتعلم  البدء  ابلكرة  أصبح  األساسية  لدى هارات  مقيدا وحمددا  امرأ  التقليدية  التمارين  الطائرة ابستخدام 

املني يف اجملال مما يؤدي إىل شعور املتعلم ابمللل من ممارسة الدرس لذا سعى مجهور الع   ،مدرسي الرتبية البدنية والرايضية 

للعبة من خالل خلق وتوفري وسائل تعليمية مساعدة الرايضي إىل بناء قاعدة جديدة للفرد لتعليم املهارات األساسية  

أفكار جديدة لدى املتعلم   وتشويق، وخلق فاعلية ابستثمار الوقت واجلهد وتعطي إاثرة  تسهل عملية التعلم وجتعله أكثر  

 . (1ص ، 2015، و حممد توفيق حسن )جماهد محيد رشيد  داءوكذلك املمارسة احلرة يف األ

نية والرايضية من بني الواجبات املنوط هبا أستاذ الرتبية البدنية  هاري يف حصة الرتبية البد إن عملية التعليم امل       

الطرق التقليدية بعيدا عن    ، ن االرتقاء بطرق وأساليب تعليمهاوالرايضية ، وحىت يرتقي مبستوى هاته املهارات البد م

العملية التعليمية التعلمية، ومن خالل اطالعنا على واقع   املتبعة يف التدريس اليت ال تليب يف الكثري من األحيان متطلبات

 ، ة يف املؤسسات الرتبوية وقفنا على ضعف كبري يف أداء املهارات احلركية يف نشاط الكرة الطائرةتعليم املهارات احلركي

ء احلصة وخالل وقوفنا على يرجع إىل الطرق اليت تعلم هبا  أو الكيفية اليت تنظم هبا املواقف التعلمية أثناوهذا النقص قد  

مل ومغيب  من طرف اغلب األساتذة، وان وجد فهو بطريقة  طريقة تنظيم املواقف التعلمية وجدان أن هذا اجلانب مه

م متوافق مع مبادئ التعلم عايناها ال حتتوي على تنظي  اليت  عشوائية وال يستند ألسس علمية، واغلب بطاقات احلصص

فقط أمهية   دم إعطاءها األمهية الكافية من طرف املدرس الذي يويل وقات احلصة يعكس عوغياهبا يف اغلب أ  ،احلركي

ات لكيفية احلصول على املوقف التعلمي دون اخلوض يف طريقة أداء أو تنظيم هذا املوقف وتكييفه وتعديله حسب متطلب

ب احلركية  املهارات  أداء  انعكس هذا بشكل كبري على  املدرسة وقد  والفئة  البسيط  األداء  شكل عام ومهارة اإلرسال 

والتمرير من األعلى بشكل خاص لدى طالب املرحلة الثانوية،  وهلذا حناول من خالل دراستنا من األسفل  واالستقبال  

ومن هنا   وأمهيته يف تعليم بعض مهارات الكرة الطائرة للمستوى األوىل اثنوي،  املمارسة،احلالية إبراز دور هذا التنظيم يف  
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الباحث إىل البحث يف مدى أتثري تنظيم املمارسة يف الرتبية البدنية والرايضية على   ى ارأتذلك  مشكلة البحث ل برزت  

 األوىل اثنوي.  األعلى لدى تالميذ    اإلرسال املنخفض واالستقبال والتمرير من  لم مهارة تع

 ومن هذا املنطلق نطرح التساؤل التايل: 

رات اإلرسال املنخفض و الرتبية البدنية على تعلم مهارسة يف  قرتح يف تنظيم املماالتعليمي امل  الربانمج يؤثر  هل    -     

 . االستقبال من األسفل و التمرير من األعلى

 : التساؤالت الفرعية ـ 1ـ1
ربانمج التعليمي يف القياس البعدي تعزى للهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية   -

 لدى تالميذ السنة األوىل اثنوي؟تعلم مهارة اإلرسال املنخفض املقرتح يف  

يف القياس البعدي تعزى للربانمج التعليمي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية    -    

 اثنوي؟املقرتح يف تعلم مهارة االستقبال من األسفل لدى تالميذ السنة األوىل  

يف القياس البعدي تعزى للربانمج التعليمي ة والتجريبية  صائية بني اجملموعتني الضابطوق ذات داللة إح هل توجد فر   -    

 اثنوي؟املقرتح يف تعلم مهارة التمرير من األعلى لدى تالميذ السنة األوىل  

 فرضيات الدراسة:  ـ 2

 الفرضية العامة:  ـ 1ـ1
رات اإلرسال املنخفض و االستقبال بية البدنية على تعلم مهارت الالربانمج التعليمي املقرتح يف تنظيم املمارسة يف  يؤثر    -  

 .من األسفل و التمرير من األعلى

 : رعيةفالفرضيات ال ـ 2ـ1
تعزى   -   البعدي  القياس  التجريبية يف  والتجريبية لصاحل  الضابطة  اجملموعتني  بني  إحصائية  فروق ذات داللة  توجد 

 ال املنخفض لدى تالميذ السنة األوىل اثنوي. للربانمج التعليمي املقرتح يف تعلم مهارة اإلرس
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية لصاحل التجريبية يف القياس البعدي تعزى   -     

 للربانمج التعليمي املقرتح يف تعلم مهارة االستقبال من األسفل لدى تالميذ السنة األوىل اثنوي. 

تجريبية لصاحل التجريبية يف القياس البعدي تعزى بني اجملموعتني الضابطة وال  ات داللة إحصائيةتوجد فروق ذ  -     

 للربانمج التعليمي املقرتح يف تعلم مهارة التمرير من األعلى لدى تالميذ السنة األوىل اثنوي. 

  : الدراسة  هدف ـ 3
 : ياألهداف ميكن أن نوجزها فيما يلهتدف الدراسة إىل حتقيق جمموعة من  

املمارسة يف حصة الرتبية البدنية والرايضية على تعلم واكتساب بعض املهارات احلركية يف حماولة معرفة أتثري تنظيم    -

 . نشاط الكرة الطائرة

 حماولة معرفة أتثري تنظيم املمارسة يف حصة الرتبية البدنية والرايضية على تعلم مهارة اإلرسال املنخفض.  -

 . البدنية والرايضية على تعلم مهارة االستقبال من األسفلصة الرتبية  تنظيم املمارسة يف ححماولة معرفة أتثري   -

 حماولة معرفة أتثري تنظيم املمارسة يف حصة الرتبية البدنية والرايضية على تعلم مهارة التمرير من األعلى.  -

 أمهية الدراسة:  ـ 4
 أتيت أمهية الدراسة يف املوضوع الذي نتناوله وهي: 

ة تعد مرجعية ملدرسي مادة الرتبية البدنية والرايضية ومدريب نشاط الكرة الطائرة، من اجل مساعدهتم على راسالد  -

 احلصة.تنظيم املوقف التعلمي يف  

حماولة بلورة وإعطاء بعض معامل تعليمية مادة الرتبية البدنية والرايضية لكي تكون ميداان ثراي للبحث مستقبال، وربطها   -

 احلركي.   علمالتمببادئ  

األخذ بعني االعتبار تنظيم املواقف التعلمية من اجل تسهيل عملية التعلم وإبراز   إىل  تنبيه مدرسي مادة الرتبية البدنية  -

 وسريعا.   مدى أمهيتها يف جعل التعلم احلركي فعاال
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السيما يف نشاط الكرة  راتهامساعدة مدرسي مادة الرتبية البدنية والرايضية الذين جيدون صعوبة يف تعليم بعض امل -

 .الطائرة وتزويدهم ببعض التمرينات البسيطة والفعالة يف تعليم املهارات احلركية

    :أسباب اختيار املوضوع ـ 5
 أسباب ذاتية:   5-1

صعوبة فالباحث هو أستاذ يف الطور الثانوي ومن جتاربه العملية وامليدانية وجد    رغبة الباحث للبحث يف هذا املوضوع

، ثله مثل الكثري من أساتذة املادةبذلك م  ت احلركية، كما وجد صعوبة يف تنظيم املواقف التعلمية، وهوليم املهارايف تع

عاىن من هذا األمر كما أن رغبة الباحث يف تطوير طرق تدريس مادة الرتبية البدنية والرايضية، وطرق تنظيم األنشطة  

البدنية والرايضية شحيحة جدا مما صعب على أساتذة املادة إجياد   ادة الرتبية تعليمية مالرايضية، الن املصادر واملراجع يف 

     .أن تكون العملية التعليمية التعلمية فعالة وسهلة   من اجل حلول عملية

  : أسباب موضوعية 5-2
تنظيم ممارسة املوقف قلة وندرة الدراسات اليت تعاجل تعليمية مادة الرتبية البدنية والرايضية وعدم إعطاء القيمة الكافية ل  

 إىل هذا امليدان بغية إثراءه.  يتوجه التعلمي يف حصة الرتبية البدنية والرايضية جعل من الباحث  

 والتعريفات: حتديد املصطلحات وضبط املفاهيم  ـ6
 تنظيم املمارسة:  6-1

 لغواي: 

 تنظيم: املصدر نظم تنظيم العمل أي ترتيبه وتدبريه ليأخذ نسقا معينا.   -

واملمارسات ميكن أن تشمل األنشطة والعمليات   ، ، أو طريقة جيب أن يتم هبا العملريقة العمل ي ط : أاملمارسة  -

 والوظائف واملواصفات القياسية واإلرشادات. 

من  احلصة،  والرايضية أثناءإجرائيا: هو جمموعة الشروط واإلجراءات العملية اليت يتخذها أستاذ الرتبية البدنية والبدنية  

هذا   ويدخل ضمناجلزء التعلمي من احلصة    متغرياهتا يفف والتمرينات والتحكم يف  تيب حمتوى املواقاجل تنظيم وتر 
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واليت ختتص مبعاجلة كل اإلجراءات واألفعال املطبقة يف اجلزء   لرايضية )ديداكتيك(.املفهوم تعليمية مادة الرتبية البدنية وا

الداخلية لألنشطة املدرسة وهي ختتلف من  نات وطرق املعاجلةالتعلمي من احلصة من اجل تنظيم وترتيب حمتوى التمري

 . نشاط ألخر

 : الرتبية البدنية والرايضية  2 -6

 لغواي: 

 (. 308ص   ،2006  ،الكرمي غريب  )عبد  ربوءا مبعىن نشأ فيهم  أو : لفظ مشتق اما من رىب فيقال ريب يف بين فالن ربوا  الرتبية

 واخالقية، وعقليةوجدانية،  ) تستهدف جمموع امكاانت الفرد البشري    : يعين عملية تنمية متكاملة وديناميةاصطالحا

 (. 308، ص 2006،  الكرمي غريب )عبدوجسدية(  وروحية  

الرتبية البدنية هي جزء من الرتبية العامة هتدف إىل تكوين   "kopeky ،kowlik"يعرفها    : الرتبية البدنية والرايضية

)أمني أنور    واسطة عدة ألوان من النشاط البدين املختار لتحقيق هذا اهلدفاملواطن بدنيا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا ب

 (. 35ص  ،2001 ، اخلويل

طة املختارة لتحقيق حاجات الفرد من اجلوانب كما يعرفها الفرنسي "روبرت بوابن" أبن الرتبية البدنية هي: " تلك األنش

 (. 45، ص 1990)حممد احلمامحى، للفرد "    البدنية والعقلية والنفسية حركية هبدف حتقيق النمو املتكامل 

املرحلة : نقصد ابلرتبية البدنية والرايضية جمموعة الوحدات التعلمية اليت يربجمها أستاذ الرتبية البدنية والرايضية يف  إجرائيا

ارات الثانوية واليت يهدف من خالهلا لتحقيق جمموعة من األهداف والكفاءات وكذا إكساب املتعلم جمموعة من امله

  املرافقة له.   املادة والوثيقة وهذا استنادا إىل ما هو موجود يف منهاج    احلركية وذلك عن طريق األنشطة البدنية والرايضية

 : حصة الرتبية البدنية والرايضية

البدنية   تعترب وسيلة من الوسائل الرتبوية لتحقيق األهداف املسطرة يف تكوين الفرد وإعداده إعدادا متكامال فاألنشطة     

البدنية واحلركية وكذا قدر  اته النفسية اليت يقوم هبا التلميذ يف احلصة مدروسة بشكل يضمن له تنمية وحتسني قدراته 

 . اجيايب مع حميطه وبيئته واالنسجام داخل جمتمعه  والعقلية مما يضمن له التفاعل بشكل
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عام للمنظومة الرتبوية وهي املادة اليت هلا أكرب أتثري مباشر مادة الرتبية البدنية والرايضية هي مادة رمسية ضمن املنهاج ال

األخرى   احلصص   عالية الستقبال وغري مباشر على الدروس األكادميية األخرى فهي تعطي للتلميذ نفس جديد وروح  

 2004ون  وكذا قان  1989فريل  أ  و   1976  يف   البدنية الصادرة ملادة الرتبية    القوانني املنظمة ما جنده يف خمتلف    وهذا

التعليمية واختيارها مادة أساسية  تنص  واليت الرايضي يف كل األطوار  البدين  النشاط  إلزامية ممارسة  املواد    على  كباقي 

 . األكادميية األخرى

 : التعلم احلركي  3 -6

وعرفه  غالت  انه  على  Stallingستالينج  عرفه    : التعلم السلوك  يف  ال   Magilماجليري  داخلية  حالة  انه  ميكن   على 

 . مباشرة بل ميكن االستدالل عليها من خالل السلوك اخلارجيحظتها مال

 . على انه على انه تغيري يف األداء عن طريق املمارسة  Mageoch   ماجويشوش  : عرفهاحلركيالتعلم  

ة وعرفه جانيه ستالينج: على انه عملية يقوم الكائن احلي من خالهلا بتعديل سلوكه بطريقة اقتصادية ذات نتائج مستدمي

 . قياسه ابلوسائل املباشرة  ظاهراي وميكنبشرط ان يكون ذلك السلوك 

 سات املرتبطة: ار الد ـ 7

استخدام طريقة مواقف اللعب   أثرجستري(  )أطروحة ما  1997دراسة جنالء عبد احلميد حممد املهدي    الدراسة األوىل:

 يف تعلم بعض املهارات األساسية يف الكرة الطائرة: 

سط ،وهدفت إىل التعرف على اثر كل من طريقة التعلم مبواقف طالبات الصف األول متو أجريت الدراسة على      

اللعب والطريقة التقليدية يف تعلم بعض املهارات األساسية يف الكرة الطائرة كما هدفت إىل الكشف عن اثر طريقة 

املهاري، فضال عن تنمية األداء  ملعرفية لكرة الطائرة  مواقف اللعب يف اكتساب الطالبات اللعب اجلماعي والنواحي ا

وأظهرت الدراسة أن الطريقتان )الطريقة التقليدية   طالبة قسمت جملموعتني ضابطة وجتريبية،  50وكانت العينة مكونة من  

قة مواقف اللعب ومواقف اللعب ( هلما اثر اجيايب يف تعلم املهارات األساسية لكرة الطائرة ،كما أثبتت الدراسة أن لطري
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اللعب اجلماعي وإتقان مواقف اللعب فضال عن أثرمها يف متيز اجملموعة التجريبية ابإلملام   ية يف اكتساب الطالبات األفضل

 ابلنواحي القانونية واألفضلية ابألداء املهاري والبدين.  

مهارايت   سلوب اإلدخال على تعلم سامي أتثري برانمج تعليمي أب  2008وشيماء    دراسة أمساء حسون  الدراسة الثانية:

رسال واإلعداد من اخلط اخللفي يف الكرة الطائرة: أجريت الدراسة على طالب املرحلة الثانية كلية الرتبية  الدفاع عن اإل

 الباحث املنهج التجرييب املناسب ملثل هاته الدراسات.   داييل واستخدم  الرايضية جامعة

 :ثأهم النتائج اليت توصل إليها الباح

 . أتثري اجيايب يف تعلم بعض املهارات األساسية يف كرة الطائرة  )االحتواء(مي أبسلوب اإلدخال  للربانمج التعلي  - 1

له أتثري معنوي على تعلم مهارة الدفاع عن اإلرسال   )االحتواء(إن استخدام األسلوب التعليمي بطريقة اإلدخال    - 2

 . تجريبيةوهذا ما أظهرته نتائج اجملموعة ال

أتثري معنواي على تعلم مهارة اإلعداد من اخلط اخللفي وهذا ما أكدته نتائج   االحتواء()إن ألسلوب اإلدخال    - 3

 .اجملموعة التجريبية

االحتفاظ لدى عينة البحث وهذا ما أظهرته نتائج اجملموعة التجريبية اليت   ثر اجيايب يف عملية أإن للربانمج التعليمي    - 4

 .بطةاحتفظت ابملهارة بشكل أفضل من اجملموعة الضا

بعنوان أتثري منهج تعليمي ملواقف اللعب ابألسلوب العشوائي يف   2010دراسة م.اثئر رشيد  مطر    الدراسة الثالثة:

ة  أجريت على طلبة الصف الثاين متوسط وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب  تعلم املهارات األساسية للكرة الطائر 

 . طالبا اختريوا عشوائيا من متوسطة طارق بن زايد  40مها  تصميم ذو جمموعتني متكافئتني  على عينة قوا

 أهم النتائج املتحصل عليها: 

أن الطريقة التقليدية وطريقة التعلم مبواقف اللعب ابألسلوب العشوائي هلا أتثري  يف تعلم وحتسني األداء املهاري  ابلكرة     

الكرة   مهارات  متوسط يف مجيع  الثاين  الصف  لدى طالب  التعلمالطائرة  أفضلية  فضال عن  اللعب   الطائرة  مبواقف 

العشوائي والتعاون جيابية  اال   هانعكاساتو   ابألسلوب  الصداقة  روابط  لتأكيد  والرتبوية  التعلمية  التعليمية  العملية  على 



  للدراسة  مدخل عام

16 

الشخصية، املهارات   والعالقات  تعلم  العشوائي يف  اللعب ابألسلوب  اعتماد طريقة مواقف  إىل  الباحث  أوصى  وقد 

ختطيط املناهج التعليمية وتطور مستواها فضال عن التأكيد على أمهية األلعاب التعليمية عند    ،اسية للكرة الطائرةاألس

 كعنصر أساسي لتنمية املستوايت العقلية العليا للمتعلمني. 

اكتساب   ماجستري( أتثري مترينات تعليمية مقرتحة يف  )أطروحة 2012قيس عبد اجلليل حممد جاسم  :الرابعةالدراسة 

 الصف اخلامس ابتدائي.  الطائرة لتالميذكرة  ل مهاريت اإلعداد واالستقبال اب

-  1  بني ما  الفرتة    للبنني يف جريت الدراسة على عينة من تالميذ الصف اخلامس االبتدائي ملدرسة املثابرة االبتدائية  أ    

ت العينة بطريقة عشوائية  ري ث واختملالئمته للبح   استخدم الباحث املنهج التجرييب  2012  -1- 19إىل    2011- 10

 .رسة املثابرة االبتدائية للبننياخلامس االبتدائي ملد   تالميذ الصف جتريبية من   10ضابطة و  10

 مت التوصل إىل جمموعة من االستنتاجات أمهها:  :أهم االستنتاجات

ساسية املختارة ابلكرة الطائرة ارات األمهم وفعال يف اكتساب امله  احلايل دورللتمرينات التعليمية املقرتحة يف البحث    - 1

 لتالميذ الصف اخلامس. 

التمرينات املقرتحة   - 2 النشاط واحلماس لدى   من خالل املالحظات املستمرة أثناء تطبيق الربانمج أدت  إىل زايدة 

 تالميذ اجملموعة التجريبية يف درس الرتبية البدنية.

)أطروحة ماجستري( بعنوان أتثري استخدام بعض   2015توفيق حسن  دراسة جماهد محيد رشيد وحممد   الدراسة اخلامسة: 

 الوسائل التعليمية املساعدة يف تعلم مهارة التمرير من األسفل ابلكرة الطائرة: 

املتوسطة     املرحلة  طالبات  املساعدة على عينة مكونة من  التعليمية  الوسائل  الباحث دراسة أتثري  يف متوسطة   أراد 

وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب ذات التصميم اجملموعتني التجريبية والضابطة   بعقوبة،قضاء    اإلزهار للبنات يف 

  ذات االختبارين القبلي والبعدي مستخدما الوسائل التعليمية لتحقيق حبثه. 
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  :أهم النتائج

ل التعليمية يف تعليم التمرير التجريبية على الضابطة ابستخدام الوسائ أحرزت اجملموعتان تقدما ولكن تفوقت اجملموعة    - 

 . ل ابلكرة الطائرةمن األسف

 إن الوسائل التعليمية تساعد الطالب على احلضور اجلدي للدرس واالندفاع حنو األداء.  -

 . رةاجيايب ومؤثر يف تعلم املها  أثرإن استخدام املنهج التعليمي وابلوسائل التعليمية له  -

 ستورد من خارج العراق. يا وبشكل فعال يفي ابلغرض مما لو اميكن تصنيع األدوات املساعدة حمل  -

)أطروحة ماجستري( بعنوان فعالية استخدام أدوات مبتكرة لتعلم   2015دراسة رمي حامد النحال    الدراسة السادسة:

 امن: مهاريت اإلرسال واالستقبال يف الكرة الطائرة لدى طالبات الصف الث

لتعلم مهاريت اإلرسال واالستقبال من أسفل يف   على فاعلية استخدام أدوات مبتكرة هدفت هذه الدراسة إىل التعرف      

الكرة الطائرة لدى طالبات الصف الثامن األساسي، وقد استخدمت الدراسة املنهج الشبه جترييب ذو التصميم الثنائي 

الثامن مبدرسة  جملموعتني )جتريبية وضابطة( وتكونت عينة   التابعة الدراسة من طالبات الصف  بنات رفح اإلعدادية  

طالبة اختريت بطريقة قصدية، واستخدمت الباحثة جمموعة   40( والبالغ عددهن  2014  - 2013ث للعام ) لوكالة غو 

ض األدوات املبتكرة  من االستمارات لقياس االختبارات البدنية واملهارية، حيث مت تطبيق الربانمج التعليمي ابستخدام لبع

 ائرة يف مثانية أسابيع. سال واالستقبال من األسفل يف الكرة الط لتعلم مهاريت اإلر 

 :أهم النتائج املتوصل إليها

مهاريت       التحسن يف  على معدالت  املبتكرة  األدوات  نسبة   اإلرسالأثرت  األسفل حيث وصلت  من  واالستقبال 

 ابملائة.  54،76إىل  جمتمعة التحسن  

معدالت   . 42،86حيث وصلت نسبة التحسن إىل    أيضا كانت جيدة، معدالت التحسن يف مهارة اإلرسال من أسفل  

التحسن يف مهارة اإلرسال من األسفل وبلغت  أكربالتحسن يف مهارة االستقبال من األسفل كانت    من معدالت 

 . ابملائة  66،67
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 . ملهاراتهم يف حتسن قدرة الطالبات على سرعة التعلم وإتقان اسا  األدوات املبتكرةإن التنويع وحسن توظيف  

برانمج تعليمي مقرتح لبعض   أثر)أطروحة ماجستري( بعنوان    2016دراسة أمساء عباس دويكات    :السابعةالدراسة  

 الرتبية الرايضية يف جامعة النجاح الوطنية   املهارات األساسية يف كرة السلة لدى طالبات ختصص كلية 

، 1ة الرتبية الرايضية ممن سجلن مساق كرة السلة  طالبة من طالبات كلي  19أجريت الدراسة على عينة مكونة من  

 أسابيع.   8عليهن برانمج مقرتح لبعض املهارات األساسية يف كرة السلة وملدة  حيث طبق  

انمج التعليمي املقرتح مما يعين وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل الرب   :أهم النتائج

االجيايب يف حتسني وتطوير بعض املهارات األساسية للطالبات يف كرة السلة ملقرتح كان له األثر  الربانمج التعليمي ا  إن

 . جلميع متغريات الدراسة

ى كليات وأقسام الرتبية  وأوصت الباحثة بعدة توصيات أبرزها تعميم نتائج الدراسة احلالية والربانمج التعليمي املقرتح عل

 . لفلسطينية لالستفادة منهاالبدنية والرايضية يف اجلامعات ا

)أطروحة ماجستري( بعنوان اثر استخدام ثالث أساليب   2017دراسة مريفت وائل حسن سواملة    : الثامنةالدراسة  

الراي الرتبية  لدى طالب ختصص  الطائرة  األساسية يف كرة  املهارات  بعض  تعلم  النجاح تدريس على  ضية يف جامعة 

علم بعض املهارات األساسية يف كرة الطائرة  لدى ثالث أساليب تدريس على ت هدفت الدراسة إىل استخدام الوطنية:

طالبا من طلبة كلية   60طالب ختصص الرتبية الرايضية يف جامعة النجاح الوطنية  ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على  

املسجلني يف الرايضية  ذو    1مساق  الرتبية  التجرييب  املنهج  الباحث  واستخدم  الطائرة   متكافئة كرة  ثالث جمموعات 

و 1موعة طبق الربانمج التعليمي ابستخدام األسلوب التباديل على اجملموعة  طالبا لكل جم  20ومتساوية تكونت من  

عليمي ابستخدام األسلوب لتطبق الربانمج ا   2طبق الربانمج التعليمي ابستخدام األسلوب التعاوين  على اجملموعة  

 . د  50وحدات تعليمية يف األسبوع ومن كل وحدة  3 أسابيع بواقع  8دة الربانمج وكانت م  3مري على اجملموعة  األ
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أهم النتائج: وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بني القياسني القبلي والبعدي 

 األسلوب التباديل مث األسلوب ني أفراد اجملموعات التجريبية الثالث وجاءت النتائج لصاحلولصاحل القياس البعدي ب

 . فاألمريالتعاوين  

ويف ضوء النتائج يوصي مبجموعة من التوصيات منها: استخدام أساليب التدريس احلديثة وخاصة التباديل والتعاوين يف 

مهارات   دريس وإجراء املزيد من الدراسات على األساليب التعليم احلديثة يف تتدريس الكرة الطائرة واملواد العلمية األخرى  

 . األلعاب اجلماعية األخرى

 : رتبطةتعليق على الدراسات امل ال .1.7

 من حيث اهلدف: 

السابقة وبعد عرضها وحتليلها تبني أن معظمها هتدف إىل معرفة أتثري برامج    الدراسات  من خالل االطالع على 

 . ائرة لدى املتمدرسني والطالبعلى تعلم مهارات حركية يف نشاط الكرة الط   وأساليب تعليميةائق  تعليمية أو طر 

وثيقا   ارتباطا  مرتبط  دراستنا  وذلك الن موضوع  الدراسات  هذه  مباشرة من  الباحث  استفاد  مواضيع وقد  هاته   مع 

 الدراسات مع االختالف طريقة عمل وتصميم هاته الربامج. 

م اجملموعتني الذي يهدف إىل من حيث املنهج املستخدم: اتفقت اغلب الدراسات على استخدام املنهج التجرييب بنظا

 املتغريات التجريبية على املتغريات التابعة.   أحدمعرفة أتثري  

 من حيث العينة: 

املتمدرسني وذلك الن اغلب الدراسات كانت عبارة عن برامج تعليمية دفت عينة الطالب و الدراسات استه  اغلب     

ختار املرحلة االبتدائية ومنهم من اختار مرية فمنهم من ايف املرحلة الع  النخبة واختلفت وليس لرايضيي    مصممة للطالب 

 .ظروفها وأهدافهاطالب الكليات ومنهم من اختار اإلانث دون الذكور وهذا لطبيعة كل دراسة و 

  



  للدراسة  مدخل عام

20 

 : من حيث الربانمج

حمتواها استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف تصميم الربانمج من حيث تنظيم الوحدات التعلمية ومن حيث تنظيم    

 7) شهرين إىل أربعة أشهر من    دراسي من حيث املدة الزمنية لتطبيق الربانمج واليت كانت اغلبها عبارة عن فصل    ومن

 حصص(. 10إىل 

 من حيث االختبارات املستخدمة: 

الباحث من الدراسات السابقة اليت تضمنت اغلبها اختبارات مهارية لقياس   االختبارات استفاد من حيث استخدام  

 هاته البطارايت وحتكيمها.   كية من حيث تصميم وإعدادهارات احلر امل

 اإلحصائية: من حيث املعاجلة  

السابقة يف   الدراسات  اختلفت  فان    إن  اإلحصائية  األساليب  استخدام  تتفقكيفية  املتوسط   اغلبها  استخدام  على 

واختبار املعياري  واالحنراف  تفرضها  T.Test)  احلسايب  اليت  للطبيعة  وهذا  واهل(  الباحث الدراسة  يطمح   الذي  دف 

 . للوصول إليه

 النتائج: من حيث  

فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية والبعدية لصاحل اجملموعة   عن وجدت اغلب الدراسات أسفرت      

 . التجريبية وهذا كذلك ما أسفرت عليه النتائج املتحصل عليها يف حبثنا احلايل

 رتبطة: املدراسات  أوجه االستفادة من ال

  : العامة مثلبشكل كبري يف حتديد معامل الدراسة وأسسها    سامهت الدراسات املشاهبة  - 

 حتديد موضوع الدراسة وأهدافها. - 

 . للدراسة احلالية  املنهج املناسب حتديد   - 

 حتديد طبيعة العينة وطريقة اختيارها وكذا حجمها.  - 

 . حتديد األدوات املناسبة جلمع البياانت - 
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 تصميم بطارايت االختبار وحتكيمها. - 

 . الستمارة تسجيل البياانت للدراسة احلاليةاختيار النموذج األمثل واملناسب  - 

 حتديد األساليب اإلحصائية املناسبة للدراسة مبا يتوافق مع طبيعة الفروض وأهداف الدراسة احلالية.  - 

م -  يف  املشاهبة  الدراسات  إليه  توصلت  مبا  االتفاق االستعانة  أوجه  حيث  من  احلالية  الدراسة  نتائج  ناقشة 

 االختالف. و 
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 ملخص البحث

 و

 يناميكية تطور القدرات البدنية والمهارية لدى العبي كرة القدم خالل موسمين رياضييند
وطني أولسنة قسم  11ئة تحت ف  

المهارية و سعى الدراسة الحالية الى التوصل لهدف رئيسي وهو التعرف على ديناميكية تطور القدرات البدنية ت
 اتر متغي  كل من لالحاصلة  التطورات معرفة ومنه خالل موسمين رياضيين. U17لدى العبي كرة القدم 

التحضير، ) بين مراحل الموسم الرياضي رية(ات التوافقية، القدرات المها)القدرات البدنية القاعدية، القدر 
مراكز ل وفقا، و عند كل الالعبينوذلك  ،وبين الموسم األول والثاني المنافسات ذهاب، المنافسات إياب(،

 .، وسط، هجوم( في الموسمين)دفاع اللعب

إلى القسم العب ينتمون  (91) شملت عينة البحث ، فيماالدراسةفي هذه  تم اإلعتماد على المنهج الوصفي
 (.0295/0290( و)0294/0295)موسم لالوطني األول 

إجراءها في  تمالميدانية، ختبارات المهارية مجموعة من اإلالبدنية و  القدراتتقييم إستخدمنا لكأدوات بحث،  
موسمين ل اياب(المنافسات ، مرحلة المنافسات ذهاب و ثة مراحل خالل الموسم الرياضي )مرحلة التحضيرثال

ا لمعالجة البيانات فتم إستعمال األدوات اإلحصائية التالية: متتالي نحراف إلا)المتوسط الحسابي، ين. أم 
ختبار أقل فرق معنوي ( ANOVAاألحادي ) إختبار تحليل التباين" للعينات المترابطة، Tإختبار"المعياري،  وا 

(LSD) )على برنامج  باإلعتماد للمقارنات البعدية المتعددةSPSS.    

في  ،U17الالعبين  عند الت طور تسجل فروق إحصائيةديناميكية  نألى إللدراسة، العامة  النتائجهرت أظ
 والتوافقية )التوازن، تقدير الوضع، ،المرونة( ، المداومة،البدنية القاعدية )القوة، السرعة من القدرات كل

ضير حالتول بين مرحلة في الموسم األ ،وغة(والمهارية )قذف الكرة، دحرجة الكرة، المرا ،التمايز الحركي(
ياب، غير  لى إم تصل ي أنها لأدة في الموسم الثاني بنفس الش   الت طورات ليستهذه  نأوالمنافسات ذهاب وا 

وهذا، عكس قدرات  (.دحرجة الكرة) ،(التوازن، تقدير الوضع)ويتعلق األمر بكل من قدرات  فروق مستوى ال
مراحل  ، والتي جاءت غير دالة إحصائيا بين(الكرة التمرير، إستقبال)، (يعةتجابة السر اإليقاع الحركي، اإلس)

ياب في كال الموسمين  . التحضير والمنافسات ذهاب وا 

مراحل  بينلجميع القدرات البدنية والمهارية تسجيل تطورات هامة أو إنخفاض حاد  يالحظ عدمبالمقابل 
 ،ينبين الموسمالدالة إحصائيا  ،األهمالتطورات  ءتجافيما  .فسات ذهاب واياب في كال الموسمينالمنا

(. مراوغةالقذف، دحرجة الكرة، ال)، (التوازن )، (القوة، السرعة): ببعض القدرات البدنية والمهاريةفقط متعلقة 
ن متوسط األداء لتطور القدرات البدنية والمهارية في الموسمين هو عامة غير مختلف أ ،كما تبين أيضا

التي أبرزت تفوق العبي الهجوم على  ،(المراوغة)بإستثناء قدرة  .(دفاع، وسط، هجوم)لعب بين مراكز ال
                                            .نظرائهم



Study Summary  

 و

The dynamism of the development of the physical and technical skills football 

players abilities during two sports seasons 

National Football League First Division, Under 17 category 

   The current study aims to reach a principal objective which is to learn about the 

dynamism of the development of the physical and technical skills abilities of the 

under 17 football players during two sports seasons as well as to learn about the 

development that happened to each of the variables (basic physical abilities, 

coordinative abilities and technical skills abilities) between the periods of the sports 

season (preparation, competitions back and forth) and the first and second season for 

all the players and that was according to their playing position (defence, midfield, 

attack) during the two seasons 

   This study was based on the descriptive approach.The research sample included 19 

players who belonged to the National Football League First Division for all the 

seasons (2014/2015) and (2015/2016). 

    To asses the physical and technical skills abilities we used as research tools a set 

of field tests that were made in three periods during the sports season (The preparation 

stage, the back -and- forth competitions stage.) in two successive seasons. As for the 

data processing we have used the following statistical tools (Arthmetic mean, 

standard deviation, test-t-for paired samples, one- way analysis of variance test 

(Anova) and multiple-comparison post-hoc (LSD) by relying on the program SPSS. 

   The general results of the study have shown that the dynamism of development 

marked statistical differences at the U17 players in each of the basic physical abilities 

(strength, speed, endurance, flexibility), the coordinative abilities (balance, 

orientation, kinesthetic differentiation), and the technical skills abilities (passing the 

ball, running with the ball, dribbling) in the first season between the preparation 

period and back and forth competitions. However, these developments were not 

intense in the second season that they didn’t reach the level of differences. This was 
concerned with the following abilities (balance, orientation),(running with the ball) 

and this was unlike the abilities of (rhythm of movements, quick reaction), (passing 

the ball, controlling the ball) which were statistically insignificant between the 

preparation periods and back-and-forth competitions in both seasons. 

     On the other hand, it was noted that there have been no significant  developments 

or a sharp decrease in all the physical and technical abilities between the back and 

forth competitions in both seasons.The most important statistically significant 

developments between the two seasons were related to some physical and technical 

skills abilities: (strength, speed), (balance), (shooting the ball,running with the ball, 

dribbling).As it turned out that the average performance of the development of the 

physical and technical skills abilities in the two seasons wasn’t generally different 
between the playing positions (defence,midfield,attack) except for the ability of 

(dribbling) which showed that offensive players are better than counterparts.
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 مقدمــة 
، المتسارع في نموه منذ القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر الهائل التطور العلمي والتكنولوجيإن       

أن:  Drissi (2004, p.01)واإلجتماعية. يفيد  والثقافية قد شمل شتى الميادين السياسية واالقتصادية
ديد التي شهدت تقدم غير مسبوق في العلديناميكية، الرياضة كمجال إجتماعي ثقافي ال تخرج من هذه ا

ة لى غير ذلك، وهذا كله بالتوازي مع التطورات الحاصلإمن األنظمة: البنى التحتية، اإلدارة، التكنولوجيا 
( والتي ها...وغير  ،م التربيةو في العلوم المعتمدة في الرياضة )البيولوجيا، علم النفس، اإلقتصاد، عل

وأصل  ،هتمام وسائل االعالمإ عة قوية لهذا الميدان، والذي غالبا ما كان محور ساهمت بإعطاء دف
 ة عن ذلك.الناجمجل االستفادة المادية أالمنافسة الحادة من 

عبية ش من دون شك الرياضة األكثر هيمر بكرة القدم والتي األ كثر من ذلك، عندما يتعلقأو بل       
 ارية والدولية القوالمسابقات و لماليين المتابعين لمختلف البطوالت سواء من عدد الممارسين أ ،في العالم

(Hillis, W., 1998, P.95). مر الذي يعكس مدى اإلثارة واالهتمام التي تحظى به هذه اللعبة، األ
جميع، نتقلت من بنية كالسيكية هي في متناول الإفي تطور مستمر، أين  والتي طوال فترة وجودها ال تزال

 .ة حديثة مع أشكالها المختلفة من المتطلباتلى بنيإ

 هتماماإل نللم ترغم أن كرة القدم منذ وقت طويل ، تحسين اللعبة وتطويرها في عامال مهماالعلم  عتبروي
ي ف Reilly et al., (1988)نقال عن  Chibane (2010, P.09)يفيد  .لبحث العلمياالكافي في 

المي األول في العلوم وكرة القدم، تم إنشاء أول عالقة حقيقية على هامش المؤتمر العو  فقط، 9187عام 
منذ ذلك الوقت، كان هناك تنظيم ومشاركة لعلوم الرياضة لدعم فرق  ،بين نظرية كرة القدم وممارستها

اآلن بعد أن أصبحت أهمية البحث  كرة القدم، وخاصة تلك التي تنشط في المستوى العالي والنخبوي.
لعديد على نطاق واسع، أجريت ا ومنتشرة كرة القدم مقبولة بنشاط تعلقةالم ،لرياضيةفي مجال العلوم ا

   .من الدراسات لتحديد العوامل التي تحدد أداء اللعبة

 يفيد ،كالتفاعل بين عدة عوامل: التقنية، التكتيكية، البدنية والنفسيةفي كرة القدم يوصف األداء        

Vigne (2011, P.10) (2002)نقال عن  Jacquet et al.،  الجوانب األربعة كلها بنفس اليوم هذه
حراز أحدها دون المستوى األمثل يمكن  ،القدر من األهمية إعتماًدا على ب ن يؤثر على أداء الالعأوا 

المنصب الذي يشغله في الميدان، وفًقا لخطط اللعب والتنشيطات المعتمدة التي أوصى بها الجهاز 
 .للفريقيئ لالعب واحد يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على األداء العام الفني، فاألداء الس
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ثناء أة ومختلفة كثير  فعالياتلعبة على الالعبين القيام بالطبيعة  من بين هذه المتطلبات، تفرض      
( 05، ص 9112) حنفي محمودهي ذات طابع بدني ومهاري. يفيد  فعالياتن معظم هذه الا  المباريات و 

البدنية  الالعبين ان تتوفر لديهم الخصائص من يستوجبع مستوى اللعب وزيادة متطلبات اللعبة رتفاإن أ
ك فكرة القدم المستوى العالي هي لعبة جد متطلبة من الناحية البدنية، لذال والمهارية بمستوياتها المختلفة.

ستعمال قدراته إله ب الوقت تسمح وفي نفسالالعب للقيام بمهامه  البدنية لتحضيرتهدف التدريبات 
 المباراة.المهارية بشكل كامل طوال 

ي عملية ف رئيسية، يعد تطوير العامل البدني والمهاري عند الالعبين من األهداف الما تقدمعلى  بناءً 
ويعتبر اإلرتقاء بمستوى هذه العناصر واجبا أساسيا لبلوغ المستويات العالية من الرياضي التدريب 
 اإلنجاز. 

ن كرة القدم الحديثة ترجمت بزيادة أ Cazorla et Farhi  (P.60 ,1998) يكشفالسياق في هذا 
الفعاليات المنجزة بوتيرة سريعة، والذي أدى الى تغييرات هامة على مستوى اللعب، ما يتطلب من 

يقاع التحركات في غالبية الوقت  (P.223 ,2014)فيما يؤكد   .أثناء المباريات الالعبين زيادة عدد وا 
Wallace et Norton ن وجود ديناميكية لتطور المستوى المهاري في الخمسين سنة األخيرة. فكرة ع

م، والسنوات  0222ولن تكون نفسها في عام  9119ليست هي كرة القدم عام  9151القدم في عام 
 (.Cazorla et Farhi., 1998, p.60القادمة )

التحديد و الهجومي، وبأفي السلوك الدفاعي  سوآءال واسع بشككرة القدم إضافة الى ذلك، تطورت         
في تبادل المراكز واألدوار والصعود المتكرر لمدافعي األطراف، والدعم الدائم لوسط الميدان والمدافعين 

ة في المشاركة الفعال ومعقدة وتتطلبدوار مختلفة أ ، حيث تقدملمساندة المهاجمين في منطقة الهجوم
درة فائقة متالكهم لمستوى بدني عالي ومقإلعبة، فالظاهرة التي تميز العبي النخبة، هي جميع فعاليات ال

ثناء تحركاهم خالل المنافسات، والتي تمكنهم من أداء واجباتهم الدفاعية أعلى األداء المهاري الدقيق 
المهاري ن المردود البدني و أ .Dellal et al  (p.278 ,2010)والهجومية المرتبطة بمراكزهم. يرى 

ن العبي المستوى العالي يمتلكون القدرات البدنية والمهارية أيختلف حسب مراكز اللعب في المباراة و 
ن التفوق في أداء واجبات مراكز وخطوط اللعب مرتبط الى حد كبير أالتي  تتفق مع كل مركز، حيث 

ي هارى والتكتيكي والنفسبمدى ما يمتلكه كل العب من هذه القدرات، وان كل من الجانب البدني والم
تشكل عوامل االداء في كرة القدم، فهي عوامل متداخلة يكمل كل منها االخر فعلى المدرب ان يطور 

 معرفته بهذه العوامل فالهدف من ذلك هو الوصول بالعبي الفريق الى اعلى مستوى من األداء.
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وتتميز  ،التي يسودها تقلب حاالت اللعبافسات أثناء المن ،لعوامل البدنية والمهاريةهذا األداء ليظهر 
ة،الشديدة  الفعالياتتكرار ب  ،والتوافق الحركي السرعة توهو ما يستدعي بشكل رئيسي صفا والقصيرة المد 

لى الصعيد عتحقيق هذه الفعاليات  تموي. المباراةسترجاع السريع طوال اإل العضلية،المداومة  ستطاعة،اإل
م إستال، المراوغة، القذفدحرجة الكرة، فة والتكيف مع الجهود التي تنطوي ضمن يقاعات مختلإبالتقني 

ل حضير التأن . والذي يبرز ى غير ذلك من المهارات بالكرة وبدون كرةالكرة والتمرير مع التحرك، وا 
  .ي كرة القدملالعب الحركي ة متطلبات النشاطيهو ضروري لتلب، شكال والخاص في كرة القدمالمتعدد األ

لتحضير، امراحل الموسم ) بينوبرمجته  والسيما إدارته الرياضي أهمية التدريب خالل الموسمعكس ي ما
تحسين القدرات البدنية تطوير و جل أمن  لمنافسات إياب( ومن موسم الى أخر،المنافسات ذهاب، ا

صيانتها ضا أيو  ،ى يصالها للمستو ا  و  وفق مراكز اللعب المختلفة )دفاع، وسط، هجوم( لالعبينوالمهارية 
مدربي أيضا و  ،المستوى العالي في األكابر هذه المهمة تشمل مدربي تموا تطورهم.أالذين عند الالعبين 

  .نية في فترة التكوين وما بعد التكوينالشبافئات ال

 يةديناميكحول  ن الباحثون والمؤلفو  قدمه ما إلى من خالل مالحظة واقع الظاهرة، وبالنظربالتالي، و       
مراحل الموسم الرياضي )التحضير، عند العبي كرة القدم بين وتطورات القدرات البدنية والمهارية 

وجرى العمل ، الموضوع هذا على الضوء سليطتتم ( وبين المواسم. ذهاب، المنافسات إياب المنافسات
 : تيةالمنهجية اآلوفقا للخطوات  في هذه الدراسة

  متبوعة بفرضيات )عامة وجزئية( وأهداف البحث، اإلشكاليةن: تمهيدي يتضممقدمة، يليها جانب ،
 ثم دراسات سابقة متعلقة بموضوع البحث.  ،للمصطلحاتتحديد ب متبوعة

 

 تخطيط وبرمجة التدريب  ،الحديثة القدم كرة متطلبات على ثالثة فصول وهي: مقسم نظري  جانب
 عناصر رئيسية. إلى بدوره ينقسم فصل . وكلU17المرحلة العمرية  خصائص في كرة القدم، وأخيرا

 

 جراءاتيوضح منهجية البحث  األول الفصل نجد فصلين: إذ يتضمن تطبيقي جانب الدراسة  وا 
 ميدانيا. إليها المتوصل النتائج ومناقشة وتحليل الثاني عرض الفصل وفي الميدانية،

 

  .أخيرا، خاتمة معروضة مع فروض مستقبلية 

 
 



 الجانب التمهيدي

6 

 

 . اإلشكالية1

على  ،لالعبينعند احتفاظ بمستوى حالتها التدريبية يعد تطوير القدرات البدنية والمهارية مع اإل        
من واجب  (: "أنه90، ص 9112حنفي محمود ) يفيد .الرئيسيةمدار الموسم الرياضي من األهداف 

كذا اإلتقان والتكامل في أداء جميع المهارات و  ،لى الحالة البدنية المناسبةإالمدرب الوصول بالالعب 
  ."لية متقنة تحت أي ظرف من ظروف المباراةأن يؤديها الالعب بصورة أبحيث يمكن  ،للعبة األساسية

يحظى الالعب بتحضير جيد من الناحية البدنية والمهارية وفق متطلبات اللعبة،  أنيستدعي هذا، أهمية 
 يث تفرضح كلما استطاع تطبيق المهارات بشكل أفضل. ،احية البدنيةفكلما كان الالعب جاهزا من الن

 اعداد المهم من لذالك المنافسات. خالل عدد كبير من الفعاليات البدنية والمهارية الحديثة القدم كرة

 .قاءالل خاللالتنفيذ سرعة و  من خالل فعالية األداءومهاريا  ناسب،يصالهم للمستوى المبإبدنيا  الالعبين
حسب خطوط اللعب المختلفة، فإنه البد من توافر العناصر  تباينضا، ولما كانت واجبات الالعبين تأي

 حتى تتفق مع طبيعة األداء في هذه المراكز. ،البدنية والمهارية بمستوياتها المختلفة

 مساهمة أخرى  ناحية ومن شاملة، خطة اعداد ناحية من تتضمنين الالعب تحضير عملية الواقع، في

فضل أ حقيقتوهو  ،هعلي للحصول نسعى الذي النهائي والهدف تتوافق ان يجب التي الخطط من لعديدا
 البدنية القدراتب الوصول محاولة السنوية، خطته فيعتبار بعين اإل يضع أن المدرب المطلوب منف ،أداء
 أقصى مستوى ممكن خالل المنافسات. لىإ األساسية تراالمهاو 

تها وتطويرها عبر تنميبالغة عند الفئات الشبانية أهمية  ته القدراترتقاء بهااإل ل، يشكبالمقابل       
لتقدم ا سليمة قصدباعتماد أسس علمية ومن موسم الى اخر،  ،من مرحلة تدريبية الى أخرى  والتدرج بها
الديناميكية اته ه تحقيق . وللوصول إلىوتنميتها التنمية األمثل وفق متطلبات األداء الحديث ،بإمكاناتهم

عمل  يعتمد حول دورات محدد، نظام، وفق بصورة جيدةذلك عبر تنظيم وتخطيط محكم و  أن يتم ينبغي
األداء، وهذه لتدريب و ابعمليات تقييم  امرفق .مراحل التكوينعبر ومتدرجة يتم بصفة منسجمة  مختلفة
ية وحالة خصائص المرحلة السنبمراعاة  عملية بعنايةجري هذه الن تأبال شك  قتضيت المختلفة،النقاط 

 النمو والنضج في كل فترة.

القدرات البدنية والمهارية هي مكونات هامة " :نأGlowacki et al., (2011, p.26) يرى كل من  
في كرة القدم لكفاءة الالعب، و أن التطوير المتزامن لهذه القدرات هو شرط حاسم لبلوغ العبي كرة القدم 

يار مع اإلخت عمريةال فئاتأن يحظى بتدريب مالئم خالل الالناشئ فعلى الالعب لذا  .المستوى العالي
بأن تأخذ هذه األساليب في عين اإلعتبار وتيرة النمو البيولوجي لالعبين  ،المناسب ألساليب التدريب

  ".في المستقبل أداءللوصول ألعلى  قاعدةك ،للتطور خاصة الفترات المواتية ،الشباب
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طور  دخل ضمنوهي فترة ت ،سنة 97على الفئة العمرية ألقل من  اءت الدراسة الحاليةجفيما        
قدرة تتميز بإتجاه التدريب نحو مبدأ الفردية كما تسمح ب ،مرحلة التخصص الرياضيفي نهاية  التكوين

على  مي. ستتاح الفرصة لتقديم عمل نوعي وكنها تتزامن مع فترة حيوية للرياضيأكبيرة على العمل بما 
 الجوانب البدنية والمهارية وبتعزيز الصفات المكتسبة التي يجب أن تقود الالعب نحو أفضل أداء. 

سنة( تبدأ عملية البناء الفعلية الرياضية والبدنية للشباب  90-95مع بداية المرحلة الثانية من البلوغ )و 
رار وتقوية ستقائية، والعمل على إاإلستطاعة الهو عبر تدريب عام ثم خاص للقدرات البدنية بإدراج عمل 

لف نواحي مخت وتأخذ ،االتزان التدريجيالسالسل العضلية. كما يظهر على التوافق الحركي المزيد من 
 .المهارات الحركية في التحسن لتصل درجة عالية من الجودة

 أكثرف نذهب و تسمح بالتطوير المهاري والرد على متطلبات المستوى العالي، س هذه الفترة من التكوين
 .يةالتقنيات األساسصقل ستمرار في العمل على صة بمركز اللعب، مع اإلنحو التقنية الخا فأكثر

في و  تخصصنالحظ في مرحلة ال أننا Bosco (1991) نقال عن Cervera (2008, p.82)يشير 
ما  ،يةات الوظيفرتفاع المهارات الحركية والصفات البدنية واإلمكانإعلى معدالت أ ، سنة 90ما قبل سن 

 نه عندماأويضيف أيضا  يخلق الظروف الالزمة لتعلم التمارين المعقدة عند شباب العبي كرة القدم.
المهمة الرئيسة  .العبالعلى تعزيزها عند  ويبدأ العمليتم استيعابها  األسس المهارية ،مرحلةهذه ال نجتاز

عب الرياضية في الظروف الصعبة والمعقدة لل لهذه المرحلة هي تزويد الالعبين بمرجع مثالي للمهارات
 .مع التنويع في التمارين البدنية لكرة القدم التي تساعد على التطوير المهاري الفعال ،وخالل المنافسة

ومتطلبات  الخصائص الفردية للممارسيننحو التدريب  حتوياتأساليب وم هييبدأ توجهذه المرحلة في 
 كل مركز.

ين عامل ال غنى عنه في تدريب الالعبفي مرحلة التكوين المتابعة والتحليل ر تعتب بالمقابل،      
موسم على إمتداد مراحل ال ل التدريب يشكل جانبا جد هام في هذه العمليةاحماألداء وأ فمراقبةالشباب، 

عملية " Jastrzebski et al. (2011, p.249)الرياضي وفترة التكوين. هذا ما يشير إليه كل من 
 ناميكية التغييراتوديفيما يخص تأثيرات التدريب  دائمة،ريب المالئمة توجب توفير المعلومات بصورة التد

 خاصة عند الفئات الشبانية، بالموازاة مع مراحل النمو والتدريب في المستوى العالي،المصاحبة للجسم 
 األداء".اقبة امل حاسمة في مر عو هي باللياقة البدنية والمهارية والتكتيك  مع ربطها هذه العمليةتحليل ف

 كل من القدرات البدنية والمهاريةخالل أطوار الموسم الرياضي، أين تمر المتابعة  ويمكن أن تتم هذه
 ،بعدة مراحل تختلف فيما بينها في العديد من الواجبات واألهداف التي تسعى الى تحقيقها خالل الموسم

 ،ذه العواملديناميكية ه االنتقالية، ولمعرفةالمرحلة  ثممنافسات مرحلة الب متبوعة ،بداية من مرحلة اإلعداد
  .التطورات ومتابعة هذهينبغي تطبيق اإلختبارات التي يمكن بواسطتها معرفة 
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عملية التطور عند شباب العبي كرة القدم يجب أن  Impellizzeri et al. (2005, p.583)فوفقا لـ 
نتظام ة والقصور لتحديد جوانب القو  ات القياس للحالة البدنية والمهاريةستخدام مؤشر إعبر  تراقب بدقة وا 

 ،، والنتائج المحصل عليها من خالل اإلختبارات ينبغي أن تستخدم لتحسين كفاءة اللعبلكل العب
 مستقبال.قصى نجاح أكأساس لبلوغ 

هتمام واسع إة حظي بأن موضوع ديناميكية تطور القدرات البدنية والمهاري ظهريفي هذا السياق،         
العديد من الدراسات والبحوث األكاديمية منها األجنبية والبعض  ين قامتأ ،التدريب الرياضي في ميدان

من موسم إلى أخر عند  ،أو كالهما ،أو المهارية ،بالبحث في تطورات القدرات البدنية ،منها محلية
 :همهاالناشئين، مع متغي رات التقدم في العمر، التدريب، ومن أ 

اصة المهارية الخ"نماذج تطور التغييرات للقدرات الوظيفية والقدرات  Valente et al. (2012)دراسة  
"دراسة طولية للخصائص  Hamici( 0290دراسة )و ". سنة 97-99لدى العبي كرة القدم ذكور بعمر 
–الدافعية والمدرسية عند العبي كرة القدم شباب في وضعية رياضة األنتربومترية، البدنية، التقنية، 

" دراسة ديناميكية الصفات البدنية عند الرياضيين الشباب ذوي Rebaine (2014) دراسة و ". دراسة
ت الدراسات عن حصول تطورات مهمة للقدرات البدنية والمهارية عند الالعبين المستوى العالي". أظهر 

الناشئين مع التقدم في السن والتدريب. مع إعتبار المراحل السنية عند الناشئين مراحل أو الرياضيين 
 هامة لتطوير مختلف الجوانب البدنية والمهارية.

تطورات خالل الموسم الرياضي. مثلما جاءت به في التغييرات وال فئة أخرى من الدراساتفيما بحثت 
التغييرات في القدرات البدنية والمهارية المرتبطة بكرة  " Jastrzębski et al. (2011) :دراسة كل من

 Forsman et al. (2015)دراسة و  ."الالعبين الشباب خالل فترة تدريب لمدة عام واحدعند  القدم
ي تيكية، الدافعية، المهارات التقنية، السرعة والرشاقة عند شباب العبتطور كفاءة التصور، المهارات التك"

الل مراحل ختحقق أفضل أداء لها  لصفات البدنية والمهارات التقنيةا أنالدراسات توصلت  ."كرة القدم
 .المنافسات

( 0292) في حين نجد بعضا من البحوث تناولت الموضوع، من جانب مراكز اللعب على غرار دراسة
Huijgen et al. " سنة: دراسة  91-90تطور المراوغة عند شباب العبي كرة القدم الموهوبين بعمر

تطور التغييرات للقدرات الوظيفية والقدرات المهارية  نماذج " Valente et al. (2012)دراسة و  ."طولية
التغييرات في  " Liu et al. (2015)دراسة و . "سنة 97-99الخاصة لدى العبي كرة القدم ذكور بعمر 

ي مستويات فإختالف وجود عن الدراسات  ". دلتاألداء التقني من مباراة لمباراة عند فرق النخبة لكرة القدم
  .الناشئين واألكابر العبي الميدان عند ،المهارية بين مراكز اللعبالقدرات البدنية و 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valente-dos-Santos%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23196767
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valente-dos-Santos%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23196767
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valente-dos-Santos%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23196767
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valente-dos-Santos%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23196767
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ات بدراسة متغي ر إما المالحظ من جملة هذه الدراسات المستعرضة والطولية، أنه إهتم بعضها         
أن جهود الباحثين تباينت إلى فئات وذلك إما بالتركيز على القدرات البدنية أو المهارية على حدى، و 

دراسة لين المواسم، أو بين مراكز اللعب لقدرات بين مراحل الموسم )التحضير، المنافسات(، أو بتقييم ا
  التطورات واإلختالفات الحاصلة.

ادف حتى اآلن وبالتالي، لم نص إقتصرت على تناول بعض الصفات البدنية والمهارات التقنية بالكرة،كما 
ة القاعدية )القوة، السرعة، المداومة، المرونة(، والتوافقي تلك التي تناولت بالفعل جميع القدرات البدنية

ة بالكرة قني( والمهارات التلتوازن، تقدير الوضع، اإليقاع الحركي، اإلستجابة السريعة، التمايز الحركيا)
ن وجد هالكرة، دحرجة الكرة، المراوغة( على حد سواء عند الالعبين،  )التمرير، القذف، إستقبال ذا وا 

 .م فهو ينصب على دراسة صفة أو بعض الصفاتاإلهتما

لى إ تطرق يتم اللم أيضا، لى إقتصار الدراسات على متابعة صفات بدنية ومهارية محدودة، وباإلضافة إ
صة في اخ كرة القدم من ناحية ديناميكية التطور على حد علمنا، ميدانالقدرات التوافقية في موضوع 

 الفئة العمرية قيد الدراسة.

 Ljach et Witkowski (p.66 ,2010) يرى حيث ، أراء بعض المختصين ذه المالحظاتيدعم ه
سنة عند العبي كرة القدم.  91الى  99وذلك ضمن دراستهم الطولية لتطوير وتدريب قدرات التوافق من 

لى ي عتأثير التدريب وتمارين التوافق الحركو  تقييمالتي تناولت  ،نه توجد القليل من الدراسات الموثوقةأب
عندما يبدو أن التطور  ،سنة97-95بين  قدرات التوافق للرياضيين في الفئة العمرية ما التغيير في

والبيانات تتعلق بالرياضيين الذين تقل أعمارهم  لبحوثفمعظم ا .نتهىإالطبيعي لهذا النوع من القدرات قد 
 .سنة 94-93عن 

ديناميكية تطور القدرات البدنية ( حول ليهاطالع عالدراسات السابقة التي تم اإلعدد ورغم هكذا 
 لمستحقةلم يحظى بالدراسة افي بالدنا موضوع هذا ال يظل والتي تمت معظمها في دول أجنبية، والمهارية(

 دراسات مماثلة.فواقع الظاهرة يقر بعدم توفر  كرة القدم،نشاط في الفئات الشبانية في 

للمساهمة في تقديم معطيات دقيقة لمستويات القدرات حالية إجراء الدراسة المن األنسب فإنه كان لذا 
 يمكن يوالت البدنية والمهارية لدى العبي كرة القدم خالل مراحل الموسم الرياضي ووفق مراكز اللعب،

مرحلة العمرية في هذه ال العبيهم مستوى ومقارنة  تقييم في نيالمدربفي دراستهم، و  تفيد الباحثين أن
.U17 

 تطور القدرات البدنية على ديناميكية محاولة التعرف هذهأردنا من خالل دراستنا  ،تقدم ومما       
 التحضير ومرحلة المنافسات ذهاب خالل الموسم الرياضي )مرحلة مختلف المراحل، والمهارية بين
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 ،U17العبي كرة القدم كل لدى األول والثاني(  بين الموسمينومن موسم الى أخر ) (والمنافسات إياب
  وسط، هجوم(، مما جعلنا نطرح التساؤل العام التالي:وحسب مراكز اللعب )دفاع، 

خالل  ووفق مراكز اللعب ،U17 الالعبينكل لما مدى ديناميكية تطور القدرات البدنية والمهارية بالنسبة 
 ؟الرياضيين الموسمين

 وعليه يمكن طرح األسئلة الجزئية التالية:
لقدرات البدنية القاعدية بين مراحل الموسم الرياضي، وبين الموسم األول ار تطو . ما مدى ديناميكية 9

 في الموسمين؟ ، ووفق مراكز اللعبU17 الالعبينكل والثاني، عند 

. ما مدى ديناميكية تطور القدرات التوافقية بين مراحل الموسم الرياضي، وبين الموسم األول والثاني، 0
 كز اللعب في الموسمين؟ووفق مرا ،U17 الالعبينعند كل 

الثاني، األول و ديناميكية تطور القدرات المهارية بين مراحل الموسم الرياضي، وبين الموسم  ما مدى. 3
  ووفق مراكز اللعب في الموسمين؟ ،U17 الالعبينعند كل 

 الفرضيات. 2

 :التالي النحو على العامة الفرضية تم صياغة العام التساؤل خالل من
 لالعبينا والمهارية بالنسبة لكلفيما يخص ديناميكية تطور القدرات البدنية  الة إحصائياد توجد فروق 

U17 ،الرياضيين مراكز اللعب خالل الموسمين ووفق. 

 كما يلي: تتفرع الفرضيات الجزئية وعليه
 لسرعة،القوة، ا)ديناميكية تطور القدرات البدنية القاعدية لكل من قدرة ل إحصائيادالة توجد فروق  .9

بين مراحل: التحضير والمنافسات ذهاب واياب خالل الموسم الرياضي، وبين الموسم  (المرونةالمداومة، 
 ، ووفق مراكز اللعب )دفاع، وسط، هجوم( في الموسمين.U17الالعبين األول والثاني عند كل 

ر الوضع، لتوازن، تقديا)لكل من قدرة  توافقيةلديناميكية تطور القدرات ال دالة إحصائياتوجد فروق  .0
بين مراحل: التحضير والمنافسات ذهاب واياب  اإليقاع الحركي، اإلستجابة السريعة، التمايز الحركي(

ووفق مراكز اللعب )دفاع،  ،U17الالعبين خالل الموسم الرياضي، وبين الموسم األول والثاني عند كل 
 وسط، هجوم( في الموسمين.

 قبال، إستتقنيات )التمرير، القذفلكل من  المهاريةلديناميكية تطور القدرات  دالة إحصائياتوجد فروق . 3
التحضير والمنافسات ذهاب واياب خالل الموسم الرياضي،  بين مراحل: الكرة، دحرجة الكرة، المراوغة(

 .نيالموسمووفق مراكز اللعب )دفاع، وسط، هجوم( في  ،U17 الالعبينوبين الموسم األول والثاني عند كل 
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 أهداف البحث. 3

ة وهو التعرف على ديناميكية تطور القدرات البدني ،ى التوصل لهدف رئيسيإلتسعى الدراسة الحالية 
 خالل موسمين رياضيين. U17 العبي كرة القدموالمهارية لدى 

 تحقيق األهداف الفرعية التالية:الهدف الرئيسي للدراسة يمكن  ومن خالل

  طريقة ب)القوة، السرعة، المداومة، المرونة( القدرات البدنية القاعدية التعرف على ديناميكية تطور
ين وب )التحضير، المنافسات ذهاب، المنافسات إياب(، أكثر دقة خالل مراحل الموسم الرياضي

 في الموسمين. )دفاع، وسط، هجوم( كز اللعباوحسب مر  ،U17الموسمين عند كل الالعبين 

 التحضير، المنافسات ذهاب، المنافسات راحل الموسم الرياضي معرفة التطورات الحاصلة بين م(
يقاع لتوازن، تقدير الوضع، اإلا)األول والثاني لديناميكية القدرات التوافقية  وبين الموسمإياب(، 

ووفق مراكز اللعب ، U17بالنسبة لكل الالعبين الحركي، اإلستجابة السريعة، التمايز الحركي( 
 الموسمين.في هجوم(  )دفاع، وسط،

  وغة(،الكرة، دحرجة الكرة، المرا قبالالتمرير، القذف، إست)التعرف على ديناميكية القدرات المهارية 
ظهار الفروق بين مراحل الموسم الرياضي بين و  )التحضير، المنافسات ذهاب، المنافسات إياب(، وا 

 في الموسمين. )دفاع، وسط، هجوم( ووفق مراكز اللعب ، U17الموسمين لدى كل الالعبين

 أهمية البحث .4
سة تستمد أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تتناوله من جهة، ومن نوع رامن المعروف أن كل د

يحمله في  مافيالمشكالت التي تطرحها من التقصي والتمحيص من جهة أخرى، كما تبرز أهمية البحث 
لى المساهمةت ودالالت، شراطياته من مؤ  ومع هذا  ،معرفة اإلنسانية أو العلميةالتي سوف يقدمها لل وا 

 تفيد الدراسة الحالية في: أن  يمكن

  ئةف لى حقائق ميدانية تخص تطور القدرات البدنية والمهارية لدى العبي كرة القدمإالتوصل  U17 
 خالل موسمين رياضيين.

 ة فئالقسم الوطني األول ب ،على المستوى البدني والمهاري لدى العبي كرة القدم تعرفالU17. 
  وتقييم  ،برمجته التدريبيةتوجيه ن تساهم في مساعدة المدرب على أتقديم نتائج موضوعية يمكن

   .مستوى العبيه في هذه الفئة العمريةومقارنة 
  تسليط الضوء على اإلختبارات الميدانية الموثوقة المتاحة، التي تسمح بتقييم المستوى البدني

 والمهاري.

 مكا ثراء الموضوعإ جراء إستفادة الباحثين من هذه الدراسة في فئات عمرية مختلفة من خالل إنية وا 
  رياضات أخرى.مقارنات بينها أو حتى في 
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 تحديد المفاهيم والمصطلحات . 5

من المهم توضيح المقصود بالمصطلحات المستعملة بالبحث حتى ال يساء فهمها او تفهم بداللة غير 
ة ببعض المصطلحات المستخدمة في داللتها في الدراسة، فكثيرًا م د المفاهيُم والمعاني الخاصَّ ا تتعدَّ

جراءاته، كما ان  األبحاث، لذلك ال بدَّ أن يتم تحديد المفاهيم التي تتناسب أو تتَّفق مع أهداف البحث وا 
 تعريف المصطلحات يساعد في وضع إطار مرجعي ويحصر الخطوط العريضة للبحث.

 الديناميكية 
 لغوي التعريف ال

: حركة ونشاط وحيوي ة وديناميكي ة  يناميكي  يناميكا وهو مصدر صناعي  من دِّ إسم مؤنَّث منسوب إلى دِّ
ة، عاجم اللغم )قاموسالحياة: دراسة تأثير العملي ات الديناميكي ة كالحركة والسرعة على الكائنات الحيَّة 

 .(007، ص 0229

 التعريف اإلصطالحي

أن المعاجم األجنبية أشارت إلى مفهوم مفردة الديناميكية بصورة  (328، ص 0229خليل أحمد )يقول 
مباشرة بمعنى)القوى( ولكن بمجاالت مختلفة، أما المعاجم العربية فأوردتها بطريقة غير مباشرة من خالل 

 .متعددة مثل )النمو، والحركة، والتطور، واإلستمرارية ...الخ(معاني 

أو  خارجية هي إما قوى  الديناميكية، أن (049، ص 0290) ترى كل من سناء أحمد وكميلية أحمد
  طفرات. فيها أو نقالت لتحدث الزمن داخلية تغير سلوك نظام ما عبر

 التعريف اإلجرائي

وكذا اإلنتقال من حال الى حال، وذلك ضمن زمن ينجز فيه هذا التحرك أو التغيير  هي اإلستمرارية
 الموسم الرياضي وخالل الموسمين. مراحلالذي يحصل لقدرات الالعبين عبر 

 القدرة. 2.5

 التعريف اللغوي 

َر على.   مصدر قَدَر على وقدِّ

 .(391، ص 0224الوسيط، )المعجم  والتمكن منهالقدرة: الطاقة. والقوة على الشيء 

 التعريف اإلصطالحي

 قها على محتوى:أية قدرة في الحالة المطلقة، كما أن القدرة ال تتمظهر إال من خالل تطبيال توجد 

 ( مفهوم القدرة على النحو التالي:992، ص 9110يعرض إسماعيل أحمد ) في المجال العام       
والمواهب والملكات المولودة مع اإلنسان، والموجودة لديه والتي تتشكل  أنها تعني اإلستعدادات الفطرية
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كن لهذه ا في األداء أو الممارسة ويموتتبلور فيه وتنمو وتتطور معه خالل مراحل حياته ويمكن اكتشافه
 .القدرات تهيئته للنجاح في ميدان معين وهي األساس الذي يؤهل الفرد الكتساب المعارف والمهارات

 أن:  (Platonov ,1972)نقال عن  Weineck (1997, p.19) منفي المجال الرياضي      

علم وعوامل خر وتعتمد على الوراثة والتأو الخصائص الفردية التي تميز بين شخص  ،يتضمن مفهوم القدرة
 .أخرى 

 ،ستعدادات، تكتسب على أساس اإلمكانات"مجموعة من اإل بأنها: Leroux (p.58 ,2006)يعرفها 
 والتي يتم بها التنظيم والتعبير عن المهارات الحركية الخاصة لالعب كرة القدم ".

 التعريف اإلجرائي
العمومية وتمتاز بالثبات النسبي وتخضع في معظم األحوال  لها صفةلدى الفرد سمة أو خاصية  هي

 إلى العوامل الوراثية وتتأثر بالتعلم والتمرن والممارسة وتتحسن وفقا لمستويات النضج.

 الموسم الرياضي .3.5
 التعريف اإلصطالحي

منظمة، يتكون لالموسم الرياضي النموذجي يمثل سنة تدريبية واحدة يتم فيها تنظيم المنافسات الرياضية ا
من ثالثة فترات )مراحل( رئيسية هي: مرحلة اإلعداد )التحضير(، مرحلة المنافسات، مرحلة اإلنتقال 

Krasilshchikov, O., 2010, p.03).) 

أن الموسم الرياضي ينقسم الى أربعة مراحل:  Turpin (2002, pp.174-175) في كرة القدم يفيد    
 التحضيرية، مرحلة المنافسات، المرحلة اإلنتقالية الشتوية.، المرحلة المرحلة اإلنتقالية

 :هي الفترة التي تلي فترة المنافسات مباشرة وتبدأ بعد آخر مباراة في الموسم " المرحلة اإلنتقالية
 ".تدريبية في فترة اإلعداد للموسم التنافسي التاليالتنافسي وتنتهي بأول وحدة 

  ية ويؤهل فيها الالعب لخوض مباريات الموسم التنافسي، تبدأ بنهامرحلة التحضير: "الفترة التي يعد
  .بأول مباراة رسمية في الموسم التنافسي"المرحلة اإلنتقالية مع أول وحدة تدريبية وتنتهي 

 هي الفترة التي تقام خاللها مباريات الموسم التنافسي وتبدأ مع أول مباراة وتنتهي مرحلة المنافسات" :
 قسمين:. ويمكن تقسيمها الى (079-001، ص ص 2001 إبراهيم،)مفتي  له"بأخر مباراة خال

القسم األول )مرحلة المنافسات ذهاب(: وتبدأ من بداية الموسم حتى الفترة اإلنتقالية األولى )الشتوية(  -
 بعد الدور األول من الدوري العام.
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 داد الثانية، ومع بداية الدور الثاني منالقسم الثاني )مرحلة المنافسات إياب(: وتبدأ بعد فترة اإلع -
 الدوري.

  ص ص 9112 ،حنفي محمودقسمي الدوري )المرحلة اإلنتقالية الشتوية: هي الفترة التي تقع بين ،
30-33). 

 التعريف اإلجرائي
ن من وقات محددة. كما يتكو أهو دورة زمنية مغلقة لمدة سنة تدريبية تقع في غضونها المنافسات في 

كالتالي: مرحلة التحضير، مرحلة المنافسات ذهاب، مرحلة إنتقالية شتوية بين قسمي الدوري  مراحل هي
 المنافسات(، مرحلة المنافسات إياب، مرحلة إنتقالية بين موسمي الدوري.)

  U17 الفئة العمرية 4.5.
 اإلصطالحي التعريف   

 . عاما 97الى  95هي فئة عمرية رياضية، تسمى باألشبال للرياضي من سن    

Le dictionnaire de Français, 2012, p.65).) 

سنة  97و  95عاًما، و تشمل الالعبين ما بين  97، فهي تتطابق مع فئة تحت  (F.I.F.A)وفًقا للوائح
وذلك وفقا لما  ." Under Seventeen" ختصار المصطلح اإلنجليزي إ( ،  (U17والتي تسمى عادًة 

لصادرة في األحكام التنظيمية المتعلقة بمنافسة كرة القدم، وذلك في جاء بخصوص تصنيف االعمار، ا
  (FIFA).   الموقع اإللكتروني للفيدرالية الدولية لكرة القدم

 التعريف اإلجرائي
لفرق الرابطة المحترفة األولى، وتشمل  U17"، وتمثل فئة Cadet Catégorieاألشبال " فئةبتسم ى 

 (.0295/0290( وموسم )0294/2015م لموسم )9111تحديدا الالعبين مواليد سنة 

 القدرات البدنية والمهارية. 5.5

دق أألهمية متغيرات القدرات البدنية والمهارية في بحثنا، كان من الواجب ضبطها وتحديدها بشكل 
جراءاته، وإلزالة الغموض الذي قد يعيق الفهم الصحيح ا  هداف البحث و أ ومفصل بشكل يتناسب مع 

 سابقا. أشرناكما للمصطلح، 

 ات البدنية القدر . 1.5.5

نعرض أوال بعض التعاريف حول مفهوم القدرات البدنية، ثم نشير إلى إقترحات مختلف المؤلفين حول 
  .تصنيف القدرات البدنية
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 لمختلف المؤلفين. القدرات البدنيةلمفهوم  يعرض تعاريف (:11الجدول رقم )

 المؤلف التعريف

 ة والمكتسبة التي تجعل الفرد قادراً على العمل ألقصى حدودتلك الصفة الفطري
 قوته الجسمية، وبذل أقصى إمكانياته الفعلية بروح معنوية عالية.

 (33، ص 1994) مروان نصيف

القدرة على العمل، أي هي مجموعة القدرات الوظيفية المطلوبة من أجل أداء 
 بالفرد القائم بالعمل أعمال خاصة تتطلب بذل الجهد العضلي مع االهتمام

 والعمل المؤدى كمًا ونوعًا.

 (22، ص 2111) إبراهيم سالمة

الحالة السليمة للفرد من حيث تكوينه الجسماني والعضوي، التي تمكنه من 
 استخدام جسمه بمهارة في نواحي النشاط.

 (255، ص 2111)محمد صبحي 

طا للمكونات األكثر تبسيالصفات أو القدرات البدنية تمثل التعبير الديناميكي 
 البيولوجية للفاعلية الحركية.

Cazorla (2004, p.06)   

القدرات البدنية او الصفات البدنية تشكل المقتضيات او المتطلبات المسبقة 
 لخاصة.و الرياضي مهارته التقنية اأالحركية القاعدية، التي يبني عليها الفرد 

Saez  (2007, p.39)   نقال عن  

(Manno, R., 1987) 

 األساسية للفرد التي ينبني واالمكانات الحركيةتشكل مجموع االستعدادت 
 عليها المهارات الحركية

 Saez (2007, p.39)   نقال عن

(Zatsiorsky, V.,1974) 

تشكل العوامل التي تحدد اللياقة البدنية للفرد، والتي توجهه نحو تحقيق نشاط 
 ته البدنية من خالل التدريب.بدني معين وتسمح بتطوير إمكانا

Guio  (2010, p.79)  نقال عن
Villar, A.,1992) ) 

الل جينيا، والتي يتم تطويرها من خفرد، المحددة هي المقتضيات الداخلية لكل 
التدريب والحفاظ على الحالة البدنية العامة التي تسمح ألداء االنشطة الحركية، 

 سواء اليومية او الرياضية. 

عن   قالن  Guio (2010, p.79) 

(Frey, G., 1997) 

 

ويمكن أن نفهم من التعاريف أعاله، أن القدرات البدنية هي صفات فطرية يمكن العمل على تنميتها     
لعضلي التجعل الفرد قادرًا على إتقان المهارات الحركية وزيادة كفاءة أعضاءه الداخلية وتنمية جهازه 

 جسمية.والوظيفي للوصول ألعلى كفاءة 

 تصنيف القدرات البدنية .1.1.5.5
بعد تقديم بعض التعاريف حول مفهوم القدرات البدنية سوف نشير إلى إقترحات مختلف المؤلفين على 
ماهية هيكلة "الصفات او القدرات او العوامل البدنية" و التي تشكل في مجملها اللياقة البدنية، وذلك من 

 نقال عن Caminero (2009, p.20) ، يقولوشامل كل أدقأجل تحديد المصطلح والتصنيفات بش
(1985) Manno بان القدرات البدنية هي مرادف لمجموعة واسعة من المصطلحات التي توجد في :

الصفات  ، القدرات اوالعلمية، الصفات الحركية البدنية، القدرات الحركية، مكونات األداء البدنيالمراجع 
  ،االمريكية" والتي تختلف حسب المدارس المعروفة .الى غير ذلك،.لألداءلقاعدية القدرات البدنية االبدنية، 
 المؤلفون.لمصطلحات التي يستعملها احسب الترجمات المنشورة و تية" و االسوفي، األلمانية
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جال التدريب م وفي هذا اإلتجاه سوف نتبع الترتيب الزمني لعرض المنشورات لمختلف االقتراحات في
يقدم رؤية تاريخية مثيرة لالهتمام لتصنيفات  Manno (1985)عرض جدول، لـ  اية منالرياضي، بد

 .م 9182وتسميات القدرات البدنية حتى عام 
 تصنيفات وتسميات القدرات البدنية لمؤلفين من مختلف البلدانو اقتراحات (: 12الجدول رقم )

(2009, p.21) Caminero نقال عن (Manno, R., 1985.) 

 المؤلف التسمية المحتوى 

  Guilford (1957) القدرات الحركية المرونة، التوافق، الديناميكية،الدقة  السرعة، القوة،

التوافق بين العين واليد، االستطاعة العضلية، الرشاقة، القوة، 
 المقاومة العضلية، المرونة، السرعة، التوافق بين العين والرجل.

مكونات القدرات 
 الحركية العامة

Clarke (1967)  

مرونة ال الحركية،الرشاقة  الحركية،القوة، السرعة، المداومة، المهارة 
 العضلية.المرونة  المفصلية،

القدرات البدنية 
 القاعدية لألداء  

Koch (1967) 

Dassel (1969)  

القوة، السرعة، المداومة، المرونة المفصلية، قدرة انقباض 
سريعة، التوازن، القدرة على العضالت، القدرة على االستجابة ال

 التعلم، دقة الحركات، القدرة على تقدير الوقت والمساحة. 

القدرات الشرطية 
)الطاقوية(؛ القدرات 

 التوافقية

Gundlach (1968) 

ة القلبية الوظيف العضلية،المرونة  العضلية،المداومة  العضلية،القوة 
 التوافق العصبي العضلي. الرئوية،

ت مكونات القدرا
 البدنية

Methews (1969) 

، التوازن الحركي، المرونة، المهارة الحركية، السرعة، المداومة القوة،
 الرشاقة الحركية. 

القدرات الحركية 
 القاعدية

Fetz (1972) 

 الثابتة،وة الق االنفجارية،القوة  الديناميكية،المرونة  الثابتة،المرونة 
 لعام،االتوازن  ،للجسم ق العامالتواف الجذع،قوة  الديناميكية،القوة 
 .القلبي الرئوي  التحمل

مكونات األداء 
 البدني

Fleishmann 

(1972) 

 المرونة، الرشاقة، التنفسية،القدرة القلبية  العضلية،المداومة  القوة،
 .السرعة التوازن،

مكونات األداء 
 البدني

Safrit (1973)   

كية، الحر كي، قدرة المراقبة المداومة، قدرة األداء الحر  السرعة،القوة، 
 قدرة التعلم. الحركي،على التكييف  قدرة

 

القدرات الحركية      
و  )القدرات الشرطية
 القدرات التوافقية(

Meinel et 

Schnabel  

(1977)  

 Kornexl (1977) القدرات الحركية المهارة الحركية. المرونة، التوازن، السرعة، المداومة، القوة،

القدرات الحركية  التوافق. المرونة، المداومة، رعة،الس القوة،
 القاعدية

Rapp et Schöder 

(1977)  

 قدرة التوافق. الحركية،الرشاقة  المداومة، السرعة، القوة،

 

 ،القدرات الحركية
 عوامل األداء البدني

Frey (1977) 

ية الوظيفة القلب العضلية،القوة  الرشاقة، العضلية،االستطاعة 
 المرونة، السرعة. ،الرئوية

مكونات االداء 
 الحركي

Kemper (1979) 
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ن نالحظ عدد كبير من التصنيفات التي وضعها مؤلفون ذوو مكانة دولية معترف أيمكن        
والتي ليست متفقة كليا عندما يتعلق األمر بتحديد مجموعة من الصفات، بما انه توجد العديد من  بها،

لى المعايير الطرق لتصنيف القدرات أو ا لصفات البدنية، وذلك حسب السياق الذي يتم فيه تطبيقها وا 
 .و النظام الغالب عليهاأ، مثل وظيفتها داخل الحركة المؤلفون المختلفة التي يعتمدها 

 :عرض أبرزها وفقا لترتيبها الزمنيوفي نفس اإلتجاه نواصل  

    ( 9189) يعرضHaag et Dassel من جهة الى القدرات البدنية  حيث يشيران ،التصنيف هذا
 القاعدية والصفات الحركية األخرى.

 . القدرة البدنية القاعدية )القاعدة البدنية لألداء(: القوة، السرعة، المداومة.9

 .                           .قة، المرونة الحركية الى غير ذلك. الصفات الحركية: القدرة الحركية، الرشا0
 (Negrillo, J., 2007, p.44).  للجميع ط التوافق: الراب. 3

نهما ينسبان فيه أهمية كبيرة للتوافق، كرابط بين جميع القدرات البدنية أنالحظ من هذا التصنيف     
 والرياضية، كذلك انهما يستعمالن القدرات البدنية القاعدية كمرادف لمصطلح القاعدة البدنية لألداء.

    يطالياأمن المؤيدين في  كان لالقتراح التالي العديد من ذ ، مأخو على نحو عاموأوروبا  لمانيا وا 
(9185 )Manno  ( 9108ومطور من إقتراح )Gundlach :يتوافق أساسا مع أعمال كل من ،
(Martin, 1982; Hahn, 1988; Meinel et Schnabel, 1988; Beraldo, 1991). 

تلف من حيث المصطلحات، ولكن في كذالك هناك مؤلفين أخرون يضعون بعض التصنيفات، تخ 
 روفين فيوالمعاألساس هو نفس التصنيف، لذالك تمت اإلشارة الى المؤلفين األكثر ذكرا في المراجع 

 ميدان التدريب الرياضي، القدرات الحركية تنقسم إلى: 

 وهي ف(مؤل . القدرات الشرطية )القدرات البدنية القاعدية أو قدرات اللياقة البدنية، حسب كل9       
 "القوة، السرعة، المداومة".  المقام االول عبر النظام الطاقوي:  محددة فيقدرات 

 :. القدرات التوافقية: قدرات محدد في المقام األول عبر نظام التنظيم، المراقبة والتعديل0       

لقدرة على يقاع الحركي، االقدرة على تقدير الوضع المكاني والزماني، القدرة على اإل القدرة على التوازن،"
 ."االستجابة الحركية، القدرة على التمايز الحركي، القدرة على التكييف والتعديل، القدرة على الربط الحركي

 (Negrillo, J., 2007, p.44).. المرونة: قدرة وسيطة بين القدرات الشرطية والتوافقية 3       

ن هر القدرات التوافقية كمجموعة فرعية، كذالك نالحظ مهتمام، حيث تظنه تصنيف مثير لإلأيتبين     
ن المرونة أن اللياقة البدنية تسمى بالقدرات البدنية القاعدية وبالقدرات الشرطية، و أترجمات هؤالء المؤلفين 

 ليست ضمنهم، والتي صنفت كقدرة وسيطة بين الشرطية والتوافقية.
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 ( 9188) كل من يشيرGrosser, Starischka et zimmermann حيث: الى تصنيف اخر 
                ة".، السرعة، المداومة، المرونالقوةقدرات اللياقة البدنية، هي محددة بطريقة مورفولوجية وطاقوية: " .9

تعتمد أساسا على نظام التوجيه والمراقبة والتعديل للنظام العصبي المركزي  ،القدرات التوافقية. 0
، قدرة تقدير الوضع الزماني والمكاني، قدرة اإليقاع الحركي، قدرة اإلستجابة قدرة التوازن : "والمحيطي
 قدرة التمايز الحركي، قدرة التكييف مع األوضاع المتغي رة، قدرة الربط الحركي".            السريعة، 

  ( 9110كل من )إقترحPorta et cols :التصنيف التالي 

 رات ال تستلزم نظام حسي جد متطور او معقد.القدرات الحركية القاعدية: هذه القد. 9
 ، المداومة، السرعة، المرونة".القوة"

الحركية: تفترض هذه القدرات نظام جد عالي للتطور الحسي، وعالوة على ذلك -دراكيةالقدرات اإل. 0
 فإنها ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض وبالقدرات الحركية. 

 توازن. التوافق: ال -                 

 االدراك المكاني / الزماني.                           

 االدراك الحسي الحركي.                            

  يختار Platonov et Bulatova (1995) :التصنيف التالي للقدرات البدنية 

 ، المداومة، السرعة، المرونة.القوة -                 

 ات التوافقية: القدر  -                 

  الزمنية للحركات-قدرة تقييم وتعديل المؤشرات الديناميكية والمكانية. 
  القدرة على التوازن 

  الشعور اإليقاع 

 القدرة على ارخاء العضالت اراديا 

  توافق الحركات(Caminero, F., 2009, pp.25-26). 
 

ختلفت إن إو  ،لثالث تصنيفات األخيرةعتماد نفس التقسيم للقدرات البدنية القاعدية لإ ن نالحظ أيمكن 
ن المساهمة في هذا التصنيف هي إدراج القدرة على إرخاء العضالت إراديا أالمسميات، كذالك يظهر 
 داخل القدرات التوافقية.

  يتكلم كل منGarcia, Navarro et Ruiz (1996)  على القدرات الحركية، ويرتكزون على
 نوعين من القدرات:

                 ." المداومة ومظاهرها، القوة ومظاهرها، السرعة ومظاهرها، المرونة ومظاهرها: شرطية. القدرات ال9
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درة ق ،قدرة اإليقاع الحركي ،قدرة تقدير الوضع المكاني والزماني ،التوازن  قدرة التوافقية:. القدرات 0
 خاء العضالتر إقدرة الربط الحركي قدرة  ،قدرة التكييف والتعديل ،الحركي التمايز

 .(Caminero, F., 2009, p.26)                                                         
رخاء العضالت داخل القدرات التوافقية، مثل إيضعون القدرة على نالحظ من هذا التصنيف أنهم 

Platonov et Bulatova (1995) لمؤلفين وال يذكرون القدرة على االستجابة السريعة، عكس ا
      .السابقين

غلب المؤلفين يقترحون نفس القدرات القاعدية األربعة: القوة، السرعة، أ كخالصة تقريبا           
المرونة، في تصنيفهم على اختالف التسميات " قدرات حركية شرطية، قدرات بدنية قاعدية، المداومة، 

درة ى غير ذلك." والبعض األخر يعتبر صفة المرونة كققدرات اللياقة البدنية، القدرات البدنية لألداء ...إل
وسيطة بين القدرات الشرطية والتوافقية، فيما يتعلق بدراستنا سوف نستخدم مصطلح القدرات البدنية 

ا المرونة، فيما سيرد عرضها وتعريفهالمداومة، يقصد به كل من قدرة: القوة، السرعة، القاعدية، والذي 
 ثالث من الجانب النظري. بشكل مفصل في الفصل ال

درات ختالفات في المكونات والتسميات " قفنالحظ هنالك بعض اإل أما فيما يتعلق بالقدرات التوافقية
حركية، شروط حركية توافقية... إلى غير ذلك"، والتي سوف تحدد في شرح -حركية، قدرات إدراكية
 المصطلح ادناه.      

 التوافق الحركي  مصطلح 2.1.5.5.

 ،اية نعرض تعاريف لبعض أبرز المؤلفين الذين تناولوا التوافق الحركي في مجال التدريب الرياضيبد

 الترتيب الزمني، من بين األكثر تمثيال:عرضوا حسب 
 (Ranzola, A., 1999, pp.16).  يعرض تعاريف للتوافق الحركي لمختلف المؤلفين (:13جدول رقم )

 التعريف  المؤلف

Morehause (1965)  النقباضات العضلية خالل تنفيذ األفعال الحركيةفي اهي التحكم العصبي. 

(1711)Hernandez    هي قدرة العمل المشترك لمناطق الجسم المعنية بالحركة. 

Fetz (1976)  

  

 هي العمل العصبي الجيد للعضالت حركي،هو األداء األمثل للعضالت في إنتاج فعل 
 لة"للتصرف بطريقة مالئمة وفعا

Kiphard  (1715)  

 

س، عصاب و الحوافق هو التفاعل المتناغم و االقتصادي الممكن للعضالت، واألاالتو 
جل ترجمة الفعاليات الحركية الدقيقة والمتوازنة )الحركة اإلرادية( و اإلستجابات أمن 

 .السريعة التي تتكيف مع الموقف ) رد الفعل الحركي (

Hahn  (1734)     

 

ة، العضالت الهيكلية داخل حركة معينالمشترك للجهاز العصبي المركزي و  هو التأثير
 و التي تشكل إتجاه تسلسل من الحركات"
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Meinel et Schnabel 

(1988) 

 .هي االمر، بتنظيم الفعاليات الحركية المطلوبة نحو هدف محدد

 

Grosser et al. 

(1771) 

 

وفقا  العمليات الجزئية للفعل الحركي عامة، يفهم التوافق الحركي على انه تنظيم جميع
لهدف حركي محدد سلفا، يجب التعامل مع هذا التنظيم كتعديل بين جميع القوى المنتجة، 
الداخلية والخارجية على حد سواء، مع االخذ في اإلعتبار جميع درجات حرية الجهاز 

 الحركي و التغييرات الموجودة الموقف "

Mora  (1775)  

 

التعديل الدقيق لتدخل الجسم على وجه التحديد في تنفيذ عمل بشكل  هي القدرة على
 صحيح وضروري وفقا لفكرة حركية محددة سلفا"

 
 القيام،على  جزائهأ أحدقدرة الجسم أو ن نفهم من التعاريف أعاله انه يقصد بالتوافق الحركي، يمكن أ   
 عمل الجهاز العصبي والعضالت. تحت وفعال،متناغم  منظم،محددة في تسلسل و فعالية أحركة ب

  الحركيتصنيف أشكال ومظاهر التوافق 3.1.5.5. 

يث انه بالنسبة لبعض المؤلفين، ال يوجد سوى أنواع من حهذه واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل،     
 القسمين. بينما توجد لدى البعض االخر قدرات التوافق، فقط القليل من المؤلفين الذين يقبلون كالالتوافق، 

هذا يخلص الى انه يمكن التمييز بين القسمين، من ناحية، توجد مظاهر ألشكال التوافق الحركي او    
ما يسميه بعض المؤلفين بأنواع التوافق، الذي يشير الى أجزاء او أطراف الجسم المشاركة في الفعالية 

افق هي العوامل التي تشكل وتدعم التو الحركية المتناسقة، ومن ناحية أخرى، هناك قدرات التوافق التي 
 الحركي. 

 .نواع التوافق الحركي لمختلف المؤلفينأدناه شرح المقترحات الخاصة بتصنيف أويرد 

  (9101)لـ بالنسبة Leboulch :التوافق الحركي هو مصنف كما يلي ، 

 : . التوافق بين اليد والعين9       

 .الرمي فعاليات -                      

   .التوافق اليدوي  فعاليات -                      
 

 . التوافق الكلي او الديناميكي العام. 0       

   .القفز وتجاوز الحواجز -                       

   .التوازن  -                       

  .التسلق -                       

 .فينهذا االقتراح كان األساس للعديد من المؤل
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  يضعAlvarez (9183بعد ) Le Boulch et Molina :التمييز االتي 

. التوافق الديناميكي العام: هي تلك التمارين التي تتطلب تعديالت تبادلية لجميع أجزاء الجسم وفي 1
 معظم الحاالت تشمل الحركة.

 التوافق بين اليد والعين والتوافق اليدوي الديناميكي:.   2

ليد والعين: التمارين من هذا النوع تحدد العالقة بين الهدف والجسم، من اجل توجيه التوافق بين ا -أ
 الحركات نحو الهدف 

م إنشاؤه مسبقا، نطباع بصري تإاليدوي الديناميكي: يتعلق بالحركة التي تتم بدقة على أساس  التوافق -ب
 والذي يسمح بإنسجام التنفيذ المشترك.

و نوع التوافق الذي ينتج عبر الحركة اليدوية او الجسدية التي تستجيب . التوافق الحركي البصري: ه3
 لمحفز بصري وتتكيف بشكل إيجابي.

 وقد تم إتباع هذا االقتراح أيضا على نطاق واسع في المراجع العلمية.

 (9110) يميز Weineck :نوعين من القدرة على التوافق 

لى وع، أي اننا نجدها في نشاطات رياضية مختلفة، تتجقدرة التوافق العام: هي نتيجة تعلم حركي متن. 9
في مجاالت مختلفة من الحياة اليومية والرياضة، وتسمح بالقيام بطريقة عقالنية ومبدعة مهام حركية 

 من جميع األنواع.

 نويع التشكيالتت. قدرة التوافق الخاص: تتعلق أكثر بإطار النشاط الرياضي المحدد، تتميز بالقدرة على 0
 .Caminero, F., 2009, pp.35-36))الممارس لحركية لتقنيات النشاط ا

 Porta et al. (1992) االقتراحات التالية: ون يعرض 

. توافق ديناميكي عام: عندما تكون الحركات شاملة، أين يعتمد فيها عمل العضالت على العديد من 9
 مناطق الجسم.

ام حركات التحليلية والتركيبية، عندما نتحدث بشكل عتوافق األطراف: يتعلق بال التوافق الخاص أو .0
عن تنسيق خاص، فإننا نشير بشكل عام الى العالقة بين حاسة البصر وبعض أطراف الجسم، في 

 الواقع تمتد هذه العالقة إلى مناطق أو أطراف الجسم والحواس األخرى مثل السمع.

 الفعال. . التوافق داخل العضالت: قدرة العضلة على االنقباض 3

. التوافق بين العضالت: بين كل العضالت )الشادة، المضادة، المؤازة والمثبتة( التي تتدخل في فعالية 4
 (Negrillo, J., 2007, p. 76).عضلية محددة. 
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تشير إلى مناطق الجسم المشاركة في الفعالية الحركية،  0و 9في الواقع هناك تصنيفان، النقطتين 
 صنيفان يرتكزان على التدخل العضلي.هما ت 4و 3والنقطتين 

    يستشهدMora (1995)  بتصنيف يأتي أساسا من أعمالRisco (1991)  ولكن مع بعض
 ويعرض فيه ثالث مستويات للتوافق: التعديالت، 

. التوافق الحسي الحركي: فيما يتعلق بالعالقة المكيفة والدقيقة، القائمة بين الحركة وكل من المجاالت 9
المختلفة، البصر والسمع واللمس والحس العميق، أين تعمل هذه الحواس على توفير المعلومات الحسية 

 للدماغ بنجاح او فشل نشاطاتنا الحركية. 

 البصري الحركي.  -

 السمعي الحركي.  -

 الحسي الحركي العام.  -

 الحس الحركي العميق وزمن رد الفعل.  -

لمشاركة الديناميكية او الثابتة لجميع أطراف الجسم، للتكيف مع . التوافق الكلي او العام: يشير الى ا0
 الهدف المعروض، وهو يستند على إشتراك عوامل مختلفة: القوة، السرعة، المداومة، المرونة. 

 توافق األطراف السفلية: المشي، الجري، القفز.  -

 راف العلوية: الرمي، االستقبال. األطتوافق  -

الحركي: يشير الى تنظيم البيانات الحسية التي نعرف من خاللها وجود جسم . التوافق االدراكي 3
حتياجاتنا وما الى ذلك.   خارجي، استنادا على الخبرات السابقة ورغباتنا وا 

 االدراك الجسمي. -                 
 اإلدراك المكاني. -                 

 (Negrillo, J., 2007, pp. 77).  االدراك الزماني -                 

 (1998) قام  Torres  بتصنيف بناءا على مراجعet Molina Leboulch االتي:    ويقترح 

 . التوافق الديناميكي العام. 9                   

 . توافق األطراف.  0                   

 . التوافق البصري الحركي. 3                   

 وافق داخل العضالت. . الت4                   

 .Caminero, F., 2009, pp.38-39)). التوافق بين العضالت. 5                   

شارة اإلبها الحركي، تشترك في تصنيفباختصار، نالحظ العديد من االقتراحات فيما يخص أشكال التوافق 
 لي.التدخل العض الحواس وأطراف الجسم المشاركة في الفعالية الحركية، باإلضافة الى  وأالى أجزاء 
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 عوامل التوافق الحركي: قدرات التوافق. 4.1.5.5.

شبيه قدرات يمكن ت الحركي،التوافق  شكلقدرات التوافق يعتبرون كالعوامل التي ت أشرنا،كما سبق ان 
 هو مصطلحو او الصفات الحركية، االدراكية الحسية التوافق بما يسميه بعض المؤلفين بالقدرات الحركية 

  هنا.شائع جدا بين المؤلفين ومع ذلك، يتم اقتراح المصطلح األول 

من الصعب تنظيم قدرات التوافق أنه "Kosel (1996) نقال عن  Caminero (2009, p.40)يفيد 
مؤلف الذي وضعها. وبهذا المعنى، لتوجد عدة تصنيفات وفقا ل المتخصصة،المتعددة، في المراجع 

 لبعض،ا، المعقدة أو النوعية المتعلقة بالنشاط الرياضي تختلف عن بعضها القدرات القاعدية أو الخاصة
ون هذا العدد من وجهات النظر المختلفة غالبا ما يك. فمثل أقلمن حيث ترتيبها وأهميتها بدرجة أكبر أو 

  ".مقلقا

ثم بعد ذلك  ،والتي وفقا لهؤالء المؤلفين تشكل قدرات التوافق القدرات،سوف نذكر هذه  اآلتيفي الجدول 
يطاليون ألمان : تقريبا جميع هؤالء المؤلفين هم. يتم شرحها بمزيد من التفصيل روبا الشرقية، و أومن  وا 

 .ك، إال أن لديهم بعض االختالفاتوعلى الرغم من أن لديهم أساس مشتر 
 .Caminero, F., 2009, pp.41-43))إقتراحات المؤلفين لمكونات القدرات التوافقية  :(14)جدول رقم 
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يث حلى خمسة قدرات توافقية، والتي ذكرت من قبل اغلب المؤلفين، إأشير في العمود األول من الجدول 
 االقتراح.  أصلالذين هم  Martin et Hirtzثنين إتقريبا كل ما ذكر هو في األساس لمؤلفين 

فين عن بقية المؤل الشيءيضعون تصنيفا مختلفا بعض   Grosser et al., (1991) في العمود الثاني،
 قدرة توافقية.كي كليها فهما ال يعتبران قدرة اإليقاع الحر إوبصرف النظر عن القدرات التوافقية المشار 

قدرات توافقية حيث باإلضافة الى  7خر يحتوي على أالثالث يقدم المؤلفون تصنيف  في العمودأما 
 ة الربط الحركي.  التعديل و قدر ي العمود األول فهم يضيفون اليهم: قدرة التكييف و القدرات الخمسة المبينة ف

كمكونات  Blume  (1986)، الذي يعتبرهانحن في هذه البحث سوف نقوم بدارسة المكونات الخمسة
أساسية لقدرات التوافق الحركي باإلضافة الى المؤلفين المذكورين أعاله  في العمود األول، الجدول رقم 

 التفصيل،بسيرد أدناه، شرح كل منها و كتقريب لمفهوم كل من هذه القدرات التوافقية الخمسة  .(24)
   Zimmermann، المطور عبر Meinel et schnabel   (1987) عمالأ بدءا من 

التوازن قدرة   .1.4.1.5.5 

القدرة على عن أن ( Schnabel , 1987)  Meinel etنقال  Weineck (1997, p.401)يقول 
عد بعلى الحفاظ أو إعادة وضع الجسم بأكمله في حالة من التوازن أثناء أو  القدرة" :التوازن تعني
 ".طرأت على وضعيته اضطرابات

يجب التمييز بينهما: من  هذه القدرة جانبانأن ل Farfel (1983)نقال  Negrillo (2007, p.70)يد يف
ناحية القدرة على الحفاظ على التوازن في وضع ثابت نسبًيا أو في الحركات البطيئة جًدا )التوازن الثابت( 

ا طرابات الهامة والتي غالبا محالة التوازن أثناء االضاستعادة  الحفاظ أوالقدرة على  أخرى،ومن ناحية 
 .الديناميكي(تتم بسرعة كبيرة جدا )التوازن 

 قدرة تقدير الوضع .2.4.1.5.5

أن هذه  Schnabel, 1987)  (Meinel etنقال عن Weineck (1997, pp.401-402)يقول 
النسبة الى  ب والزمان،القدرة على تحديد وتعديل وضعية وحركات الجسم في المكان "تفهم على أنها القدرة 

 . "مجال عمل محدد

لجسم. ا الحركية من أجل تعديل وضعية والفعاليةهذه الصفة، على كل من إدراك المكان والزمان  تضمنت
للتوجيه:  وجود عدة نقاط كبيرة؛ففي األلعاب والرياضات الجماعية بالكرة، هذه القدرة تفرض متطالبات 

 ستمرار.إواقف متغيرة بوالبعض في م سلة،، هدف / ءالزمال الخصوم،

 اإليقاع الحركيقدرة . 3.4.1.5.5
 القدرة على بأنها ".(Schnabel, 1987)  Meinel etعن  نقال Weineck (1997, p.402) فيدي
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من الخارج وا عادة تنفيذه من خالل الحركة، والقدرة على ترجمة اإليقاع الذي  مقدمتسجيل إيقاع معين 
  .حركةالتم تصوره داخليا في 

القدرة االيقاعية هي بال شك من  Torres et al. (2000)نقال عن  Negrillo (2007, p.73)يذكر 
ياضات ليس فقط في الر  الحركي،ألنه يحفز عملية التعلم . العوامل التوافقية المهمة لألداء الرياضي

علم أي أيًضا لتولكن  منسقة،جمالية مع مرافقة  ان يقدم بطريقةيجب  االداء الرياضية أينوالنشاطات 
ع اآلخرين، ادرجة تكييف القدرة اإليقاعية للفرد أيضا في القدرة على التكيف مع إيق تظهر. فعالية رياضية

 .على إيقاع المجموعة
 ستجابة السريعة قدرة اإل. 4.4.1.5.5

ة، نهي القدرة على التصرف السريع والتنفيذ الصحيح للفعالية الحركية في وقت قصير تبعا إلشارة معي
نقال  Weineck (1997, p.402)االستجابة في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة. يعني 

 .(Schnabel, 1987)  Meinel etعن

يمكن أن تنتقل اإلشارات بشكل صوتي أو بصري أو عبر اللمس. اعتمادا على التمارين التي يتعين 
خاصة  اإلشارات،التمييز بين العديد من معرفة  واأللعاب،في الرياضات  أيًضا،من المهم  ،بهاالقيام 
  ر.بأكلتمس النشاط بشكل تالتي 

 غيوالتي ينبقدرة االستجابة السريعة هي قدرة واسعة جدا عند االنسان  Negrillo (2007, p.74)يفيد 
النظر فيها بشكل مختلف وفقا للنشاط الخاص، هذه الصفة مهمة للغاية بالنسبة للمهارات الحركية 

الرياضية. قدرة االستجابة السريعة تستند على االدراك الصحيح للمعلومات  وللمهارات الحركيةاليومية، 
تطوير المثيرات المتصورة، بالقرار الصحيح المتعلق بالفعالية الحركية المناسبة  وسرعة ودقةالمحيطة، 
 المناسبة.الوقت المناسب بالسرعة  وتنفيذها في

.5.4.1.5.5 قدرة التمايز الحركي  

مختلف مراحل الحركة و الحركات لمختلف أجزاء  التناغم بينالقدرة على تحقيق درجة عالية من "تعني 
 (p.400 ,1997)"  الجسم، و التي تترجم عبر الدقة الكبيرة و االقتصاد الكبير في تنفيذ الحركة

Weineck نقال عنSchnabel, 1987)  (Meinel et 

ذ الحركي، ، والقوة عند التنفيوالزمانيةالمكانية  والدقيق للمؤشراتي دراك الواعترتكز هذه القدرة على اإل
المقارنة مع نموذج الحركة الداخلية. يتم تحديد مستوى التنفيذ بشكل مشترك من خالل الخبرة  وكذالك في

الفات االخت إدراكهذا ما يجعل من الممكن  بها.الحركية ودرجة التحكم في الفعاليات الحركية الخاصة 
ن القدرة او مقارنة بالتنفيذ السابق، لذلك فإ ،صغيرة في األداء الحركي بالنسبة لألداء المثالي المقترحال

في  وكذلك الرياضية،خاصة في مراحل تحسين واستقرار الحركة  ،على التمايز الحركي ذات أهمية
  .( (Negrillo, J., 2007, p.75تطبيقها على المنافسة
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  قدرات المهاريةال. 2.5.5
لتحديد مصطلح القدرات المهارية، نرى أنه ينبغي أوال تعريف وتحديد مفهوم المهارة، ثم ضبط ما نحن 
 بصدد دراسته تبعا إلجراءات وطبيعة البحث، إلزالة الغموض وبيان الحدود التي سُيتناول فيها المصطلح. 

 

 لمهارة ا 1.2.5.5
 التعريف اللغوي 

َمَهَر أي حذق وأتقن، والماهر هو الحاذق والسابح المجيد.     مؤنث، أخذت هذه الكلمة من فعلإسم  
 .(777، ص 9187 اللغة،)المنجد في 

 التعريف اإلصطالحي

التمكن من انجاز مهمة بكيفية محددة وبدقة متناهية، وسرعة في التنفيذ" )معجم المعاني الجامع، " هي 
 (.345، ص 0293

الكفاءة في  :أنها تعني Dwinting ( نقال عن02، ص 9187)محمد حسن ومحمد نصر الدين  يرى 
 إنجاز واجبات وأعمال خاصة ومحددة. 

 المهارة  في المجال الرياضي

 :وبمفاهيم كثيرة من قبل المختصينوردت عدة تعاريف للمهارة 
 يعرض تعاريف للمهارة في المجال الرياضي لمختلف المؤلفين. (:15) جدول رقم

 التعريف  المؤلف 

Famose (1985, p.02) 
 نقال عن
(Guthrie, E.,1952) 

اقترح تعريفا للمهارة يشمل جوانبها األساسية، والذي تبناه العديد من المؤلفين 
يقول ان "المهارة الحركية هي القدرة المكتسبة عبر التعلم لتحقيق اهداف محددة 
سلفا بأكبر قدر من النجاح، وغالبا بأقل وقت ممكن، وأقل صرف طاقوي، أو 

 ثنين."اال

Poncé (2006, p.46)  
 نقال عن 
(Knapp, B., 1963) 

"القدرة على تحقيق نتائج محددة مسبقا مع اقصى قدر من اليقين، غالبا مع أقل 
 وقت وطاقة، أو االثنين."

Famose (1985, p.03)   
 نقال عن

(Leplat, J., 1971) 

ى مستوى ذ فئة من المهام عل"المهارة الحركية هي القدرة المكتسبة من قبل الفرد لتنفي
 عال من الكفاءة."

 ."ستخدم التقنية وهي نتيجة التعلميضيف أيضا، "المهارة ت

Famose (1985, p.06)   
 نقال عن
(Durant, L., 1987) 

"المهارة هي قدرة الرياضي على اختيار وتنفيذ التقنيات المناسبة في الوقت المناسب 
 "بنجاح، بإنتظام، وبأقل جهد ممكن.

 "القدرة على تطوير استجابة فعالة واقتصادية لتحقيق هدف محدد."ها أيضا ان فيدي
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، ص 1731وجيه محجوب )
151) 

 " ثبات الحركة وآليتها واستعمالها في وضعيات مختلفة وبشكل ناجح."

Famose  

(1985, p.06 ) 

ى عل "المهارة ان تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب، وان تكون قادرا
 اختيار التقنية المناسبة ألي موقف معين"

 ويعرفها أيضا " كـقدرة الفرد على تحقيق الهدف بفعالية وكفاءة."

" قدرة عالية على اإلنجاز سواء كانت بشكل منفرد أو داخل فريق أو ضد خصم  (111، ص 2113) سامر متعب
 بأداة أو بدونها."

 
القدرة على تطوير إستجابة فعالة هي : "ةأن المهار  (25رقم )، جدول أعاله ن نفهم من التعاريفأيمكن 

   سلوك مكيف ومستقر وثابت ومكتسب من خالل إضافة الى أنها  ؛قتصادية لتحقيق هدف محددا  و 
 ."التعلم
  ن تناولنا المهارة في المجال الرياضي نذكر بعض التعاريف لمختصين وباحثين قدموا مفهوم أبعد

 للمهارة في كرة القدم.

مع  اص،الخنشير الى الحركة المناسبة للموقف بتعريف المهارة في كرة القدم،  Duque (1991)يفيد  
ت التي يتم والمسارات و التحركا الكرة،يتم تعديلها حسب المنطقة التي تتحرك فيها  والتي كرة،او بدون 

 .(Ponce, F., 2006, p.46) كالمجال ...الى غير ذل الخصم، اللعب،تنفيذها من قبل محركات 

 ك()التكنيشير الى حركات خاصة بالرياضة نفإننا  المهارة: عندما نتكلم عن Sanz (1993) يذكر
لتنفيذ. اقدر من الفعالية في لحظة  وعلى أكبرقتصاد في الطاقة ان تتقن للحصول على اإل والتي يجب

  .في الطاقة كل فعالية في مجال اللعب في الوقت المناسب للحصول على االقتصاد يعني
(Ponce, F., 2006, p.46). 

( المهارة في كرة القدم هي " كل التحركات الضرورية الهادفة، التي 05، ص 9112) حنفي محموديقول 
 تؤدى بغرض معين، في إطار قانون كرة القدم سواء كانت هذه الحركات بالكرة أو بدونها." 

القدرة على إنتقاء أنسب الحركات التي بأنها " (41، ص 0225) ومحمد يوسفرى محمد حازم يو 
ر بما يتيح تحقيق الهدف األساسي في لعبة كرة القدم وهو إصابة مرمى تتماشى مع طبيعة الموقف المتغي  

 إصابة مرماه".    ومنعه منالفريق الخصم بأكبر عدد من األهداف 

لمتميز بالتحكم والدقة األداء الحركي اإلرادي الثابت ا"وهي   (07، ص 0229يعرفها حسن السيد )
  .واالقتصاد في الجهد بسرعة االستجابة للمواقف المتغيرة إلنجاز أفضل النتائج أثناء المباراة "
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نالحظ من هذه التعاريف العديد من أوجه التشابه مع تلك التي تناولنا فيها المهارة في المجال    
كذالك نرى من خالل ما  ،Durant (1987)و  knapp (9103اريف كل من )الرياضي، خاصة تع

  :تيألى توضيح هذا المصطلح فيما هو إن التقنية تشكل جزء مهم من المهارة، لذا سنتطرق أتقدم 

  التقنية .2.2.5.5

 التعريف اللغوي 

بية اللغة العر  )معجم وهو طريقة معينة للقيام بشئ ما سم مؤنَّث منسوب إلى مصدر صناعي تِّْقن،إ
 .(010، ص 2008المعاصرة، 

 التعريف اإلصطالحي

أسلوب أو فن ِّي ة في إنجاز عمل أو بحث علمي  ونحو ذلك، أو جملة الوسائل واألساليب والطرائق  تقني ة،
 .التي تختصُّ بمهنة أو فن  

     مهنة.  حرفة، فن، ما:في مجال  واإلجراءات المستخدمةفي المفهوم العام مجموعة من األساليب، 
 .(010، ص 0228لمعاصرة، اللغة العربية ا )معجم

 التقنية في المجال الرياضي 

 جزئها ليسو  للمهارة ومكمل مهم جزء وهو معينة لمهارة( ميكانيكياُ ) فنياُ  الصحيح الحركة أداء أسلوب هو
 .األساسي

 اطهنش او فعاليته بنوع الخاصة الحركات من مجموعة أو الحركة أداء على الرياضي الالعب قدرة هو
 .(102، ص 0293 سامر متعب ( والبايوميكانيكية الفنية األسس وفق الممارس

 يعرض تعاريف للتقنية في المجال الرياضي لمختلف المؤلفين. (:15) جدول رقم
(Bermejo, J., 2013 , pp.48-49) 

 المؤلف التعريف

 Ozolin (1970) ، هو نموذج متعلق بكل رياضة.وهذا األخيرتمرين بدني  ألداءلنموذح األكثر عقالنية ا

Mateveiv النموذج المثالي للفعالية في المنافسة.  (1711 )  

 Grosser (1986) .الطريقة لتنفيذ فعالية حركية مثالية من قبل الرياضي

 Grosser (1988) .النموذج المثالي المتعلق بنشاط رياضي

 Apard (1990) ".ةيوضح التقنية بشكل عام " بطريقة تنفيذ الحركات الممكنة للرياضة المقصود

يا الرياضية التي من المفترض ضمن والوظيفية للحركاتمجموع النماذج البيوميكانيكية 
 .تنفيذها بأقصى قدر من الكفاءة

Schmidt (1991) 

 Storosa (1991)  .طريقة تنفيذ تمرين رياضي

 Anton (1998) .نمط الحركة المناسبة لتحقيق مهارة معينة
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لرياضية: ن التقنية اأستنتاجات بستخالص بعض اإلإذه التعاريف السابقة يمكن طالع على هبعد اإل 
أسلوب أداء الحركة الصحيح فنيا. متعلق بكل رياضة. محددة على أساس الخبرة العملية والنظرية. هي 

 تسعى لحل مشاكل الحركة الموجودة. تمثل جزء مهم ومكمل للمهارة. 

 :ضي نذكر بعض التعاريف في كرة القدمبعد تعريف التقنية في المجال الريا

ي أ إليها،تحقيق الحركة المثالية التي نحاول الوصول أنها: " Grosser et Neumier (9180يرى )
 ". عملية تنفيذ فعالية الحركة المثلى من جانب الالعب

يذ مهمة فالتقنية في كرة القدم بكل الحركات المختارة وفقا للقواعد لتن" Kollath (1991)يصف فيما 
 .(Buschmann et al., 2001, p.21) "محددة

تقنية خاصة كل نوع من الرياضة يحتاج أن  Arpadنقال عن  Folgueira  (1981, p.15)يقول 
 ."كل الحركات الممكنة في كرة القدم" طريقة تنفيذ  القدم:كذالك كرة و 

تقنية ويضيف أيضا، "أن ال ." أن التقنية هي: " متاع العب كرة القدم Turpin (2002, p.78)يفيد 
 ."جهة أخرى  والكرة منيمكن ان تعرف كالعالقة الموجودة بين الالعب من جهة 

دراسةفي ال قصودةالمتحديد مفهوم القدرات المهارية   3.2.5.5.  

لطبيعة  تبعاه دراستنحن بصدد  وتحديد ما توضيحوالتقنية، سيتم لى كل من مفهوم المهارة إبعد اإلشارة 
  المستخدمة.  ختباراتواإل بحثال
 

 اإلستشهاد بأعمال كل:وعبر   Guilherme et al. (2015, p.1790)يفيد بعض المختصين 
 (Knapp, 1997 ; Bate, 1996 ; Reilly, Nevill et Franks, 2000; Williams, 2000).  

 عن جميوأ الحركية،و االدراكية  المعرفية،ن المهارة في الرياضة تشمل المهارات أ في هذا الميدان،
 .لتغييراتشتمل على تطبيق هذه المهارات، كما يتم تنفيذها تحت بيئة سريعة  مختلفة،بدرجات  الرياضات،

 : كرة القدم تشتمل على أنواع المهارات الثالثةومع هذا، 

  سياق اللعبة يحدث في وتحقيق ماترتبط المهارة المعرفية بالكفاءة التي يظهرها الالعبون لفهم 

.(Williams, 2000 ; Davids et Williams, 1999 Bate,1996 ;) 

  لمعرفة  ،وبالتالي اللعبة،تشير المهارة االدراكية الى القدرة التي يظهرها الالعب لتوقع احداث
   مع االخذ بعين االعتبار المعلومات التي تظهر من السياق يؤدي،كيف متى و 

(Tavares, Greco, et Garganta, 2006; Williams, 2000; Williams et al., 1999). 
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  عمها القدرات تد والتي بدورها، وتكتيكية محددةتنفيذ قدرات تقنية  إلىتشير المهارة الحركية
 (.Reilly et al., 2000) الفزيولوجية

دراكية اإل المعرفية،فخالل المباراة، أداء المهارات التقنية الخاصة يصدر من قرار ينشأ عن المهارات 
 . لحركيةاو 

(Garganta, 2006; Williams, 2000; Williams et al.,1999; Hodges, 2005). 
 

ندين تمس Knapp (1977) نقال عن  Moal et al. (2014, pp.1418-1419)  فيدي        
ن القدرة المكتسبة عبر التعلم لتحقيق اهداف محددة سلفا بأكبر قدر مبالتعريف التقليدي للمهارة بأنها: 

  نجاح، وغالبا بأقل وقت ممكن، وأقل صرف طاقوي، أو االثنين.ال

تنفيذ العديد من الجوانب المهارية في سياق ديناميكي لذالك على الرغم من وجود تتطلب كرة القدم  أن
 "ن كرة القدم هي في المقام األول هي لعبة إف( ضربة ثابتة (على سبيل المثال" المهارات المغلقة"بعض 

أداء ذا لم يقم بإ، و لكن (التقنية)نماط جيدة للحركة أقد يكون لالعب  خرى،وبعبارة أ ".ةمهارة مفتوح
  العب غير مفيد" تقريبا." فعندئذ يصبح ( المهارة)الفعالية المالئمة في الوقت المناسب 

 أيضا، ومستشهدين بأعمال كل من:
 (Knapp, 1963; Ro¨ sch, Hodgson, Peterson, 2000; Hoare, et Warr,2000; Ali, 

2011). 

و أر التمري ،ن عزل جانب واحد من اللعبة، على سبيل المثالإفجراء االختبارات المهارية إخالل أنه 
اس الجانب لى قيتفتقر ا( راحةة ما يكون هنا الالعب في حالة و التي عاد)التصويب من وضعية الثبات 

 تسمح ال لألقماعلكن في وضعية ثابتة  ،االقماع وغة المتعرجة بالكرة حول، او المراالديناميكي للعبة
 ،ي كرة القدمالتي تشكل المهارة فبوجود بيئة تفاعلية تظهر جوانب المهارة المعرفية ، االدراكية ، الحركية 

ي المهاري في كرة القدم ه ن معظم االختبارات التي تهدف الى قياس االداءألذالك ليس من المستغرب 
 .لقةالمهارات المغ ختبرت

ري في كرة القدم. تناول فيها ( في دراسة نقدية لقياس األداء المهاAli, 2011, p.12بالمقابل يوضح )
الدراكية والحركية. تقيس المهارة بجوانبها المعرفية، ا التفاعلية التيتبارات التي توفر البيئة الديناميكية خاإل

 اختبارات:مثل 

 (Zelenka et al.,1967 ; Abt et al., 1998; Northcott et al., 1999; Vanderford 

et al., 2004; O’Regan et al., 2006; Ali et al., 2007a, 2008; Foskett et al., 
2009; Gant et al., 2010). 
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ن يكون أ على المختبر، حيث يجب فهوم "المهارة" يصعب قياسه حالياويقول أنه قد يكون ببساطة أن م
مكانية اإلستخدام على دراية بالمشاكل المت علقة بالتكلفة، الوقت المتاح )تتطلب فترة للتعود والفهم( وا 

 .موجهة لجميع الفئات والمستويات(أدوات( مستوى الالعبين )ليست  مساحة،)

تخدام سإلى إمر الذي يقود المختبرين األ فضاًل عن موثوقية وصالحية وحساسية هذه االختبارات.
بدون تفاعل مباشر  (متوقعة)التي تكون فيها البيئة مستقرة ويمكن التنبؤ بها ختبارات المهارات التقنية، إ

  .األداء يعتمد هنا أساسا على نوعية المهارات التقنية المنفذة حسب المتطلبات. بين الخصوم

 .ختبارات المستخدمة في دراستنا والتي سيتم عرضها في الجانب التطبيقي من الدراسةاإلطبيعة كوهذا، 

 تصنيف المهارات التقنية  .4.2.5.5
أن كثير من المختصين في كرة القدم قد حرصوا على تصنيف هذه المهارات تبعا تجدر اإلشارة الى . 1

المهارات التقنية في كرة القدم  في دراسة لتصنيف Yang (2014, p.1036)لعدة عوامل، حيث يفيد 
 :   يمكن تسجيل عدة تصنيفات، يلخصها فيما يلينه أ

 تي: المهارات التقنية تصنف كاالا للتحول هجوم / دفاع وتغير وظائف الالعبين في المباريات، وفق
 

 هجومية الالحركات التقنية  -

 دفاعية الالحركات التقنية  -

 المهارات التقنية تصنف على أنها: وفقا لمواقع الالعبين، 
 

  .الحركات التقنية لمراكز الالعبين في االمام والخلف -

 حارس المرمى. لحركات التقنية لمركزا -

 المهارات التقنية تصنف:وفقا لتركيب الحركات التقنية لالعبين، 
 

 الحركات التقنية الوحيدة )البسيطة(. -

 الحركات التقنية المركبة. -

 تصنف كـ:  المهارات التقنيةحسب الوسائل التقنية لالعبين،  
 

 .الحركات التقنية بالكرة -

 قنية بدون كرة.الحركات الت -

 .وبدون كرة بالكرة ةساسين هي المهارات التقنيأكل هذه التصنيفات أعاله، تشتمل وتتضمن قسمين 
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  :القسمهذا  التي تخص والمختصين سوف نذكر أهم التصنيفات لبعض المؤلفيننفس السياق وفي  .2

  يقولFolgueira (1981, p.15)  بالنسبة لـArpard  قسمين:لى إالقدم  التقنية في كرةتنقسم  

  .، القفز، المخادعةوتغيير االتجاهالتقنيات بدون كرة: الجري  -

، ضرب الكرة بالرأس، دحرجة الكرة، المراوغة، المهاجمة، إستقبال الكرةالتقنيات بالكرة: ركل الكرة،  -
 . والهجومية لحارس المرمى التماس، الحركات الدفاعيةرمية 

  أيضا يذكرFolgueira (1981, p.17)  وفقا لـ أنهMata  على قسمينهي المهارات التقنية: 

  : عناصر 8يمكن تصنيفها الى  والتي بالكرة:المهارات التقنية  -

رمية  ،المهاجمةضرب الكرة بالرأس، دحرجة الكرة، المراوغة،  )اإلستالم(، إستقبال الكرة الكرة، ضرب
  .ىالتماس، الحركات الدفاعية والهجومية لحارس المرم

 .والتمويهالقفز  االتجاه،تغيير  الجري، كرة:المهارات التقنية بدون  -

  حسبLeandro (2003, p.34)  نقال عنCook (2000)  لىإيمكن تقسيم المهارات التقنية:  

 ، التمرير، الدحرجة، المراوغة، ضرب الكرة بالرأس، الركل.تقبالسالمهارات التقنية بالكرة: اإل -

 .مخادعةنية بدون كرة: الجري، تغيير االتجاه، التوقف، القفز، الالمهارات التق -

 

  يضيف نفس المؤلفLeandro (2003, pp.51-52) عن  نقال Godik et Popov (1993) 

 : أساسيينالتقنية على قسمين يمكن توزيع أنه 

  .يةالدفاع وقفةالتقنيات بدون كرة: الجري وتغيير االتجاه، القفز، التمويه بالجسم، ال -
 .، المهاجمة، رمية التماس، ضرب الكرةقبالستالتقنيات بالكرة: التمرير، الدحرجة، المراوغة، اإل -

 المهارات األساسية في كرة القدم تنقسم إلى:( أن 72-07، ص ص 9112محمود ) يفيد حنفي 

 الدفاع. العب ، وقفةاإلتجاه، الوثب، الخداع والتمويهالمهارات األساسية بدون كرة: الجري وتغيير  -
المهارات األساسية بالكرة: ركل الكرة بالرجل، السيطرة على الكرة، الجري بالكرة، ضرب الكرة بالرأس،  -

 الخداع بالكرة، المهاجمة، رمية التماس، حراسة المرمى.

 هما:( المهارات األساسية بكرة القدم على شكلين 39-04، ص ص 0297)كماش  يضع الزم 

ضرب الكرة بالقدم، السيطرة على الكرة، دحرجة الكرة، المراوغة  وتشمل:ية بالكرة األساس هاراتالم -
 .بالكرة، ضرب الكرة بالرأس، المهاجمة بالكرة

 الخداع. االتجاه، القفز،الركض وتغيير  وتشمل:لمهارات األساسية بدون كرة ا -
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ستعمل مستخدمة، حيث ي، أن هنالك بعض التباين في المصطلحات الالسابقةيتبين من التصنيفات 
في المقابل  ." ، والبعض االخر يكتفي بالتقنيةTechnical skills البعض مصطلح المهارات التقنية: "

بقة نه ومن خالل عرض التصنيفات الساأ إال في المراجع العربية مصطلح المهارات األساسية،نجد غالبا 
العناصر التقنية  يبرزالسياق شكل عام  وفي نفسنها تضم نفس المكونات تقريبا بالكرة وبدون كرة. أنجد 
 القدم: كرة  في

 .(Talaga, J., 1991, p.58)في كرة القدم لـ يبين عناصر المهارات التقنية (: 11شكل رقم )

  
 سنركز على ما يهمنا من هذه التصنيفات للمهارات التقنية في كرة القدم على تلك المتعلقة بالكرة 

ستقبال الكرة، إا القدرات المهارية لالعبين في كل من تقنيات: التمرير، القذف، ونقصد بها في دراستن
 فيما سيرد عرضها وتقديم بعض التعاريف لها فيما يلي:. دحرجة الكرة، المراوغة

  الكرةضرب . 1.4.2.5.5

اء نوأنها تستخدم أث القدم،الكرة من أكثر المهارات استخداما خالل مباريات كرة  ضربتعد مهارة  
القدم ال ان نسبة ضرب الكرة بإالزميل فضال عن تشتيت الكرة  والتمرير الىالتصويب على المرمى 

 أشكال ضرب الكرة
:)التمرير، القذف(  

 .بالرأس-

   .بوجه القدم األمامي-

 بجانب القدم الخارجي -

 .بجانب القدم الداخلي-

 .بباطن القدم-

 .بالعقب-

   .)رمية التماس( اليد-

 :إستقبال الكرة

 ،السيطرة على الكرة ,بالرأس
وجه القدم  ،الفخذ ،بالصدر

جانب القدم  ، باطن القدم،
جانب القدم  ،الداخلي

 ، أسفل القدم.الخارجي

 :المهاجمة )إسترجاع الكرة(

 المضايقة(، فةلمكات)ا الحمل-

 المهاجمة من األمام. -

 .من الخلفالمهاجمة -

 .الحجز-

 تزحلق.المهاجمة بال-

 .بقدم واحدة في األمام-

 :دحرجة الكرة، المراوغة

 ،بجانب القدم الخارجي
  .بجانب القدم الداخلي

 بالكرةالمهارات التقنية 

 المهارات التقنية في كرة القدم

 ةالمهارات التقنية بدون كر

 المخادعة: 

بالتمرير، بالتصويب، 
  ،يقاع,بالنظر، بتغيّراإل

 .االتجاهبتغيّر

تغيير  ،التوقف، الوقفة الدفاعية، التسارعالمشي ,الجري، العدو، 
 .المهاجمة  ،التمويه ،المضايقة ،المكاتفة، القفزاالتجاه، 
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 هي:و بهدف التمرير أكثر استخداما من التصويب أو التشتيت وهناك نوعين لمهارة ضرب الكرة بالقدم 
 .(88، ص 9184، حنفي محمودبالرأس )ضرب الكرة بالقدم وضرب الكرة 

 التمرير. 1.1.4.2.5.5
فعالية او باألحرى فن نقل الكرة بأنها  Garcia (2003)نقال عن  Poncé (2006, p.84) يعرفها

 .لى الزميلإ

طرة او بعد السي الكرة مباشرةن يمرر أت التي من خاللها يمكن ألي العب نقصد بذلك مجموعة المهارا
لكرة تنفذ باستخدام طريقتين: ضرب ا و األرضية. هذه المناولة يمكن انأالعالية  سواء بالكراتعليها، 

 (.90، ص 9185)مفتي إبراهيم،  وضرب الكرة بالرأس قدمبال

 لتصويب ا .2.1.4.2.5.5
و أالتصويب  هدف،كل كرة موجهة نحو مرمى المنافس قصد تسجيل  بأنهاGodik (1997) يعرفها 
  االستعمال.هو قليل و  او عن بعد  ة،متوسطقرب او عن مسافة عن القذف 

 (Poncé, F., 2006, p.84). مرمى الخصم في رسال الكرةإ علىالفعالية التقنية التي تعتمد  وهأو 

 التشتيت  .3.1.4.2.5.5
عادل ) معناه إبعاد الكرة الموجهة من المنافس إلى منطقة الجزاء بالرأس أو بالقدم مباشرة ودون استقبالها

 .(18، ص 0292، تركي وسالم جبار

 الكرة القبستإ 2.4.2.6.5.
سواءا  بالهق، هذا األخير الذي تم استالكرة، جميع الحركات التقنية للسيطرة على الكرة قبالستإيقصد ب 

 .الكرة بر إستقبالعوذلك  ،الخصمعبر التمرير من الزميل، أو عبر اعتراض الكرة القادمة من 

هكذا  ،ة أخرى عمال للقيام بفعاليستخفض سرعة الكرة لجعلها قابلة لإل لىإذلك ميل المهارة الحركية  يعني
أيضا  دون فقدان اإليقاع، ستعمل لتجنب الخصم ومواصلة اللعبوالذي يالموجه،  اإلستقبالأيضا نجد 

  (Drissi, B., 2009, p.79). )قترن بالتمويه )المخادعةيعندما  يمكن ان ينتج عامل المفاجئة

حت طوع خضاع الكرة وجعلها تإ ة القدم ويقصد بهاتعد السيطرة على الكرة أحد المهارات األساسية في كر 
 ، ص0297يوسف الزم، وتصرف الالعب ومقدرته على التحكم فيها خالل مواقف اللعب المختلفة )

46.) 
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  دحرجة الكرة و المراوغة3.4.2.6.5. 

ي هلتي مانا بالكرة و تظل شرطا أساسيا لنجاح المراوغة و اأحرجة الكرة تضمن االتصال األكثر د 
 م مع الكرة على الرغم منن المراوغة هي ضمان االتصال الدائإ متداد طبيعي لهذا األخير، في الواقعإ

 .(Drissi, B., 2009, p.79)الخصم مواجهة 
 
مصطلح " دحرجة الكرة" و " المراوغة" غالبا ما يستخدم بالمعنى نفسه. في  أن Edith (2003) ذكري

المستعملة للدحرجة او المراوغة هي نفسها. ولكن في عالم كرة القدم،  الواقع العوامل األساسية للتقنية
 نتحدث عن المراوغة فقط عندما يتعرض الالعب الذي لديه الكرة لهجوم من قبل الخصم. 

.(Poncé, F., 2006, p.84) 

 دحرجة الكرة  .1.3.4.2.5.5

ي قدم، والتقدم في أرض الملعب، فتعتمد على دفع الكرة بالالتي عالية الف ابأنه Edith (2003)يفيد  
  (Poncé, F., 2006, p.84). مساحة بدون خصم

حيث تتطلب  هي فن إستخدام أجزاء القدم في دحرجة الكرة على االرض وهي تحت سيطرة الالعب،
 .(47، ص 9185التصرف والتوافق بين سرعة الجري والتحكم بالكرة )مفتي إبراهيم، ،حسن 

  المراوغة. 2.3.4.2.5.5 

هو ما يجب يشغلها الخصم أو الخصوم، و  دحرجة الكرة في مساحةبأنها  Edith (2003) عرفهاي
 (Poncé, F., 2006, p.84)." تجنبه

أو أكثر من خالل التحكم والسيطرة  جتياز منافس واحدإة الالعب المستحوذ على الكرة من تعني قدر 
جادة الخداع شريطة ان  .(03، ص 0292، تركي وسالم جبارعادل سيطرته )تبقى الكرة تحت  وا 

الدراسات السابقة. 5  

أحد  تناولت واألجنبية التي والعربية المحلية ساترا الد مختلف رصد إلى ،العنوان هذا في سنتطرق 
ومناهجها وكذالك  عيناتها ذكر مع بالدرجة األولى، ونتائجها أهدافها بإبراز وذلك الحالية، متغي رات الدراسة
 ات التي إستعملت في إخراج البحث بشكله النهائي.الوسائل واألدو 

 وهي إلى ثالثة أقسام قسمت منها، وقد االستفادة إمكانية مدى وتوضيح بالتعليق عليها وأخيرا القيام 

 :النحو التالي على
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 الدراسات التي تناولت القدرات البدنية 1.5

 :الدراسة االولى

رة كالل الموسم الرياضي لمتغي رات اللياقة عند العبي التغييرات خ بعنوان:Casajús (2001) دراسة 
 .القدم المحترفين

ألمر بالمتغيرات ويتعلق ا (فيفري  –سبتمبر )هدفت الدراسة الى تقييم التغييرات خالل الموسم الرياضي 
 .االنتروبومترية، والفيزيولوجية

نف لبحث في فريق كرة قدم صتم االعتماد على المنهج الوصفي في هذه الدراسة، فيما تمثلت عينة ا
 .فرد( 95)أكابر محترف من البطولة االسبانية الدرجة االولى عددهم 

 دوات البحث في تطبيق إختبارات ميدانية، تناولت: تمثلت أ

 .إختبار للحد األقصى إلستهالك األكسجين على البساط المتحرك. متغير( 94)قياسات أنتروبومترية لـ
جهاز ب ارات لتقييم القوة االنفجارية لألطراف السفلية، بإستعمال منصة قوة متصلةباإلضافة الى أربعة اختب

 (.(Ergo-Jump Bosco System, Made by Globus(20229)توقيت رقمي بدقة 

بعد خمسة اسابيع من بداية التدريبات، واإلختبار الثاني شهر ( سبتمبر)تم إجراء اإلختبار األول شهر 
المتوسط  :التاليةعتماد على األدوات االحصائية اإل مع .اب من مرحلة المنافساتفي مرحلة اإلي( فيفري )

 (.2.25)للعينات المترابطة عند مستوى داللة " T" إختبارنحراف المعياري، اإل الحسابي،

 لنتائج أنه: أظهرت ا

 نخفاض معنوي عند مستوى داللة عنوي للكتلة العضلية، مع مالحظة إر مال يوجد تغيي
 لنسبة الكتلة الدهنية خالل الموسم الرياضي. (2.25)

 الكسجينا ستهالكإل األقصى والحد القصوى  القلبية نبضاتال معدلل معنوي  فرق  وجود عدم 
 .والثاني األول التقييم بين

 الرياضي الموسم خالل العمودي القفز إختبارات في معنوي  فرق  وجود عدم  . 
داية ن العبي كرة القدم المحترفين لديهم لياقة بدنية جيدة في بيستنتج الباحث من هذه النتائج المسجلة، أ

لموسم االدوري االسباني. وأن التغييرات المالحظة خالل الموسم تعتمد على القيم األولى المسجلة بداية 
 .يالرياض
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 :الدراسة الثانية
ة يولوجية عند مجموعللياقة الفز  من موسم إلى موسمالتغييرات  بعنوان: Niall et al. (2008)دراسة 
 .العبي كرة القدم المحترفينمن 

دراسة الى معرفة التغييرات خالل مراحل الموسم الرياضي، ومن موسم إلى أخر لمؤشرات اللياقة هدفت ال
  .البدنية

تم استخدام المنهج الوصفي التتبعي، أما عينة البحث فشملت مجموعة من العبي كرة قدم محترفين 
، سم 203 ± 9078، الطول 305 ± 05( العب )العمر 40نجليزية أكابر عددهم )بالدرجة األولى اإل

 .(كغ 900 ± 7004الوزن 

ختبارات ميدانية: )أنتروبومترية، القوة لألطراف السفلية، المداومة  تمثلت أدوات البحث في قياسات وا 
وسم الرياضي، فسي، نهاية المالهوائية( تم إجرائها قبل بداية الموسم الرياضي، وسط الموسم الرياضي التنا

على مدى ثالثة مواسم. فيما تمت المعالجة اإلحصائية بإستعمال األدوات التالية: المتوسط الحسابي، 
ختبار توكي" للعينات المترابطة، إختبار تحليل التباين األحادي Tاالنحراف المعياري، إختبار "  وا 

(Tukey) .للمقارنات البعدية المتعددة 

:نج المتوصل إليها عدلت النتائ  

  عدم وجود أي تغييرات معنوية لمتوسط أداء الحد األقصى الستهالك لألكسجين خالل فترة
 الثالث مواسم.

  وجود فروق دالة جد معنوية للحد األقصى إلستهالك االكسجين بين مرحلة ما قيل بداية
 الموسم ومرحلة المنافسات من الموسم الثاني والثالث.

 ار القفز العمودي بين مرحلة ما قبل بداية الموسم والمنافسات.وجود تحسن إلختب 

  (الطول، وزن الجسم، نسبة الدهون )تسجيل تغييرات في العوامل االنتروبومترية لم يتم. 

 :الدراسة الثالثة
الميذ تتطور بعض المهارات الحركية األساسية بين  ديناميكية: بعنوان( 2113)دراسة مصباح رمضان 

  .( سنة90-92نية )المرحلة الس

هدفت الدراسة الى التعرف على الفروق في درجة تطور المهارات الحركية االساسية الكلية بين تالميذ 
 .سنة بمدينة الزاوية 90-92المرحلة السنية 

 90( تلميذ، سن 045تم استخدام المنهج الوصفي باألسلوب المسحي، فيما بلغ مجموع أفراد العينة )
 ( تلميذ990سنوات ) 92( تلميذ ،00سنة ) 99( تلميذ، 03سنة )
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تمثلت األدوات المستعملة في تطبيق ستة اختبارات بدنية لتقييم: السرعة )إختبار سرعة الجري من البدء 
متر من البدء المنخفض(، القوة لألطراف العلوية )إختبار رمي الكرة  32الطائر، إختبار سرعة الجري 

الكرة الطبية نحو الخلف(، القوة لألطراف السفلية )القفز العمودي من  الطبية نحو االمام، إختبار رمي
الثبات، القفز الطويل من الثبات(. أما لمعالجة البيانات تم إستخدام الوسائل اإلحصائية التالية: المتوسط 

 ، االنحراف المعياري، تحليل التباين األحادي.الحسابي

 توصل الباحث الى أن:

 سنة.  90-92ساسية )الجري، الرمي، الوثب( تنمو نمو دال بين تالميذ المهارات الحركية األ 
  ،توجد عالقة طردية بين زيادة العمر وتحسن نمو المهرات الحركية األساسية )الجري، الرمي

 .  سنة 90-92لتالميذ الوثب( 

 الدراسة الرابعة:
الرياضيين الشباب ذوي  دراسة ديناميكية الصفات البدنية عند بعنوان:Rebaine (2014) دراسة 

 المستوى العالي. 

الغرض من هذا البحث هو تسليط الضوء على ديناميكية تطور الصفات البدنية مع عالقتها بالنمو 
 )حسب العمر(. بهدف تقييم اإلعداد البدني ومتابعة التدريب، لممارسة على أعلى مستوى.

 عينة البحث من عدد من الرياضيين في عدةتم إعتماد المنهج الوصفي في هذه الدراسة، فيما تكونت 
ناث )ن = 0882سنة، ذكور )ن =  97-92تخصصات رياضية مجتمعة من عمر   (.9050( وا 

متر،  32كأدوات بحث تم تطبيق مجموعة من االختبارات البدنية: السرعة: )إختبار سرعة الجري مسافة 
، إختبار رمي الكرة Abalakovعمودي لـ متر( القوة: )إختبار القفز ال 5×92إختبار الجري المكوكي 

متر لـ  02كغ من وضعية الجلوس، إختبار القفز الطويل( المداومة: )إختبار الجري المكوكي  3الطبية 
Leger ،بالنسبة للمعالجة اإلحصائية فتم االعتماد على: المتوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري ،)
 " لداللة الفروق. Tإختبار"

 حث عبر تحليل تطور األداء المنجز في اإلختبارات المختلفة إلى النتائج التالية: وقد توصل البا

عاًما، بين األوالد والبنات.  94إلى  93أن الفروق في الصفات البدنية يظهر بوضوح إبتداءا من سن 
كثير في بالتطورات السنوية للنتائج المحققة إلى أن الزيادة في األداء، كانت أكبر أيضا، يشير متوسط 

إختبارات تقي يم القوة اإلنفجارية لألطراف العلوية والسفلية، مقارنة بتلك التي تعبر عن السرعة والمداومة. 
نت النتائج المالحظة في تطور األداء، من تحديد معايير التقييم لكال الجنسين في كل فئة عمرية.  كما مك 
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 الدراسة الخامسة:

لتوافق الحركي لدى  ديناميكية تطور قدرات ا بعنوان:  Gierczuk et Sadowski ( 2115دراسة)  

 . سنة 02 – 90المصارعة الحرة بعمر  رياضي  

لدى  ،قدرات التوافق الحركيالمختارة لالهدف من البحث هو دراسة التغييرات في مستويات المؤشرات 
 .سنوات 4المصارعة الحرة خالل عملية تدريب مدتها  ي  رياض

ن ممجموعة فشملت عينة البحث التتبعي. أما  المنهج الوصفي إلعتماد علىكمنهج مستخدم تم ا
 بولندا. ب "Radomkaمن النادي الرياضي " سنة، 90بعمر  (95المصارعين )ن = 

)التمايز الحركي، القدرة  :( قدرات توافقية27) تقييمل( إختبار 90) تمثلت األدوات المستعملة في إجراء
درة ، القدرة على تقدير الوضع، القدرة على الربط الحركي، قالحركي اإليقاعرة على التعديل والتكييف، قد

اصلة قدرها مع فترات ف ،االختبارات خمسة مرات كما جرى تنفيذ التوازن، القدرة على االستجابة السريعة(
تم  ولمعالجة البيانات إحصائيا .لمدة أربع سنواتدامت مستمر عملية بحث عام بين االختبارات خالل 

 كيكسون ختبار ويل، إاألحاديالمتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار تحليل التباين إستخدام: 
(Wilcoxon.) 

 أظهرت النتائج أن: 

-90م بين تتراوح أعماره يحرة الذال عند رياضي  المصارعة القدرات التوافقيةالتغييرات في مستويات 
لها تباينة بين الرياضيين و ، مع شدة بمستويات متلفةختجاهات مفي إ ،حدث في أوقات مختلفة 02

-90تم تسجيله في سن  القدرات التوافقية يرات في مستوى يطابعها المميز. لوحظ أيضا أن أكبر التغ
لى التمايز الحركي والتوازن عقدرات:  باإلضافة الى ،تطورالقدرات التوافقية  ، حيث الجزء األكبر من97
وما فوق، ما زالت قدرات االستجابة  سنة 91 حتى في عمر، لوحظ أنه هذاعالوة على الخصوص. وجه 

 تتطور. السريعة

 :الدراسة السادسة
رات خالل الموسم الرياضي ألداء الرشاقة، السرعة التغييبعنوان:  Dragijsky et al. (2017) دراسة

 عند شباب العبي كرة القدم النخبة. والمداومة 
 

 الرشاقة، والمداومة عند شباب العبي النخبة. السرعة، :التغييرات في أداءالبحث هو دراسة  الهدف من

تم إنتهاج المنهج الوصفي في هذه الدراسة، فيما تكونت عينة البحث من شباب العبي كرة القدم النخبة 
 ينشطون في الدرجة األولى من البطولة التشيكية. U13( العب 08عددهم )
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(،  Illinois، إختبار إلينوي 525ات الميدانية: للرشاقة )إختبار الرشاقة كأدوات بحث، تم تطبيق اإلختبار 
. تم إجرائها خالل مراحل  (YO-YO IRT1متر(، المداومة )إختبار  32السرعة )إختبار سرعة الجري 

(، خالل مرحلة 0(، نهاية مرحلة التحضير )إ9الموسم الرياضي التالية: بداية مرحلة التحضير )إ
ي، سابأما لمعالجة البيانات فتم استخدام: المتوسط الح (.4(، في نهاية مرحلة المنافسات )إ3المنافسات )إ

ختبار المقارنات المتعددة تحليل التباين  االنحراف المعياري، إختبار . وذلك Bonferroni)) بونفيرونيوا 
 .SPSSباالعتماد برنامج التحليل اإلحصائي 

المتوصل إليها عن:دلت النتائج   

  وبالتحديد  .2.25داللة ستوى فروق معنوية في جميع مؤشرات اللياقة البدنية المحددة عند موجود
مرحلة بين و  ،(9بين بداية مرحلة التحضير )إ 525معنوية في إختبار الرشاقة  وجود فروق 
 .(4( ونهاية مرحلة المنافسات)إ3)إ المنافسات

 إلينوي  الرشاقة إختبار في معنوية فروق  وجود Illinois) )وبين ،(9إ) التحضير مرحلة بداية بين 
 (.4،إ3،إ0إ) االختبارات بقية

 إلينوي  الرشاقة إختبار في معنوية فروق  وجود Illinois) )وبين ،(0إ) التحضير مرحلة نهاية بين 
 (.4إ) المنافسات ونهاية ،(3إ) المنافسات مرحلة

 مرحلة وبين( 9إ) التحضير حلةمر  بداية بين اإلنتقالية، السرعة إختبار في معنوي  الفرق  كان 
 (.4إ) المنافسات ونهاية( 3إ) المنافسات

 مرحلة وبين( 0إ) التحضير مرحلة نهاية بين اإلنتقالية، السرعة إختبار في معنوية فروق  وجود 
 (.4إ) المنافسات ونهاية( 3إ) المنافسات

 االختبارات بقية وبين ،(9إ) التحضير بداية بين المداومة، إختبار في معنوية فروق  وجود 
 (.4،إ3،إ0إ)

  باب.الرياضي على أداء العبي كرة القدم الشمراحل الموسم  تأثيريستنتج الباحثون من هذه النتائج مدى 

 الدراسة السابعة:
القدم  كرة ناشئي لدى القوة صفة تطور ديناميكية دراسة( بعنوان: 2111دراسة عروسي األمين )

(U15-U13). 

 في الزمني العمر دور على والكشف .الناشئين لدى القوة صفة وأهمية دور رازالى إبهدفت الدراسة 

 زيادة في التدريب دور على الكشف هدفت الى محاولةأيضا و  .الناشئ لدى القوة لصفة الفرق  إبراز

 .الرياضي الموسم طيلة العضلية القوة تطور درجات على الوقوف الناشئين، ومحاولة لدى العضلية القدرة
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الوصفي، أما فيما يتعلق بعينة البحث فتم إختيارها بطريقة  المنهج على الدراسة هذه في العتمادا تم
العب كرة قدم صنف أصاغر  (39و)  U13براعم  صنف قدم كرة العب (30) في تتمثلمقصودة و 

U15  الوالئي القسم في تنشط أنديةمن ثالثة. 

 :فز العموديللق إختبارينبالنسبة ألدوات البحث فتم إستخدام 

((squat jump ( وcontre mouvement jump) ستعمال جهاز "عبر إMyotest".  تحليلفيما تم 

بإستخدام: )المتوسط الحسابي، ( SPSS) اإلحصائي البرنامجإلعتماد على با الدراسة ونتائج معطيات
 تحليل التباين األحادي(. المترابطة، للعينات« Tإختبار"االنحراف المعياري، 

 هرت أهم النتائج إليها:أظ

والتدريب لدى ناشئ كرة القدم كان له تاثير في تطور القوة  النمو عاملي بتأثير القوة صفة تطور آليةن أ
 ما أ المركزي،التقلص  الذي يعتمد على(SJ) اختبارفي سنة  93لية بالنسبة لصنف اقل من العض

CMJ)  ) المقابل لم ب تسجل له أي فروق في النتائج. لمفالذي يعتمد على التقلص المركزي والالمركزي
نتائج ل بالنسبة ،سنة 95تسجل أي فروق في تطور القوة العضلية بالنسبة لصنف اقل من 

التي كانت بين فترات الموسم الرياضي االعدادي وفترة  ،لقبلي والبعديا (CMJ)و  (SJ)ناالختباري
سنة وهذه نتيجة  95لصالح فئة أقل من  (CMJ)و  (SJ)المنافسات. كما كانت جميع نتائج إختبارات 

 .سنة في النمو والتطور البدني 93سنة عن فئة اقل من  95طبيعية نظرا لتقدم فئة أقل من 

المهاريةالدراسات التي تناولت القدرات    2.6   

 الدراسة األولى:
 .نة القدم الناشئيتطور مفهوم الذات والمهارة عند العبي كر  بعنوان: Hopper et al. (1991) دراسة

ي كرة بوتطور المهارات عند الع ،بعاد لمفهوم الذاتمعاينة التغييرات المتعددة األ الى هدفت الدراسة
 . القدم خالل المخيم الصيفي

( 54في ) تمثلت عينة البحث ، كمادراسةالالمنهج الوصفي االرتباطي لمالئمته لطبيعة تم االعتماد على 
 .واتسن 403يقدر بـ  بمعدل ممارسة ،سنة 94-8العب متطوع بسن 

 لـ: ختبارات المهاريةمجموعة من اإلستخدام إبحث تم  كأدوات

لمفهوم  Harter 1985إختبار  إضافة الى ، التنطيط، التمرير نحو الجدار، دقة التصويب()المراوغة
خيم الصيفي المالتصور الشخصي، ومقياس مفهوم الذات في كرة القدم. وتم إختبار الالعبين قبل وبعد 

سط الحسابي، تو : المتم إستخدام فيما يخص الوسائل اإلحصائية المعتمدةبعد اجتيازهم معسكر التدريب. 
 لمترابطة.نات ايللع "T"ختبار ا  االنحراف المعياري، معامل االرتباط لبيرسون، و 
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 المتوصل إليها:  النتائج دلت

  بدني ومقياس المظهر ال ،ير نحو الجدارعن وجود تحسينات هامة تم تسجيلها في اختبار التمر
 ومقياس مفهوم الذات.    Harterلـ 

  ،أيضا التحسينات المعنوية لمفهوم الذات لكرة القدم دعمت النظرية المتعددة االبعاد لمفهوم الذات
 . Harterعلى بقليل من تللك المسجلة في مقياسأ فيما كانت النتائج المسجلة في الدراسة 

  99التصور للقدرة لدى الالعبين وتقييمات المدربين أن الالعبين األكبر سنا )أشارت مقارنات-
 .سنوات( 92-8)لديهم قدرة أكبر عن نظرائهم من الالعبين بعمر (، 94

 :الدراسة الثانية
اصة عند لخلمهارات الرياضية البالنضج  ةالمرتبط تغييراتال :بعنوان .Malina et al (2115) دراسة

 .سنة 95إلى  93 بأعمار م الناشئينالعبي كرة القد

مهارات ال تباينوحالة النضج في  ،حجم الجسم ،كان الهدف من هذه الدراسة هو تقدير مساهمة الخبرة
 .مراهقينالعبي كرة القدم دى الالخاصة ل

ب الع (01) تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في البحث، كما أجريت الدراسة على عينة قوامها
 .البرتغاليالدرجة األولى الدوري في  تتنافسمن ثالثة أندية  سنة، 9509و 9300أعمارهم بين تتراوح 

 :أدوات البحث المستعملة تمثلت في إجراء إختبارات وقياسات

الخبرة  نواتتحديد سو  ،الفحص الطبيقياس الطول وكتلة الجسم وتقييم مرحلة تطور شعر العانة في تم 
 .ت الشخصيةالمقابال عبرفي كرة القدم 

لمراوغة مع ا ،سأ، التنطيط بالر بالقدمينالتنطيط  :هي ختبارات لمهارات كرة القدمإإجراء ستة  كما جرى 
 . التمرير، المراوغة، دقة التصويب، دقة التمرير

 بالنسبة للمعالجات اإلحصائية جرى اإلعتماد على:

بار مع إجراء المقارنات المتعددة عبر إختالمتوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، تحليل التباين األحادي 
 لعمر،للتقدير اإلسهامات النسبية  ،تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد، كما ((Tukeyتوكي 

  .ستةاختبارات المهارات ال في ،"الخبرة"التدريب وسنوات  ،كتلة الجسم الطول، الجنسي،مرحلة النضج 

 :دلت أهم النتائج المتوصل إليها أن
ي فمجموعات مختلفة  على ولكن ،معنوي بشكل ساهموا  نضج،ومرحلة ال ،حجم الجسم العمر، الخبرة،

 :مختبرة، وذلك على النحو التاليمهارات من أصل ستة ختبارات إأربعة تباين 
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؛ مرحلة النضج ، الطول  ٪ 94)، التنطيط بالرأس ( ؛ العمر، مرحلة النضج ٪ 09)المراوغة مع تمريرة 
ودقة ( ؛ مرحلة النضج ، سنوات التدريب ٪93)، تنطيط الكرة بالقدمين ( الجسم مع طول الجسم، كتلة 

أيضا لم تكن هناك تقديرات معنوية  .2020؛ مرحلة النضج ، الطول ( عند مستوى داللة  ٪8التصويب )
 .كبيرة بالنسبة الختبارات المراوغة ودقة التمرير

م، ومرحلة النضج، ساهمت نسبيا في تباين األداء في أربعة من ، العمر، الخبرة، وحجم الجسفي الختام
 سنة. 95الى  93أصل ستة اختبارات للمهارات الخاصة بكرة القدم عند الالعبين المراهقين بعمر 

 الدراسة الثالثة:
تطور المراوغة عند شباب العبي كرة القدم الموهوبين  بعنوان: .Barbara et al( 2111دراسة )
 .دراسة طولية: سنة 91-90بعمر 

وتحديد األليات الكامنة للسرعة والمراوغة الضرورية للتنافس على  سعت هذه الدراسة الى تقييم التطور،
 عند الشباب. أعلى مستوى في كرة القدم 

على  دراسة، فيما شملت عينة البحثالوصفي التتبعي لمالئمته لطبيعة ال إعتمد الباحثون على المنهج
تم (. KNVBعبي كرة القدم في مجموعاتهم )الرابطة الوطنية لكرة القدم الهولندية من ال % 25أفضل 

م كل موسم كما تم إختباره تسجيل خصائصهم األنتربومترية، وسنوات الخبرة، ومدة الممارسة )التدريب(.
ما يعني سبع مناسبات  0223/0224( فيما عدا موسم 0228 الى 0229)رياضي، وذلك من موسم 

 العب. 007( قياس لـ 591سنة، تم فيها اجراء ) 91الى  90في دراسة طولية كانت من عمر  للقياس.

باإلضافة الى هذا، تم إستبعاد مركز حارس المرمى من الدراسة لخصائص هذا المركز عن العبي 
سط، الو الميدان. وجرى توزيع الالعبين على النحو األتي: مدافعي المحور، مدافعي األطراف، العبو 

 .عبو االجنحة، المهاجمون ال

 في إختبارات مهارية ميدانية: تمثلت أدوات البحث

ختبار الجري المتعرج للسرعة والمراوغة. مع أخذ القياسات  إختبار الجري المكوكي للسرعة والمراوغة وا 
في كل موسم خالل مرحلة المنافسات. فيما جرت المعالجة اإلحصائية بإستعمال: )المتوسط الحسابي، 

 .SPSSنحراف المعياري، معامل اإلرتباط لبيرسون، إختبار تحليل التباين( باالعتماد على برنامج اال

 دلت أهم نتائج الدراسة عن:

  ختبار الجري وجود فروق بين مراكز اللعب في إختبار الجري المكوكي للسرعة والمراوغة، وا 
 المتعرج للسرعة والمراوغة.

 التطور وتيرة ولكن سنة، 94-90 بين ما خاصة سنال مع تتطور الجري  وسرعة المراوغة 
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 المراوغة، قدرة عن أسرع بشكل تتطور الجري  سرعة: سنة 90-94 عمر من أما .مختلفة
 سنة 90 بعد المقابل في والمراوغة، المتعرج الجري  سباق اختبار في خاصة أوضح وهذا

 .قليل بشكل تحسنت الجري  سرعة ولكن كبير بشكل تتطور المراوغة
 تلة ك :راوغة هيالعوامل التي تساهم في أداء الم ،الى جانب العمرتسجيل، أنه تم  ضاأي

 .اللعبومركز  الممارسة،، ساعات الجسم قليل الدهون 
 

 الدراسة الرابعة:
  .تطور مهارات كرة القدم لدى الالعبين الموهوبين بعنوان: Huijgen et al. (2013)دراسة 

روق فومعرفة هل يوجد ور المهارات الخاصة في كرة القدم، الجيد لتط الهدف من هذه الدراسة هو الفهم
 .بين الالعبين الموهوبين

( 001) ، فيما تكونت عينة البحث مننهج الوصفي التتبعيالم كان المنهج المستخدم في هذا البحث هو
 .سنة 98-92بين  أعمارهممن البطولة الهولندية تتراوح  األولينشطون في القسم العب 

 : ستخدم الباحثون في هذه الدراسةأدوات بحث إك

 لالختبار.  لموصى بهتمريرة وفق البرتوكول ا 90 إتمام، يتطلب من الالعب (LSPT) إختبار مهاري 
 :ثنين من الدرجاتيتضمن االختبار إ

 تمريرة )السرعة(.  90 إتماموقت  :التنفيذوقت  - 1
 .الدقةإضافة وخصم النقاط حسب ذلك ،  وقت التنفيذ ، بما في: المهاري األداء  وقت - 0

. 0292- 0227ى ثالثة مواسم من قياس على مد (009بمعدل ) (LSPT) المهاري  ختبارتم إجراء اإل
 :جزئينعلى 

  المرة االولى ،( مرتين في السنة001تم أخذ القياسات من عينة البحث )ن =  األول،في الجزء 
 .أبريل(– رة الثانية قرب نهاية الموسم التنافسي )فبرايروالم ،بداية الموسم التنافسي )أكتوبر(في 

 بـ عددهم ددالمح باالستمرار، لهم المسموح الالعبين بين الفروق  من التحقق تم الثاني، الجزء في 
 بارختاإل لنتائج وفقا النقاط، من األدنى الحد يحققوا لم ممن العب( 52) إستبعاد مع العب،( 001)

 المسجلة.

  فتم إستخدام:اإلحصائية دوات لأل بالنسبةأما 
 .SPSS اإلعتماد على نظامللعينات المستقلة( ب "T"ختبار الحسابي، االنحراف المعياري، إ )المتوسط   

 بينت أهم النتائج المتوصل إليها:     
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تقريًبا، وذلك من عمر  %98قد تحسن بنسبة ( السرعة: )أن البيانات الطولية لوقت التنفيذ المتوقع أي
تحسن ما ( مزيج من السرعة والدقة: )، ووقت أداء المهارة أي2025 سنة عند مستوى داللة 92-98

 .2025عند مستوى داللة  % 30يقرب من 

ي وقت ختيارهم تفوقوا على الالعبين المستبعدين فقط فإأظهر الجزء الثاني للدراسة أن الالعبين الذين تم 
في الختام يفيد  .202 5يس في وقت التنفيذ عند مستوى داللة، ول0,05أداء المهارة عند مستوى داللة 

الباحثون، أنه في كرة القدم للشباب للمستوى العالي، قد يكون الجمع بين السرعة والدقة في مهارات كرة 
 أكثر أهمية من السرعة وحدها.القدم 

 :الدراسة الخامسة
 تقني من مباراة لمباراة عند فرق النخبة لكرةالتغييرات في األداء ال بعنوان: Liu et al. (2015)دراسة 
 القدم.

حديد تتهدف هذه الدراسة الى اكتشاف التغييرات في األداء التقني من مباراة لمباراة عند العبي النخبة، و 
 اإلختالفات والفروق في األداء التقني عند الالعبين بين الفرق القوية والضعيفة. 

لمنهج الوصفي المقارن، فيما تمثلت عينة البحث في تحليل البيانات الباحثون في الدراسة على ا إعتمد
( للبطولة اإلسبانية للمحترفين الدرجة األولى 0293-0290مباراة موسم ) 382 المتعلقة باألداء التقني لـ

تم استبعاد حراس المرمى من الدراسة لخصوصية المركز، وتم إنتقاء فقط . (La Liga BBVA)أكابر 
العب. بالمقابل كان توزيع  421دان الذين شاركوا في كامل المباراة، ليكون عدد المشاركين العبي المي

مدافعي األطراف، مدافعي المحور، العبي وسط الميدان، العبو األجنحة، الالعبين على النحو التالي: 
 المهاجمون.

 :األدوات المستخدمة في البحث تمثلت

والذي  1,00)الى  2088مل ثبات عند المختبرين قدره )ر= يتمتع بمعا OPTA Sport data في نظام 
تشارة سبواسطته تم تجميع البيانات المستخدمة، وذلك بعد مراجعة األدبيات ذات الصلة المتاحة، وعبر إ

مدربين محترفين مرخصين من اإلتحاد األوروبي لكرة القدم، تم تحديد واحد وعشرين فعالية وحدث تقني 
ختيارها كمتغي رات للتحليل.مرتبط بأداء المبار   اة وا 

 : عماللألدوات اإلحصائية فتم إست أما بالنسبة

حيث تم إنشاء ملفات تعريف لألداء التقني  المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل اإلختالف،
س، لمقيانفس ا علىمن خالل توحيد القيم المحسوبة لكل إجراء أو حدث لكل العب في المباراة لالعبين 
  SPSS, Version 20.0.وحساب النتائج عبر نظام  Microsoft Excel 2007نظام باستخدام 
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لثالثة لفرق المقدمة اوذلك متوسطات هذه القيم المحسوبة لالعبين جرى مقارنة ورسم المنحنيات ل كما
باراة لكل أيضا تم حساب معامل اإلختالف لكل إجراء أو حدث في الم .رة الترتيبفرق الثالثة لمؤخالو 

داء التقني ألفي االختالفات ل الفروق ومقارنة . لمباراةفي األداء التقني من مباراة  غييراتالعب لتمثيل الت
 .ء المباراة(ومكان إجرا المباراة، نتائج والمنافسةالفريق  قوة)عند الالعبين في مختلف سياقات المباراة 

 :أظهرت النتائج وقد

في  باينةتلفرق القوية والضعيفة من وجهات نظر مالذين ينتمون لالالعبين ي اختلف بين تقنأن األداء ال
اق المباراة، العبين بسيعند الي تقناألداء التغير ي ذلك،عالوة على . المناصب عند العبي الميدانمختلف 

 .مباراةائج الالمباراة ونت كانتأثيرات م أكبر من ،ن قوة الفريق والمنافسةحيث تكون التأثيرات الناتجة ع

 الدراسات التي تناولت القدرات البدنية والمهارية. 3.5

 :الدراسة األولى
 اللياقة، الهرمونات الجسم، مستوى  كوينت" تطور  تحت عنوان .Vänttinen et al (2111) دراسة

فئة  مدختبار خاص بالعبي كرة القإات كرة القدم واألداء بالكرة في ، مهار البدنية، القدرات الحركية العامة
  ."المراهقين

لبدنية، الجسم "االنتربومترية"، الهرمونات، اللياقة ا )تكوين تطور هذه المتغيرات لى تقييمهدفت الدراسة إ
 . هذه المتغيراتب "مهاري "االختبار الخاص  العامة، مهارات كرة القدم( ومدى إرتباطالقدرات الحركية 

على تملت شأما فيما يتعلق بعينة البحث فإ، إلرتباطيا المنهج الوصفي كمنهج مستخدم تم اإلعتماد على
مجموعة تمثل الفرق  90من  ،سنة 94وسنة(  90-92) عمرالعبي كرة القدم ذكور بمجموعة من 

  بالمستوى الجهوي الفنلندي. المحلية

ن، الجسم "االنتربومترية"، )الطول، الوز  تكوينتقييم: ل خدام إختبارات وقياساتستتم إ ،كأدوات دراسة
الكتلة الدهنية، الكتلة العضلية(  الهرمونات )التستوستيرون( اللياقة البدنية )السرعة الرشاقة، القوة 

ارات كرة (، مهة العامة )توافق األطراف، توافق العين واليد والرجللألطراف السفلية(، القدرات الحركي
سريع، ل الالكرة، المراوغة، رد الفعإستباق الذي يضم )ختبار الخاص ، التمرير(، و اإلالقدم )المراوغة

للعينات  "T"ختبار التالية: معامل االرتباط، إعتماد المعالجات اإلحصائية التصويب، التمرير(، مع إ 
ختبارالمستقلة، تحليل التباين األحادي   للمقارنات المتعددة.  (Tukey)توكي وا 

 : هم النتائج عندلت أ 

هون، التوافق ستثناء الدلسن في جميع المتغيرات المقاسة بإفي ا تسجيل فروق معنوية مهمة مع التقدم  -
 الحركي ودقة التمرير. 
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تم تسجيل وجود عالقة إرتباطية موجبة بين المتغي رات المتعلقة بأداء اإلختبار الخاص "مهاري" عند  -
ألطفال لنسبة لسنوات مع مستوى: التستوستيرون، مهارة المراوغة، التمرير، أما با 92الالعبين بأعمار 

سنة فكان االرتباط مع متغي رات: الرشاقة، القفز العمودي، المراوغة، التمرير، ومع متغيرات:  90بعمر 
 سنة. 94الوزن، الدهون، السرعة، القفز العمودي بالنسبة لألطفال المراهقين بعمر 

 الدراسة الثانية:
 لقدرات البدنية والمهارية المرتبطة بكرةالتغييرات في ا بعنوان: Jastrzębski et al. (2011)دراسة 

 القدم عند الالعبين الشباب خالل فترة تدريب لمدة عام واحد.

الهدف من هذه الدراسة هو تحديد التغييرات الحاصلة للقدرات البدنية والمهارية لدى الالعبين في فترة 
 تدريب لمدة عام.

سنة  90-95( العب، بعمر 90ضمت العينة )تم االعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي، فيما 
، كما تضمنت 0221الى جوان  0228من أكاديمية كرة القدم في مالبورك )بولندا( بداية من موسم: أوت 

، جوان 0221، مارس 0228)سبتمبر  الرياضي هذه الفترة إجراء إختبارات في ثالثة مراحل من الموسم
0221.) 

 إلختبارات البدنية )قوة األطراف السفلية، المداومة الهوائية(، ومعتمثلت أدوات البحث في مجموعة من ا

هذا، تم إعتماد االختبارات الخاصة بالقدرات المهارية لفدرالية كرة القدم األلمانية المعروفة باسم 
: )التصويب، المراوغة، التنطيط، اإلستقبال والتمرير، التمرير بالرأس، التمرير  تضم  (DFB)إختبارات

ير والطويل(. فيما تمت معالجة البيانات إحصائيا عبر: المتوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، القص
ختبار  للمقارنات البعدية المتعددة. Tukey تحليل التباين األحادي وا 

 أظهرت النتائج المتوصل إليها: 

 نية إلجراء اان القيم االعلى ألداء إختبار القوة لألطراف السفلية تم تحقيقه في المرحلة الث
 االختبارات، مع تحقيق فروق معنوية بين التقييم األول والثاني.

 الذي تم تحديده بطريقة غير مباشرة إلى أعلى القيم في  وصول مؤشر المداومة الهوائية
 نهاية الموسم التنافسي.

  تم تحقيق فروق معنوية بين مراحل الموسم، مع تسجيل أفضل قيم للقدرات المهارية في
 بار الثاني والثالث من الموسم التنافسي.االخت
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   الدراسة الثالثة:
-0225دراسة مقارنة مستوى التطور في القدرات البدنية والمهارية لألعوام (: 2111دراسة محمد حاتم )

 لدى طالب كلية التربية الرياضية. 0221

الرياضية بين  في كلية التربيةهدفت الدراسة الى معرفة نسبة التطور في كل اختبار من إختبارات القبول 
 المرحلة األولى والرابعة لنفس الطالب وأيضا معرفة الفروق بين نتائج القبول.

إستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي بالطريقة التتبعية وبأسلوب المقارنات. فيما تضمنت عينة 
ع البحث لطالب كلية ( من مجتم%34( طالب، تم إختيارهم بالطريقة العمدية يشكلون )49البحث )
 م.  0221 – 0225الرياضية/ جامعة القادسية، من العام الدراسي التربية 

  :األدوات المستعملة تمثلت في تطبيق مجموعة من إختبارات القبول في كلية التربية الرياضية هي
عضالت اومة القوة لالسرعة، المداومة الهوائية، قوة األطراف السفلية، مد: )إختبارات بدنية لتقييم: أوال 

دقة التصويب ) :إختبارات مهارية في نشاط كرة السلة لتقييم: ثانيا(. البطن، مداومة القوة لألطراف العلوية
ة إختبارات مهارية في نشاط كر : ثالثا(. من خلف خط الرمية الحرة، واختبار دقة التصويب من الحركة

 (.عدينصابع اليد، سرعة التمرير وكفاءة التمرير بالساسرعة التمرير وكفاءة التمرير بأ: )الطائرة لتقييم
وفي األخير . (دقة التصويب، المراوغة، دقة التمرير: )إختبارات مهارية في نشاط كرة القدم لتقييم: رابعا

توازن الرأس مع الساعدين، الدحرجة األمامية، العجلة : )إختبارات في نشاط الجمباز تمثلت في إختبار
معالجة البيانات فإعتمد الباحث على األدوات اإلحصائية التالية: )المتوسط الحسابي، لأما (. البشرية

للعينات المترابطة، معادلة نسبة التطور(.   "T"اإلنحراف المعياري، المنوال، معامل اإللتواء، إختبار 
 .SPSSبإستخدام الحقيبة اإلحصائية وذلك 

 القدرات البدنية والمهارية، وتباين نسب التطور فيدلت أهم النتائج عن وجود تطور في مستوى بعض 
 القدرات البدنية والمهارية ألفراد العينة ومستوى التطور األفضل كان للقدرات المهارية.

 الدراسة الرابعة
لمهارية انماذج تطور التغييرات للقدرات الوظيفية والقدرات  بعنوان: Valente et al. (2012)دراسة 

 سنة.  97-99الخاصة لدى العبي كرة القدم ذكور بعمر 

هدفت الدراسة إلى تقييم مساهمات العمر والنمو والنضج الهيكلي العظمي، ومركز اللعب والتدريب على 
 رات الطولية في األداء الوظيفي والمهاري عند العبي كرة القدم شباب.التغي

العب من البطولة ( 935)تم إستخدام المنهج الوصفي في الدراسة، أما عينة البحث فتكونت من 
 .سنوات 25البرتغالية تمت متابعتهم سنويا على مدار 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valente-dos-Santos%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23196767
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valente-dos-Santos%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23196767
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هنية، حالة النمو والنضج والكتلة الد كأدوات بحث، تم تطبيق مجموعة من االختبارات والقياسات لتقييم
داومة م الرشاقة، المداومة الهوائية، قوة األطراف السفلية،: )باالضافة الى مجموعة من االختبارات البدنية

ختبارت مهارية: )التنطيط، المراوغة، دقة التصويب، التمرير(. بالنسبة للمعالجة اإلحصائية  السرعة(، وا 
سط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط لبيرسون، معامل االرتباط : المتو جرى اإلعتماد علىف

 " للعينات المستقلة. Tالخطي المتعدد، إختبار"

تحسن معنوي لدرجات األداء البدني والمهاري مع التقدم في العمر دلت أهم نتائج الدراسة عن وجود 
 ة النضج والكتلة الدهنية.  ب درجختالف وفق مراكز اللعب وحسإوجود وأيضا  .والتدريب

 الدراسة الخامسة

لدافعية ادراسة طولية للخصائص األنتربومترية، البدنية، التقنية،  بعنوان: Hamici( 2112دراسة )
 .  دراسة–والمدرسية عند العبي كرة القدم شباب في وضعية رياضة 

مستوى  وتقدير يةدافعلوا ،التقنية البدنية،، ستخراج الخصائص األنتروبومتريةإالرئيسي هو هدف الدراسة 
اب عند شب المكثفبشكل ممارسة ال، من أجل مراقبة تطورها على عدة سنوات، وقياس آثار الدراسي
مارسة الرياضية للم( البرنامج السنوي )الكلية  ثاراألهداف الثانوية في تقييم األمثلت تبينما  .الالعبين
لتقنية محاولة وضع المعايير البدنية وامع ولكن أيًضا  ،شبابالرياضيين ال تالميذهؤالء ال عند ةالمكثف
 .إلى رياضات عالية المستوى في مجال كرة القدم مضمانباإل تعلقةالم

 (.درارية)شاب من الثانوية الرياضية الوطنية  04تخدم الباحث المنهج الوصفي، على عينة قوامها سإ

 :واالختبارات لتقييم الجوانبقياسات المن مجموعة تم جمع البيانات عبر إجراء 
، التقنية (القوة، السرعة، التحمل، المرونة)، البدنية (كتلة الجسمالعمر، الطول، مؤشر )مترية نتربو األ
(، المدرسية )كشوف النقاط( كأدوات بحث، Pelletier et al., 1997 إستبيان)، الدافعية (المراوغة)

" Tلى إختبار: )تحليل التباين االحادي، وفريدمان( ، )إختبار"أما المعالجة اإلحصائية فقد إعتمد الباحث ع
  (.االرتباط لبيرسون ويلكيكسون( و )إختبار و 

 دلت أهم النتائج المتوصل إليها عن:
  تسجيل تطور معنوي في جميع الخصائص االنتروبومترية، البدنية، التقنية، الدافعية، باستثناء

ي وجود إختالفات فمعنوية خالل الثالث سنوات مع  النتائج المدرسية أين كانت الفروق غير
 مستوى تحسن هذه الخصائص.

 .تسجيل فروق معنوية في المتغييرات البدنية والتقنية بين بداية ونهاية كل موسم رياضي 

 تقني لهؤالء البدني وال عدم وجود عالقة معنوية بين النتائج المدرسية المحصل عليها وبين النشاط
 الالعبين.
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 95 البدني والتقني لالعبي كرة القدم شباب األداءح سلم تنقيط )مقياس التقييم( لمستوى إقترا -
 دراسة.-وضعية رياضة 97

 

 الدراسة السادسة
تطور مؤشرات األداء البدني والتقني في الدوري اإلنجليزي  بعنوان: Archer et al. (2014)دراسة 
 الممتاز.

-0220)مواسم متتالية  (07)خالل ء البدني والمهاري في تطور األدا تهدف الدراسة الى البحث
 للدوري اإلنجليزي الممتاز. (0227/0290-0293

 (94722)يل تحلفي  البحث فتمثلت عينةتم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، أما 
 .العب خالل السبعة مواسم( 9230)مباراة شملت 

 يرات نظام تعقب مبرمج لعدة كامإستعمال عبر الدراسة بيانات ع جمالبحث فقد تم  بأدواتفيما يتعلق 

(Prozone Sports Ltd ® , Leeds, UK ألداء الالعبين في المباريات خالل ،)(07)  مواسم
وبعد الحصول على البيانات تمت معالجتها إحصائيا من خالل إستخدام: المتوسط الحسابي،  متتالية.

ختبارباين األحادي ، تحليل التاإلنحراف المعياري   للمقارنات البعدية المتعددة. Dunnett)دانت ) وا 

 أما نتائج البحث فكانت على النحو التالي:

 لمواسما بعض في تقارب وجود أيضا المواسم، بين والتقني البدني األداء في فروق  وجود. 
 مقارنة (0227-0220) موسم %0 بـ أقل كانت المباراة خالل المقطوعة اإلجمالية المسافة 

 (0293-0290) بموسم
 الي بحو  المسافة المقطوعة خالل السبعة مواسم والفعاليات ذات الشدة تحت العالية زادت

مسافة  ، كما أن متوسط%35رتفعت بـ ة العدو وعدد مرات العدو إبالمقابل مساف ،32%
  (. 0227-0220)مقارنة بموسم  (0293-0290)أقصر موسم العدو كانت 

 0293-0290 موسم أكثر ناجحة وتمريرات أكبر تمريرات بعدد قاموا الالعبون  أيضا 
 عتإرتف أي والمتوسطة القصيرة التمريرات عدد إرتفعت فيما(. 0227-0220) بـ مقارنة
  . بسيط كان فاالختالف الطويلة التمريرات أما (المواسم) الوقت مع

لممتاز والتي ة والتقنية في الدوري اإلنجليزي اويفيد الباحثون أن هذه البيانات تبرز تطور المؤشرات البدني
 ن تستخدم لتسهيل إنتقاء المواهب، التدريب والتحضير. ايمكن 
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 الدراسة السابعة
تطور كفاءة التصور، المهارات التكتيكية، الدافعية،  بعنوان: Forsman et al. (2015)دراسة 

 القدم.  المهارات التقنية، السرعة والرشاقة عند شباب العبي كرة

هدفت هذه الدراسة الى البحث في تطور كفاءة التصور، المهارات التكتيكية، الدافعية، المهارات التقنية، 
وأيضا خصائص السرعة والرشاقة عند شباب العبي كرة القدم لمدة سنة واحدة، ومعاينة العالقة بين 

 ورة.النمو الكامنة مع كفاءة التصور وغيرها من المتغيرات المذكنماذج 

( 088) ، فيما إشتملت عينة البحث علىاالرتباطي في هذه الدراسة على المنهج الوصفي إعتمد الباحثون 
 فريق تنافسي بالدوري الفنلندي. 90سنة من  94-90العب كرة القدم من جنس الذكور ما بين 

ت ارالمهور، ايان لتقييم )كفاءة التصلتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق مجموعة من األدوات: اإلستب
ستخدام و  التكتيكية، الدافعية(، إختبارات مهارية )المراوغة، التمرير(، إختبارات بدنية )رشاقة، سرعة(. ا 

 كاف تربيع ومعامل االرتباط كأدوات إحصائية. 

 جاءت نتائج البحث على النحو التالي:

اءة التصور ضا بالنسبة لكفالكشف عن وجود عالقة إيجابية بين مستويات كفاءة التصور والدافعية، وأي
مع السرعة والرشاقة. كما دلت النتائج ان مستويات كفاءة التصور، القدرات التكتيكية، التحفيز، القدرات 

 المهارية، والسرعة والرشاقة، ضلت نسبيا مرتفعة الى مستقرة خالل فترة عام عند الالعبين الشباب. 

تكوين الالعبين الشباب، دعم تطوير الدافعية وكفاءة وقد أوصى الباحثون أنه من األهمية في مرحلة 
 ن أكثر أهمية عند نضوجهم الحًقا.التصور عند الالعبين وأن النتائج قد تكو 

    التعليق على الدراسات السابقة   .4.5

وبعد إستعراض مجموعة من الدراسات السابقة وتحليلها وفق ما تقتضيه الطريقة المنهجية لعرض    
الدراسات،  من تحليل ومناقشة هذه السابقة. فيما يلي سنستعرض أهم النقاط التي إستخلصناهالدراسات ا

   .توصلت إليهاوذلك من حيث االهداف، المنهج، العينة، أدوات الدراسة، وكذلك النتائج التي 

 من حيث األهداف. 1.4.5
للصفات  الل الموسم الرياضيالتي تم عرضها معرفة التغييرات والتطورات خ إستهدفت عدد من الدراسات

 Casajús, 2001 ; Niall et al., 2008 ; Jastrzębski et) معا. البدنية أو المهارية أو كالهما

al., 2011 ; Hamici, 2012 ; Forsman et al., 2015 ; Dragijsky et al., 2017) 
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ند درات السابقة عالق لنفس، خرألى دراسات تمت بغرض البحث في التطورات الحاصلة من موسم إو 
 ; Huijgen et al., 2010 ; Vänttinen, 2010)الناشئين مع متغي رات التقدم في العمر، التدريب 

Hamici, 2012 ; Valente et al., 2012 ; Huijgen et al., 2013 ; Rebaine, 2014)  

فق مراكز والفروق و  كما نجد عددا من البحوث إستهدفت الكشف أيضا، عن التطورات البدنية والمهارية  
 .(Huijgen et al., 2010 ; Valente, 2012 ; Liu et al., 2015)اللعب عند العبي الميدان 

 درجة النضجو مع العالقة بالنمو لهذه القدرات  تطوربغرض معرفة ديناميكية الدراسات أجريت عدد من الو 
(Malina et al., 2005 ; Vänttinen et al., 2010)  إال أن  .(0293رمضان )مصباح دراسة و

 المتغي رات. واختالف تعدد بحسبتعددت وتباينت بين الدراسات أخرى، هناك أهداف جانبية 

 المنهجمن حيث . 2.4.5

إستخدمت الدراسات السابقة المذكورة المنهج الوصفي، باألسلوب التحليلي أو التتبعي أو المقارن أو  
 ، وذلك حسب الهدف من كل دراسة.االرتباطي

 من حيث العينة. 5.43.

والفئة العمرية، فأغلبية  العينةتسجيل اختالف من حيث حجم  المعروضة يمكنسات رامن خالل الد
طة لمختلف األنش قل الممارسينوبدرجة أ، والهواةالبحوث اعتمدت على دراسة الالعبين المحترفين 

في  اضية.التربية البدنية والري الرياضية لدى الفرق، بينما اهتمت بحوث أخرى بفئة التالميذ وبطالب
نات إما العيوقد تم سحب  تحليل مباريات كرة القدم كعينة بحث. هذه الدراسات بعضتناولت حين 

 بالطريقة العمدية أو العشوائية وهذا لتحقيق أغراض الدراسة. 

 من حيث األدوات  . 4.4.5

دى ل البدنية أو المهارية أو كالهماانب الجو  تقييمإختبارات ل مجموعةإستخدمت معظم الدراسات السابقة 
قياسات  اساتستعملت بعض الدر إهذا وباإلضافة الى المتغي رات السابقة )البدنية والمهارية(،  .عينة البحث

نمو ال اتيمستو  معرفةلأو إختبارات لتقييم حالة النضج عبر إجراء الفحوص الطبية أنتروبومترية 
أداة لجمع كإختبارات وقياسات نفسية  خدمت دراسات أخرى إست وأيضا ،المواصفات الجسمية ألفراد العينةو 

 وهذا في عالقة إما مع الصفات البدنية أو المهارية أو الكل معا. البيانات

، على أنظمة تعقب (Archer et al., 2014 ; Liu et al., 2015)كما إعتمدت بعض البحوث 
 نات حول متغي رات الدراسة.مبرمجة لمتابعة أداء الالعبين للحصول على البيا
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  من حيث النتائج . 5.5.5

تطورات مهمة للقدرات البدنية والمهارية عند الالعبين الناشئين مع التقدم في السن  حصولالتأكيد على 
 ; Malina et al., 2005 ; Huijgen et al.,2010 ; Vänttinen et al., 2010)والتدريب 

Hamici, A., 2012 ; Valente et al., 2012 ; Huijgen et al., 2013 ; Rebaine, 2014) 

 المراحل السنية عند الناشئين مراحل هامة لتطوير مختلف الجوانب البدنية والمهارية.إعتبار مع 

مع  ج،ودرجة النضزيادة العمر الدراسات عن وجود عالقة إرتباطية موجبة بين بعض  بي نت نتائجكما 
 ،(Malina et al., 2005 ; Vänttinen et al., 2010) مهاريةصفات البدنية والنمو الو تحسن 

  .(0293مصباح رمضان )

بالمقابل، فيما يخص مراحل الموسم الرياضي، فحققت الدراسات السابقة أحسن القيم للصفات البدنية 
 اتية بين مرحلة التحضير والمنافسوالمهارات التقنية خالل مراحل المنافسات؛ مع تسجيل فروق معنو 

.(Jastrzębski et al., 2011 ; Hamici, 2012 ; Dragijsky et al., 2017)  المالحظ من
ت العناصر البدنية والمهارية بدرجات متفاوتة. أما بالنسبة لال عبين األكابر  هذه النتائج، أن التطورات مس 

ة خالل مراحل اسمختلفة حيث يظهر إستقرار نسبي للقدرات البدنية المق جاءتالتط ورات فالمحترفين، 
وأيضا عدم تسجيل ( Casajús, 2001) الموسم الرياضي، مع وجود أفضلية في مرحلة المنافسات

الدراسات  عدد من تأظهر  ، وأيضا، هذا ومع   (Niall et al., 2008).المواسم فروق معنوية بين
ختالفات  فروق وجود   ي الميدانالعب عند ،في مستويات القدرات البدنية والمهارية بين مراكز اللعبوا 

 .(Huijgen et al., 2010 ; Valente et al., 2012 ; Liu et al., 2015) الناشئين واألكابر

 اإلستفادة من الدراسات السابقة  .5.5

نت جملة الدراسات السابقة التي تمكن الباحث من التوصل إليها في حدود إمكاناته، أرضية       لقد كو 
ة عن موضوع دراسته، كما ساهمت في توجيه مسار بحثه، إذ تم االستفادة علمية معرفية وخبرة عملي
 منها في النقاط التالية:

لت الدراسات السابقة مادة علمية توضح الرؤية للدراسة الحالية، بإزالة الغموض عن كثير من  إذ شك 
يد متغيرات بتحد البحث وبالتالي تحديد مشكلة الدراسة الحالية بشكل مناسب.  كما سمحت جوانب موضوع

الدراسة بعيدًا عن التكرار الغير مرغوب فيه، وفي معرفة الجوانب التي لم يتم التطرق إليها. أيضا أسهمت 
هذه البحوث في اإلستفادة من اإلجراءات المنهجية المستخدمة، والتعرف على أدوات الدراسة وكيفية جمع 

ن عالجات اإلحصائية األنسب للبيانات المستخلصة عالبيانات ميدانيًا. أيضا أتاحت لنا التعرف على الم
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لسابقة اموضوع الدراسة وطرق عرض النتائج لكافة المتغي رات قيد البحث. كما ستكون نتائج الدراسات 
 مرجعية عند تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الحالية.

 بين الدراسات السابقة  مكانة الدراسة الحالية من .5.5 

ع الباحث على الدراسات السابقة، إستعراضها والتعقيب عليها، تبين له أن دراسته من خالل إطال     
الحالية تتفق مع بعض هذه البحوث في إشتراكها في دراسة عددًا من المتغيرات أو من حيث اإلفتراضات 

ن طاإلتفاق يمكن اإلشارة إلى موا ومقابل هذاالتي إنطلقت منها أي األهداف التي سعت إلى تحقيقها. 
  كاآلتــي: والتي هيفي عددًا من الجوانب  والدراسات السابقةاإلختالف بين دراسة الباحث 

إقتصرت  كنالقدم لديناميكية تطور القدرات البدنية والمهارية في كرة تناولت الدراسات السابقة موضوع 
جميع الصفات  تناولتدراسة  لم نصادفعلى تناول بعض الصفات البدنية والمهارات التقنية بالكرة، حيث 

، وعحين جاءت الدراسة الحالية لبحث الموض ، فيسواءالبدنية القاعدية والمهارات التقنية بالكرة على حد 
ما ك كموضوع يشمل جميع القدرات البدنية القاعدية والقدرات التوافقية والمهارات التقنية األساسية بالكرة.

ية دراستها للصفات البدنية في كرة القدم على القدرات البدنإنصبت معظم الدراسات السابقة المذكورة في 
لى موضوع القدرات التوافقية في إ يتم التطرق لكن لم  ".القاعدية "القوة، السرعة، المداومة، المرونة

تخصص كرة القدم من ناحية ديناميكية التطور على حد علمنا، بينما تم تناول الموضوع في التخصصات 
وعليه جاءت دراستنا  (Lyakh et al., 2012 ; Gierczuk et Sadowski, 2015)الفردية كدراسة 

  لتناول هذا الجانب في رياضة كرة القدم بالدراسة والبحث.
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يقال في كثير من األحيان أن هناك خط دقيق فقط يفصل بين العبقرية     
اليوم نفهم هذا القول القديم  ،والجنون، ما يعني وجود حد لمدى يمكننا تجاوز القواعد فيه

داع على لإلب جيلفوردمن خالل تبني مفهوم  ،نحرافااليعبر عن قرب اإلبداع من  عتبارهاب
 إلى التعدي نتباهنااونحول  نحرافاالبطرق جديدة، قد نضع نقاًشا حول حركي أنه دمج 

من جهة أخرى يقال إن السلوك اإلبداعي ، على تطور العقل اإلبداعي حركةواإلبداع وآثار ال
يتم التعبير عنه بسهولة أكبر عندما يكون الشخص غير مدرك لكيفية التعامل مع مشكلة أو 

 موقف غير معروف. 
يواجه األطفال الصغار في وقت مبكر مشاكل في حياتهم اليومية ليسوا على دراية بها، 

( 1891) تورانسأشار  لقد ،الواقعلذلك من المعقول جًدا أن يطوروا آليات إبداعية للتعامل مع 
ومع  ،يتعرض للتخلي أو القسوة أو الرفض أو قلة الحب ما لم   ،أن كل طفل مبدع بطبيعته إلى

يات وراثي معين إلى مستو  ستعداداذلك قد تؤدي كمية متوازنة من المشاكل وحلولها إلى جانب 
 عالية من النشاط اإلبداعي الحركي.

في نمو الطفل،  الحركةلعبه تي تإلى الدور المهم ال( 1891بياجيه )من جهته يشير  
ركي هو فاإلبداع الح ،والعقلفر مخيلة إبداعية يمكن استخدامها في الفكر تو  هاحيث الحظ أن

 بناء متعدد األبعاد، وعلى هذا النحو يمكن قياسه كسمات شخصية أو "أسلوب إبداعي". 
تم وصف النشاط اإلبداعي على أنه يشمل العملية الذهنية والبدنية للتذكر والتنظيم  

هم وغالًبا ما تستلزم تهذه هي الطريقة التي يتفاعل بها األفراد مع بيئ ،والتصوير والتعبير والتقييم
طرًقا جديدة لرؤية المشاكل القديمة أو إدراك المشاكل الجديدة، والذي يتكون من معايير هي: 
)أ( الطالقة الحركية )العدد الكلي لالستجابات المختلفة للمنبهات(، )ب( المرونة الحركية 

ج( التفسير.( و ))مجموعة متنوعة من االستجابات بناًء على التغييرات في المعاني، في 
 .(Wyrick ،1968)األصالة الحركية )تفرد االستجابة فيما يتعلق باستجابات العينة بأكملها( 

قدرة الحركة المتباينة في المجال الحركي  (1881كليالند وجاالهو )لذلك عندما درس  
طفال ألالنفسي والتي تعبر عن االبداع الحركي، بالنظر إلى البيانات األولى لهذه القدرة ل

الصغار )الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات وثماني سنوات( إلنتاج استجابات حركية 
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن األطفال األكبر سنًا  ،متباينة في ثالث مهام أساسية للحركة

نتاج أنماط حركة أكثر من سنوات(  9) )الذين تتراوح أعمارهم بين كانوا قادرين على إنشاء وا 
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األطفال األصغر سنًا )أربع سنوات(، وأن التجارب الحركية السابقة كانت عاماًل مهًما في 
 .(1212)الكناني،  تحديد االختالف في قدرة الحركة

بعاد أساسية لفهم حركة أأربع جوانب و  "laban Rudolf vonالبان " حدد من جانبه 
تعطينا مؤشرات على طبيعة التعلم وهي: األول هو الوعي بالفراغ، أي اين يتحرك  الطفل

الجسم، والثاني هو الوعي بالجسم، أي ما الذي يستطيع الجسم عمله، والثالث نوع الحركة 
)الجهد(، كيف يتحرك الجسم، والرابع هو العالقات الحركية، أي مع من يتحرك الجسم 

 (.19، ص1212)عثمان،
هذه المتغيرات األربع سالفة الذكر هي المكونات األساسية لإلدراك  ن  أجدير بالذكر  
مدخل هام لتدريس التربية الحركية،  "Charles Bucherحركي، والتي يعتبرها شارلز"-الحس
نها معنية بالحركات األساسية لألطفال، مثل )الجري، المشي، الوثب، التسلق...(، وهذه أحيث 

األصل هي جميع الحركات البسيطة والمركبة، والتي تعتبر مدخال رئيسا لتفجير الحركات في 
 (.18، ص1222)شرف،  بتكاربداع والتعلم واإلهم نحو اإلثارة دوافع  ا  طاقات األطفال و 

عندما يالحظ شخص ما طفل ما قبل المدرسة، يمكنه أن يشير إلى أنه عادة ما يكون  
بداًعا أو أنه ُيظهر  تفكيًرا إبداعًيا إلى درجة عالية أثناء الحركة مقارنًة بأي نشاط   أكثر مرونة وا 

 تعد الحركة مجااًل مهًما ومشجًعا لتحفيز اإلبداع الحركي لدى األطفال. لهذا السبب ،آخر
فأطفال األربع والخمس سنوات والتي توافق القسم التحضيري من المراحل الخصبة  

ل الى ابعة يمكن للطفل إدراك التجانس والتشابه، ويصلتثبيت المهارات األساسية، ففي سن الر 
جه وفي الخامسة من عمره يتم نض ،مرحلة من التفكير يتمكن خاللها من االعتماد على نفسه

الحركي ويقوم بالكثير من المهارات الحركية، كما يتصف الطفل في هذه المرحلة بعدم استمراره 
جده سريع التغيير، ويتطور النمو الحركي في في مزاولة نشاط حركي معين لمدة طويلة بل ن

سن الرابعة والخامسة بصورة كبيرة ويتخذ اشكااًل متعددة، ولكن معظم حركاته ال تكون هادفة، 
تقال والتحكم نألن التربية الحركية والخبرة التوجيهية تؤثر تأثيرا كبيرًا في سرعة تطور قدرات اال

ي قدراته على المالحظة واالنتباه واالدراك واالبداع، من خاللها فقط ينمفوالثبات واالتزان، 
 (.11، ص1212)محروس، ، وتعمل على توازنه النفسي والحركي وسلوكه   وتنمي ذكاءه  

 ن  أ   ذ  إنا، حنا التحضيرية، يعطي صورة غير مرضية لطمو قسام  أ  ن في األ ما يحدثُ  ن  إ      
في أهدافها  وتهمل العقليةالصفات ل على تطوير المناهج المتبعة في التربية الحركية، تعم
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ها، في اط  حبامما يؤدي الى  التي يمتلكها التالميذ   الحركية ومنها القدرات ،خرى مهمةجوانب أُ 
عدت أُ ا ن تكون المناهج أكثر فاعلية في تنمية هذه القدرات، إذا م  أ  الوقت الذي من الممكن 

 ما هو جديد. تكار   في ابا فعااًل بشكل يجعل التلميذ عنصرً 
يحتاج األطفال إلى الحرية في اختيار وتنفيذ  "بقوله   (1891جونز ) هُ أيد الذي الشيءُ 

كم األطفال يجب أن يكتسبوا شعوًرا بالتح ن  بنفس الطريقة من الواضح أ   ،الحركات المختلفة
م، بالقدرة على التعبير عن مشاعرهم وأفكاره ونيتمتع ألنهم من خالل الحركة اإلبداعية "الذاتي

 هذا التعبير يتجلى أكثر انتشاًرا من الكالم.  ،والتصرف والتواصل باستخدام أجسامهم
تقدم الحركة باالقتران مع التمارين واأللعاب اإليقاعية واإلبداعية برنامًجا متوازًنا حيث  

 طريقةالة إبداعية، مع يحرك والذي تضمن أنشطة( 1211يعقوبي ) همثل ذلك الذي ذكر 
التدريس، وبالتالي تعليم األطفال استخدام قدراتهم اإلبداعية من خالل استكشاف  في المناسبة

 المشاكل وحلولها.
يمكن للعديد من األطفال االستكشاف من خالل الحركة، تجارب لم فقط بهذه الطريقة 

 طة الحركة لألطفال القدرة علىتوفر أنش حيث تكن قابلة للوصول إليهم من خالل الكلمات
ج وبالتالي يمكن أن يساهم برنام، وروح المغامرة الحركيةممارسة وتطوير قدراتهم اإلبداعية و 

جيد التنظيم ليس فقط في تنمية المهارات الحركية، ولكن أيًضا في التنمية االجتماعية 
 والعاطفية.

من المفيد أيًضا أساليب التدريس غير المباشرة، ومهارات التفكير اإلبداعي، واستراتيجيات 
حسنت بشكل كبير قدرة األطفال على توليد أنماط  (،1881لكليلند )التفكير النقدي التي، وفًقا 

ل و تضمنت هذه االستراتيجيات طرح األسئلة ومقارنة الحلول وتباينها وتقييم الحل ،ة مختلفةيحرك
 بناًء على المعايير التي يقدمها المعلم وتحليل جودة استجابات حركتهم.

، مع تقديم الرعاية الالزمة لها األثر الكبير إعطاء الطفل الحرية في اللعب والحركة ان
لى ساسية ألطفالنا، وتقديم التحفيز عمين االحتياجات األأالبد من ت ،في إدراك العالم من حوله

 .(1211)السرور، المعرفة وتوسيع المدركات التي من شأنها تعزيز االبداع  التعلم، وتطوير
فمبدأ التعلم باللعب اتجاه حديث يختص بالجانب الحركي للسنوات األولى من حياة 

ة في يمان بدور الحركالطفل، أعطت الدول المتقدمة العناية الكبيرة له، ألنها تؤمن شديد اإل
طيان ه مختزل للحركة، فان اللعب والمرح يعن  أعتبار إ، وببهذا المبدأ  نا ا م  يمانً ا  عملية التعلم، و 
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هما ذلك ان، (Gal, 2011)ثناء مواقف اآلداء الحركي أخبرة جسدية واسعة للتلميذ، خاصة 
ل ان الحركة خالل سن ما قب التي يعبر الطفل بها عما يوجد بداخله، تانالوحيد تانالطريق

 المدرسة هي الطريقة األساسية والمهيمنة للعمل والتعبير والتواصل والتنمية الشاملة لألطفال.

لنقطة المهمة كما أوضحت الدراسة الحالية، هي أن هذين الجانبين من الشخصية ا
متغيرات كة كبداع الحركي( ال يظهران فقط ويتصرفان ويرتبطان باللعب والحر دراك واإل)اإل

  .وسيطة ال يمكن اهمالها، ولكنهما يتركزان بالفعل حولها خالل الطفولة المبكرة
دف جراء هذه الدراسة والتي تهإنسان الى فهم هاته المرحلة من عمر اإللشغفنا نا القد دع

حركي  يسدراك الحهما اإل يين في علم النفس المعرفيأساس  معرفة العالقة بين متغيرين  لى  إ
كيف قشنا فيها نا والتيمخرجاتها، من بداع الحركي بصفته بصفته من المدخالت المعرفية، واإل

 يطور األطفال مهارات إبداعية حركية خالل المواقف االجتماعية غير المنظمة للطفولة. 
على الدور اإليجابي أو السلبي أو المحايد الذي تلعبه أنواع  ناعلى نطاق أوسع، ركز       

داعية تلك قصد باإلبن ،في إنتاج أعمال تتسم باإلبداعيةالموجودة في البيئة ختلفة من المواد م
األطفال  كد أننؤ ، و دراكالقدرات البسيطة كقدرات اإلاألعمال الجديدة التي يجلبها األطفال إلى 

ة بمعنى آخر تتناول هذه الدراسة الطريق ،البسيطبحاجة إلى تجاوز حدود سيناريوهات اللعب 
مفهوم  من انطالقا ،تصوراتهم اإلبداعية ستكشافالالتي يستخدم بها األطفال مواد معينة 

 من الحركات والمهارات. غنية   إنتاج مجموعات   على أنهُ  إدراك األطفالالخيال اإلبداعي في 
، تم تنظيم البحث وتقسيمه الى مجموعة من البحث للوصول ألهدافو كل هذا  جلأمن  

، هدافول: طرح اإلشكالية، والفروض واألأالفصول، بدءا بالتعريف بالبحث كفصل 
 مصطلحات الدراسة، واهم الدراسات السابقة.

الفصل الثاني: كل ما يتعلق بالتربية التحضيرية والخصائص النمائية والحركية لطفل مل 
 قبل المدرسة.

 : االدراك الحس حركي، الحركة، المهارات الحركية األساسية لألطفال.الفصل الثالث
 الفصل الرابع: االبداع، االبداع الحركي، مقاييس االبداع الحركي والبيئة االبداعية.

جراءات الدراسة الميدانية.  الفصل الخامس: منهجية البحث وا 
 الفصل السادس: عرض ومناقشة النتائج على ضوء الفرضيات.



 

 

 

:لفصل الأولا  

 التعريف ابلبحث
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 اإلشكالية .1

 اعتبارها البيئةبتعد األقسام التحضيرية الملحقة بالمؤسسات التربوية التي تربي الطفل     
ه وسلوكه وتبدأ في التأثير في عادات مباشرة،التي ينتقل إليها الكثير من األطفال بعد المنزل 

االهتمام بهذه  لذا ينبغي لنا ،والخلقية ،ونشاطاته المختلفة، منها البدنية والنفسية، واالجتماعية
طور دورها لتساهم في عملية التعلم والت حركيةبحيث تأخذ التربية ال ،المرحلة العمرية المهمة

على الصعيدين النظري والتطبيقي وفق االهداف وأن تخضع للمنهجية  ،الحركي والنفسي
    ز.واالغراض الخاصة بهذه المرحلة العمرية بوصفها مرحلة بناء وارتكا

فالطفل مزود بعدة غرائز وميول تنتقل بالوراثة وتدفعه إلى أن يسلك سلوكا معينا يحقق 
هو مراحل نموه فغرضا خاصا، والميل للحركة أشد ميول الطفل الفطرية ظهورا وأبقاها في 

الذي يدفعه إلى استكشاف بيئته ومعرفة كل ما يدور حوله وحيث أنه كائن نشط ومستكشف 
 فإن الجزء األكبر من تعلمه يأتي من خالل الحركة.

ان االدراك الحس حركي من العمليات المعرفية الكبرى، التي تعتبر الدعامة للمعرفة 
المختلفة، وان األجهزة المسؤولة عن هذه  األساسية، وتعطي معنى للمحسوسات والحوافز

حسين، )سالمتها ودرجة نموها تؤثر في عملية االدراك ملية هي الجهاز الحسي والعصبي، و الع
 وعليه عندما يمتلكانه يتطلب القدرة على اإلحساس بالمكان واالبعاد، ، (99، ص. 0991
س ن الجهاز العصبي الذي يعكلك يعني أذمهارات إدراكية حركية بمستوى جيد، فان  األطفال

 علمية.رسة يكون مهيأ للعملية التالجوانب المختلفة يكون بمثابة مؤشر لها، وطفل ما قبل المد
ولما كان هناك ميل غير محدود الى الحركة والنشاط الحركي عند الطفل خالل السنوات 

اصل البيئة التي يو الخمس االولى من عمره نتيجة تعامله مع االشخاص واالشياء في محيط 
فيها الطفل استكشاف حركاته وقدراته، ونظرًا لتميزهم بالتعطش الجامح للحركة واللعب ومن 
اجل تحقيق اهداف أكبر من تطوير قدرات االدراك الحس حركي، وتعديها الى الفعل المعرفي 

صية و ما يعطي تلك الخص ، فان هذاالذي يضمن انتاج حركات جديدة تتسم بالسرعة والوفرة
لبرامج التربية الحركية، والتي تؤكد على ضرورة التعرض الى مواقف معينة تعتبر بمثابة مثيرات 
حسية، تساعد األطفال وتشجعهم وتزيد من ثقتهم بأنفسهم، تساعدنا كمربيين من رفع سقف 

يع طتوقعاتنا واهدافنا، من انتاج جيل يستطيع مجابهة المشاكل الحياتية المختلفة، الى جيل يست
 مواجهة نفس المشاكل عن طريق حلول مبتكرة، تتسم باإلبداع. 
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، ماهيرتبط المتغيران مع بعضهما بواسطة الحركة والتي تعتبر السبيل الوحيد لتقييم كال
نطلق الباحث من فكرة أساسية كون المنهاج الحالي ال يقدم الصورة المثالية لتطلعاتنا، اذ انه ا

ية معينة ويثبط الجوانب األخرى كاإلبداع الحركي، لذلك نشأت يساعد على تنمية جوانب معرف
فكرة الدراسة الحالية من إمكانية مساهمة قدرات االدراك الحس حركي في تنمية قدرات االبداع 

زادت قدرات االدراك الحس حركي زادت  إذاالحركي، من عدمها. هل من الضرورة بمكان انه 
    قدرات االبداع الحركي.

ركزت جهود علماء النفس على اكتشاف القدرات االدراكية المؤهلة للتعلم الحركي فبعدما ت
فقط، تبين ان هذه القدرات ليست من المتطلبات الوحيدة المرجوة لدفع المستوى الرياضي، بل 

هو المطلب الراهن الذي برهن على انه مفتاح التقدم، في وسط الصراع  حركيأصبح االبداع ال
 الرياضي القائم.

ول توضيح الرؤية حلهذا يعتقد الباحث بضرورة المزيد من الدعم الحركي لألطفال، ل
جميع  خلق تلميذ متزن منالمتطلبات المنهجية الواجبة للتربية الحركية في الجزائر، قصد 

 داعبواال الحاجة ماسة الى دراسة العالقة بين االدراك الحسي الحركيكانت لذا الجوانب، 
الحركي من اجل ابراز أهمية هذه األنشطة في التطور واالبداع الحركي واخراجها من اطارها 

 .وأكبر أسمىالترفيهي الى اطارها التعليمي من اجل تحقيق اهداف 
 إشكالية البحث في: وعليه تكمن 

هل هناك عالقة دالة احصائيا بين القدرات االدراكية الحسية الحركية وقدرات االبداع 
 .عنابة والية في ابتدائيات سنوات( 6-5) طفل التحضيريدى حركي لال

 تفرعت عليها التساؤالت الفرعية التالية:
هل هناك عالقة دالة احصائيا بين االدراك الحس حركي واالصالة الحركية ألطفال ما  -

  ؟عنابة قبل المدرسة لوالية

هل هناك عالقة دالة احصائيا بين االدراك الحس حركي والمرونة الحركية ألطفال ما  -
 عنابة؟قبل المدرسة لوالية 

هل هناك عالقة دالة احصائيا بين االدراك الحس حركي والطالقة الحركية ألطفال ما  -
 ؟قبل المدرسة لوالية عنابة
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نس ركي تعزى لمتغيري الجهل توجد فروق دالة احصائيا في مستويات االدراك الحس ح  -
 ؟وممارسة النشاط الحركي

هل توجد فروق دالة احصائيا في مستويات االبداع الحركي تعزى لمتغيري الجنس  -
  ؟وممارسة النشاط الحركي

 أسباب اختيار الموضوع   .2
ان المحتوى التعليمي له يجب ان "قوامها  :ينطلق المنهاج الحديث من مسلمة أساسية

، وبما أن اإلبداع واالبتكار أصبح اللغة السائدة للعصر الحديث "ع تطوراتهيواكب العصر بجمي
ومن خالل مالحظاتي لقلة االهتمام بجانب  ،وانطالقا من هذه الفكرة ،)العصر المعلوماتي(

يجاد أنجع الحلول ، وفي وطننا. اإلبداع واالبتكار في مدارسنا دفعني هذا إلى االهتمام وا 
للنهوض بأطفالنا وتزويدهم بقدر كافي من األساليب التي تنمي قدراتهم اإلبداعية والحركية، 

خالل ممارسة الطفل ألنواع متعددة من األنشطة الرياضية والحركية  والتي لن تتحقق اال من
 عة.الخروج من األساليب التقليدية المتبو والتربوية، 

ان المفهوم التقليدي للروضة، والتي تتخذ من المنازل مقرات لها أصبحت تنفي مطلقا  
ير عن ذاته ما يتيح للطفل حرية التعب الفسيح،النشاط الحركي بصفته نشاط يحتاج الى المكان 

 ونعلم كلنا ان الطريقة الوحيدة لفهم سلوك الطفل هي اللعب او على األقل ما يقره العلماء. أكثر
يلفورد جما يؤكده  بشري،الطفل رأسمال  ونعتبر هذا ما ذهب له بعض العلماء حيث ي 
عندما أشار" إلى أنه ال يوجد شيء يمكن أن يسهم في رفع مستوى رفاهية الشعوب  1665

وتحقيق الرضا والصحة النفسية أكثر من رفع مستوى األداء اإلبداعي لهذه الفئة من المجتمع" 
 (9.، ص9110 ،عبادة)
 .اهداف البحث3

تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على القدرات االدراكية الحسية الحركية، والقدرات  -
 اإلبداعية الحركية بصفتهما من العمليات العقلية الكبرى.

 معرفة العالقة الموجودة بين االدراك الحس حركي ومكونات االبداع الحركي.-
الحركي واالدراك الحس حركي في متغيري البيئة معرفة الفروق في كل من االبداع -

 اإلبداعية والجنس.
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 معرفة الفروق في االبداع الحركي بين الممارسين للنشاط الحركي وغير الممارسين.-
على التربية الحركية ألطفال ما قبل المدرسة عدد من المعلومات  أكبرمحاولة استقصاء -

الواقع، المشاكل، ومحاولة ايجاد الحلول، من خالل متغيرات في ابتدائيات والية عنابة، لمعرفة 
 الدراسة.

سنوات والبيئة  5-4تقنين اختبار االبداع الحركي لوايرك على الفئة السنية  محاولة-
 الجزائرية الن على حسب علم الباحث على انه طبق في مراحل سنية اعلى.

 فرضيات البحث .4
 الفرضية العامة

ما  طفلدى احصائيا بين االدراك الحسي الحركي واإلبداع الحركي لتوجد عالقة دالة 
 قبل المدرسة.

 الفرضيات الجزئية
 توجد عالقة دالة احصائيا بين االدراك الحسي الحركي واالصالة الحركية. 
 توجد عالقة دالة احصائيا بين االدراك الحسي الحركي والمرونة الحركية  
 الحركي والطالقة الحركية االدراك الحسيتوجد عالقة دالة احصائيا بين  
ة وممارسالجنس  حسب متغيري االدراك الحس حركيتوجد فروق دالة احصائيا في  

 .النشاط الحركي

  .يمارسة النشاط الحركالجنس وم حسبتوجد فروق دالة احصائيا في االبداع الحركي   
 تحديد المصطلحات .5

يمكن القول ان تحديد المصطلحات امر الزم في كل بحث علمي، وكلما اتسم هذا 
ي محدد وصحيح للمعاني واألفكار الت إدراكمع للباحث ان يجري بحثه،  أمكنالتحديد بالدقة، 

 (.44 ص. ،9119سليمان، )ن يعبرها أيريد الباحث 
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 حركية(-القدرات اإلدراكية )الحس
الحركي من المفاهيم ذات الطبيعة المركبة، إذ يرتبط هذا المفهوم إن اإلدراك الحسي     

 (1666يحي عطا اهلل، بعمليتين من العمليات العقلية هما اإلحساس واإلدراك، حيث يعرفه )
بأنه: "القدرة على تحديد أوضاع وأجزاء الجسم في الفراغ والقوة المطلوبة النقباض العضالت 

 المطلوبة أثناء األداء".والتحكم في االتجاه والمسافة 
إلى أن: "اإلدراك الحسي الحركي هو عبارة عن إدراك  (1692) عالويو جالل ويشير 

لإلحساس الذي يعطينا معلومات عن أوضاع وأجزاء الجسم وقوة انقباض عضالته واتجاهها 
 (.99-94ص، ص 9112)قنديل وآخرون، أثناء الحركة اإلرادية". 

أن: "اإلدراك الحسي يسبق متطلبات الموقف فهو إذن عملية  "(2001)محجوبويذكر 
مفسرة، وبعد التفسير يتطلب من الموقف الحركي أن يتطور بالتكرار والتجربة وكفاءة الفرد" 

 (.42 .)ص
إلى أنه الدعامة األولى للمعرفة اإلنسانية ويعطي  (62، ص1661حسين )ويشير 

األجهزة المخصصة في هذه العملية هي الجهاز  معنى للمحسوسات أو الحوافز المختلفة، وأن
 الحسي والعصبي، وأن سالمة األجهزة ودرجة نموها تؤثر في عملية اإلدراك".

عملية تجميع االنطباعات الحسية وتحويلها  من حصل عليهامالدرجة ال هو االجرائيالتعريف  
ي يحصل والتمن طرف تالميذ األقسام التحضيرية البتدائيات والية عنابة،  الى صور عقلية

 الحس حركي )تعريف اجرائي(. لإلدراكاختبار دايتون عليها من خالل تطبيق 
  القدرات اإلبداعية الحركية

 حركية استجابات شكل ويظهر في الحركة مجال في اإلنتاج اإلبداعي أنواع أحد هو

 والمرونة الحركية بالطالقة تتميز حركات أداء على مقدرة الفرد االبداعية الفرد قدرات عن تعبر

 .(031 .، ص0995الحركية )إبراهيم،  الحركية واألصالة
االبداع الحركي انه عملية يصبح فيها المتعلم حساسا  (1691)نساور تيعرف 

للمشكالت، وبالتالي فهو عملية إدراك الثغرات والخلل في المعلومات والعناصر المفقودة، وعدم 
االتساق بينها، ثم البحث عن جالئل ومؤشرات في الموقف وفيما لدى المتعلم من معلومات 
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، 9104)عبد الرسول،  الربط بين النتائجووضع الفروض حولها، واختبار صحة الفروض، و 
 (91. ص

على انه الدرجة المحصل عليها، من االستجابات  االبداع الحركي يعرفالتعريف االجرائي: 
الحركية الجديدة لتالميذ السنة الخامسة والتي تتسم بالطالقة والمرونة واالصالة الحركية، على 

، والمعدل من 1694" لإلبداع الحركي المترجم من قبل رضا مصطفى Weyrckاختبار "
 )تعريف اجرائي(.1666قبل لمياء الديوان 

 من الوحدات الحركية ممكن عدد أكبر أداء على الفرد قدرة هي :الحركيةالطالقة  -1

 محددة. زمنية فترة في للمثير

 من فئة سلوكية االنتقال في والتنويع التغيير على الفرد قدرة هي :الحركية المرونة  -2

 زمنية محددة. فترة في للمثير ومناسبة مختلفة أخري فئة لىإ حركية

 النادر، أي قليلة الحركي السلوك من فئات أداء على الفرد هي مقدرة :الحركية األصالة -3

احمد، )محدد  زمنية فترة للمثير في ومناسبتها الجماعة أفراد بين اإلحصائي بالمعنى التكرار
 .(25.ص ،0923

  التعليم قبل المدرسي
-35لقد جاء تعريف التعليم التحضيري في الجزائر في الجريدة الرسمية، أمريه رقم   

كما يلي:" التعليم  16، وجاء نص التعريف في المادة م1666افريل  16الصادرة بتاريخ  66
 التحضيري تعليم مخصص لألطفال الذين لم يبلغوا السن االلزامي في المدرسة"

 (Journal officiel de R.A.D.P ,1976 , p.29.) 
 القسم التحضيري

سنوات في حجرات  (16-15)وهو القسم الذي يقبل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين      
تختلف عن غيرها بتجهيزاتها ووسائلها البيداغوجية، كما أنها المكان المؤسساتي الذي تنظر 
فيه المربية للطفل على أنه مازال طفال وليس تلميذا وهي بذلك استمرارية للتربية األسرية 

 .حسابلتحضيرا للتمدرس في المرحلة المقبلة، مكتسبا بذلك مبادئ القراءة والكتابة وا
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 الدراسات السابقة .6
العلم في جوهره مسألة تعاونية، ويقصد بذلك أن كل عالم ينبغي أن يتعاون مع اآلخرين 

ذا  م متأكدا من شيء ما، فهو متأكد من أن عمله يتضمن لالعا كانمن أجل كشف الواقع، وا 
خطأ ما، يقوم بتصحيحه عالم آخر في وقت ما العلماء ينظرون إلى بعضهم كعمال متعاونين 

ان استطالع  ، (Malcom. D Arnoult, 1972, p.08)ونادرا ما يعتبرون أنفسهم متنافسين 
ي ووضعها في المكان المناسب، فه الدراسات المشابهة له األثر الكبير في تحديد المشكلة

 تكملة لبحوث أخرى، وتمهيد لبحوث قادمة. تعتبر مصدر الهام قوي لكل باحث، كما
وعليه يمكن االستفادة من الدراسات السابقة والمشابهة من خالل توظيف نتائجها في 

، والتي بدورها ةالدراسة الحالية، حيث يتم عرضها وتحليلها وفق المعالم التي تفيد الدراسة الحالي
لمستخدم بحث والمنهج الفيما يتصل بمشكلة البحث، عينة اتساعد الباحث على انارة الطريق 

 والمعالجة اإلحصائية واهم النتائج المتوصل اليها.
من خالل الدراسات السابقة والمشابهة سوف نحاول عرضها وفق المتغيرات المتشابهة 

 كالتالي:ووفق قوة ارتباطها بالدراسة الحالية 
 عرض الدراسات السابقة والمشابهة التي تناولت متغير االبداع الحركي. -1

 عرض الدراسات السابقة والمشابهة التي تناولت متغير االدراك الحس حركي. -2

 عرض الدراسات السابقة والمشابهة التي تناولت التعليم التحضيري كعينة دراسة. -3

 بالدراسة الحالية عرض الدراسات السابقة والمشابهة ذات الصلة  -4
 الحركي األبداع السابقة والمشابهة التي تناولت متغيرالدراسات 

 :(2112)يعقوبي : الدراسة األولى 

دراسة مقارنة لبعض األنشطة الحركية لتالميذ الصف الخامس ابتدائي في تنمية 
 الحركي بمدينة األغواط. اإلبداع

ي فمقارنة األنشطة الحركية لتالميذ الصف الخامس ابتدائي والمتمثلة  : إلىالبحثهدف 
لحركي في تنمية بعض قدرات اإلبداع ا والتمرينات البدنيةاأللعاب الصغيرة  الحركية، القصص

 .المرونة الحركية واألصالة الحركية الحركية،والمتمثلة في الطالقة 
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 تم (311)تلميذا من المجموع العام الذي بلغ ( 61)اشتملت الدراسة على  عينة الدراسة
 .البحث فيهم شروط ال تتوفراختيارهم بصورة عمدية بعدما استبعد الباحث التالميذ الذين 

تم تقسيم التالميذ إلى ثالثة مجموعات متساوية من حيث  المنهج التجريبي المنهج المستخدم
لقصص الحركية والمجموعة الثانية الذكور واإلناث المجموعة األولى تتدرب على برنامج ا

 بدنية استغرقالتتدرب على األلعاب الصغيرة والمجموعة الثالثة تتدرب على برنامج التمرينات 
وحدات  (15)لعبة لكل برنامج موزعة على  (41) أسابيع خصصت فيه (9)البرنامج التعليمي 

 تعليمية في األسبوع
القدرات اإلبداعية الحركية من تصميم الدكتورة وقد استخدم الباحث اختبار أداة الدراسة 

لمياء حسن محمد وقد أشارت نتائج الدراسة اختالف في درجات الداللة اإلحصائية بين القدرات 
 اإلبداعية الثالثة وهذا باختالف األنشطة الحركية.

  االستنتاجات التالية:وقد توصلت الدراسة إلى 
في تنمية اإلبداع الحركي لدى األطفال بشكل عام سهمت البرامج المستخدمة في البحث ا -

 ولدى الذكور واإلناث بشكل خاص.
ميز برنامج التمرينات البدنية( في تنمية التفكير اإلبداعي مقارنة ببرنامج القصص الحركية  -

 وبرنامج األلعاب الصغيرة لدى األطفال بشكل عام ولدى الذكور واإلناث بشكل خاص.
 على النحو التالي: أما التوصيات فكانت 

 أهمها ما يأتي:  توصيات ومقترحات عديدةوضع الباحث 
البرامج في منهاج مواد اإليقاظ المدرس في التعليم االبتدائي نظرا لتأثيرهم االيجابي  استخدام-0

 على شخصية األطفال 
دوات ألباستخدام األلعاب الحركية، التعليمية والفكرية واالجتماعية مع استثمار ا التنوع-9

 المتاحة في تنفيذ هذه األلعاب بما يجذب انتباه األطفال ويحثهم إلظهار استعداداتهم وميولهم.
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 (2113)إسماعيلالدراسة الثانية:  

 الحركي لدى أطفال المرحلة االبتدائية. وعالقته باألبداعالسلوك االستكشافي 
الى التعرف على السلوك االستكشافي واالبداع الحركي ومكوناته لدى تالميذ  هدفت الدراسة

المرجلة االبتدائية، اما الهدف الثاني فكان التعرف على العالقة بين السلوك االستكشافي 
 وقدرات االبداع الحركي.

ي ك: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السلوك االستكشافي واالبداع الحر الفرضية األولى
 لتالميذ الطور االبتدائي.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السلوك االستكشافي واالبداع الحركي  الفرضية الثانية:
 لتالميذ المرحلة االبتدائية.

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية : المنهج المستخدم
مرجعيون( التابعة لتربية الرصافة للموسم تلميذ من مدرسة ) (41)تكونت من: عينة البحث

 (2113/ 2112) الدراسي
اجرت االختبارات الخاصة بالسلوك االستكشافي واالبداع الحركي  : وقدأدوات الدراسة

 وتمت معالجة النتائج احصائيا عن طريق: المعالجة اإلحصائية .ومكوناتهما على عينة البحث
  spssالحقيبة اإلحصائية 

 النتائجاهم 
 عدم وجود عالقة بين السلوك االستكشافي وقدرات االبداع الحركي  -

 هرت الدراسة عدم وجود عالقة بين السلوك االستكشافي واالبداع الحركي.ظكما ا -

: ضرورة اهتمام وزارة التربية بالمناهج التي تعمل على تطوير من اهم توصيات الدراسة -
 الحركي. وقدرات االبداعالسلوك االستكشافي 
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 (2116)فتحي الدراسة الثالثة: 

 .االبتكاريوالتفكير برنامج تربية حركية على الكفاءة االدراكية الحركية  تأثير
البرنامج المقترح على الكفاءة االدراكية الحركية  أثرالتعرف على  البحث الى: وقد هدف

 قبل المدرسة. ألطفال والتفكير االبتكاري
 التجريبي. ج: المنهالمنهج المستخدم

 طفل وطفلة طريقة عشوائية  (61): عينة البحث
 : اختبار الذكاء، اختبار األداء الحركي، اختبار التفكير االبتكاريأدوات البحث

: المتوسط الحسابي/االنحراف المعياري، اختبار ت، معامل االرتباط المعالجة اإلحصائية
 .بيرسون

  النتائجاهم 
 طفالأل والتفكير االبتكاريعلى كل من االدراك الحركي  أثربرنامج التربية الحركية قد 

 ما قبل المدرسة.
 (:1666)الديوان  الدراسة الرابعة: 

استخدام اسلوبين تدريسيين لتنمية القدرات اإلبداعية العامة والحركية في درس  أثر
 التربية الرياضية لدى تلميذات الصف الخامس ابتدائي.

 الى: هدفت الدراسة
اسلوبين تدريسيين لتنمية القدرات اإلبداعية العامة والحركية لطالبات  أثرالتعرف على  -

 الصف الخامس ابتدائي.

التعرف على فاعلية البرنامج التعليمي المقترح باستخدام االسلوبين على انفراد في تنمية  -
 القدرات اإلبداعية العامة والحركية ومقارنتها بالتقليدية.

 التجريبي.: استخدمت الباحثة المنهج المنهج المستخدم
 تلميذة مقسمة الى مجموعتين. (61)تمثلت في  عينة البحث:
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استعملت الباحثة اختبار وايرك لألبداع الحركي والوسائل اإلحصائية المعالجة اإلحصائية: 
 المختلفة ببرنامج الحزم اإلحصائية.

 اهم النتائج 
المجموعات في تنمية القدرات اإلبداعية مجموعة األسلوب المتشعب تفوقت على بقية  -

 العلمة والحركية وتلتها مجموعة األسلوب االمري.

اوصت الباحثة بتدريس البرنامج المقترح باألسلوب المتشعب في درس التربية الرياضية 
ألنه ينمي القدرات اإلبداعية. وضرورة تطبيق االختبارات المستعملة في هذه الدراسة بداية ل 

 .لتقويم واكتشاف القدرات اإلبداعية للتالميذ عام دراسي
 ( 2119)لعبابسة  الدراسة الخامسة: 

فعالية برنامج بأسلوب االكتشاف الموجه في تنمية اإلبداع الحركي والرضا الحركي 
 سنة في الكاراتيه. 12-11لدى الناشئين 

مية قدرات في تن: معرفة فعالية برنامج تعلمي بأسلوب االكتشاف الموجه إلىهدفت الدراسة 
 سنة في رياضة الكاراتيه (12-11)اإلبداع الحركي والرضا الحركي لدى الناشئين

استخدم الباحث المنهج التجريبي بطريقة القياسات القبلية والبعدية على : المنهج المستخدم
 العب تم تقسيمهما بالتساوي.( 29)مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قوامها 

: كما اعتمد الباحث على مجموعة من أدوات جمع البيانات أهما مقياس الذكاء لدراسةأدوات ا
وبعض االختبارات البدنية ومقياس الرضا الحركي)تينر( واختبار ويرك لإلبداع الحركي كما 
قام الباحث ببناء اختبار معرفي تحصيلي لبعض المهارات األساسية في الكاراتيه قصد ضبط 

 ابقة للمهارات قيد للدراسة.وقياس الخبرات الس
 اهم النتائج

تم التوصل إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين االختبار القبلي والبعدي لصالح البعدي لدي  -
 المجموعة التجريبية في كل من قدرات اإلبداع الحركي والرضا الحركي.

عدي في االختبار البوكذا وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والضابطة في -
 كل من قدرات اإلبداع الحركي والرضا الحركي لصالح المجموعة التجريبية.
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االهتمام بعمل برامج تعليمية مبنية على أسلوب وقدمت الدراسة عدة توصيات مثل 
االكتشاف الموجه تسعى لتشجيع العمل اإلبداعي في مختلف التخصصات الرياضية وكذا 

 بداعية خالل العملية التعليمية.إعطاء أهمية لألنشطة اإل
 (2112): حسين الدراسة السادسة 

األلعاب الصغيرة والقصص الحركية وتأثيرها في تعلم بعض القدرات الحركية وتنمية 
 سنوات. 5التفكير اإلبداعي لمرحلة رياض األطفال بعمر 

اض لمرحلة رياعداد منهجين من القصص الحركية واأللعاب الصغيرة وقد هدف البحث الى: 
األطفال، والتعرف على تأثيرها في تعلم بعض القدرات الحركية وتنمية التفكير اإلبداعي لمرحلة 

 رياض األطفال.
 استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين. المنهج المستخدم:

 (31)فاروق ومن روضة ال (31)طفل وطفلة،  (61)تكونت عينة البحث من عينة البحث:
 -0الكرخ-من روضة الغصون، تربية بغداد

 : المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار ت.لمعالجة اإلحصائية
 اهم النتائج:

ان منهج األلعاب الصغيرة والقصص الحركية قد أثر إيجابيا في تعلم بعض القدرات الحركية -
 األساسية لرياض األطفال.

ة والقصص الحركية قد أثر إيجابيا في تنمية وتحسين التفكير ان منهج األلعاب الصغير -
 اإلبداعي لرياض األطفال.

أظهرت النتائج فروق معنوية في االختبارات البعدية بين المجموعتين في متغيرات التفكير 
 اإلبداعي والحركات األساسية، وكذلك الفروق لصالح المجموعة التجريبية.
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  (1666) (Timoty Robert) بعةالدراسة السا 

عالقة االبتكار الحركي وتجارب االرتجال على االدراك الشخصي لدى طلبة كلية التربية 
 الرياضية.

 هدفت هذه الدراسة إلى:
الكشف عن طبيعة العالقة بين االبتكار الحركي واإلدراك الشخصي لدى طلبة كلية  -

 التربية.

 ة.الشخصي لدى طلبة كلية التربيالكشف عن طبيعة العالقة تجارب االرتجال واإلدراك  -
ن استعمل الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتي المنهج المتبع في الدراسة

 تجريبية وضابطة ذات القياس القبلي والبعدي وذلك لمالءمته الظاهرة المدروسة
عينة الى طالب وطالبة، وقد قسمت هذه ال (51)تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة: 

ضابطة، واشتركت المجموعة التجريبية في فصل االبتكار ( 25)تجريبية و (25)مجموعتين 
 أسبوع بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية  (21)الحركي واالرتجال وذلك لمدة 

، وسونيم، اختبار االرتجال لـ ويركاستعمل الباحث: اختبار االبتكار الحركي لـ أدوات الدراسة: 
 مقياس اإلدراك الشخصي.

 عالقة قويةو  .عالقة قوية موجبة بين االبتكار الحركي واإلدراك لدى الطلبة وجودالنتائج: أهم 
 موجبة بين االرتجال واإلدراك لدى الطلبة.

 Hanson (1665)ة ثامنالدراسة ال 

 .أثر برنامج لتنمية اإلبداع الحركي بالمدارس االبتدائية
 الدراسة إلي:هدفت هذه 

أثر برنامج مقترح لتنمية اإلبداع الحركي لدي تالميذ الرابعة ابتدائي  ىالتعرف عل -
 بمحافظة ماساشوسات.

 ن المتكافئتينالمجموعتي: استعمل الباحث المنهج التجريبي بتصميم المنهج المتبع في الدراسة
 ة المدروسةالظاهر  والبعدي وذلك لمالءمتهتجريبية وضابطة ذات القياس القبلي 
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 العينة إلىطالب وطالبة، وقد قسمت هذه  (59)تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة: 
تكار االب واشتركت المجموعة التجريبية في حصص، ضابطة (26)تجريبية و (26)مجموعتين 

والمجموعة الضابطة  (21)الحركي التي تناولت )الكرة، القفز بالحبل، والرقص واإليقاع الحر( 
 أسبوع بواقع حصتين. (16)درسوا المهارات األساسية الحركية بالطريقة التقليدية لمدة 

اختبار االبتكار العام من تصميم ، أليس بريناراختبار االبتكار الحركي  الدراسة:أدوات 
 الباحث.

 أهم النتائج

يبية في التجر  لمجموعةوجود فروق فردية بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح ا -
 متغير اإلبداع الحركي في االختبار البعدي. 

يبية في التجر  وجود فروق فردية بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة -
 متغير اإلبداع العام في االختبار البعدي.

يبية في التجر  وجود فروق فردية بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة -
 متغير الحركات األساسية في االختبار البعدي.

 عرض الدراسات السابقة والمشابهة التي تناولت متغير االدراك الحس حركي 
 (2114)عامر  التاسعةالدراسة  

تأثير برنامج تربية حركية مقترح على تنمية بعض المهارات األساسية والقدرات 
  .الحركية ألطفال ما قبل المدرسةالبدنية وعالقاتها بمستوى الكفاءة اإلدراكية 

إلى التعرف على تأثير برنامج التربية الحركية المقترح على تنمية بعض  وتهدف هذه الدراسة
المهارات الحركية األساسية والقدرات البدنية وعالقتها بمستوى الكفاءة اإلدراكية الحركية ألطفال 

 سنوات. (16-14)ما قبل المدرسة من 
 المنهج التجريبي لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة.: ستخدمالمنهج الم

تم تحديد عينة البحث من أطفال مرحلة رياض األطفال بمدرسة الشبان المسلمين عينة الدراسة 
وقد بلغ حجم  (2114-2113)سنوات في العام الدراسي (16-14)بالزقازيق حتى 

طفال إلجراء التجربة االستطالعية وبذلك أصبحت العينة  21طفال، وتم استبعاد ( 121)العينة
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طفال تم تقسيمهم إلى مجموعتين، إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قوام  (111)األساسية 
 طفال. (51)كل مجموعة

 الدراسة واتأد
 اختبار بعض المهارات الحركية األساسية. -
 اختبار الذكاء لجودا نف. -
 مقياس دايتون لقياس الوعي الحس الحركي. -
 الوسائل اإلحصائية )المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، قيمة معامل االلتواء(. -

 أهم النتائج
برنامج التربية الحركية المقترح له تأثير ايجابي على المهارات الحركية األساسية والقدرات  -

 لحركية لدى أطفال ما قبل المدرسة.البدنية ورفع مستوى الكفاءة اإلدراكية ا
سنوات وذلك لتنمية  (16-14)وضع برنامج للتربية الحركية كمنهج ما قبل المدرسة من  -

 المهارات الحركية األساسية والقدرات البدنية ورفع مستوى الكفاءة اإلدراكية الحركية لهم.
 ة الرياضية.وضع مادة التربية الحركية ضمن برنامج التأهيل لمدرسي التربي -

 (2115)بومسجد  ةعاشر الدراسة ال 

تعزيز نمو القدرات االدراكية الحركية باستخدام برنامج مقترح لنشاط التربية النفسية 
 .سنوات (6-4)الحركية ألطفال التحضيري 

 الى: هدفت الدراسة وقد
ستوى مالتعرف على واقع تعليم نشاط حصص التربية النفس حركية ألطفال التحضيري على -

 االبتدائيات.
بناء برنامج مقترح لنشاط التربية النفسية الحركية يعمل على تعزيز نمو القدرات االدراكية -

 التحضيري. ألطفالالحركية 



21 

 

الكشف على طبيعة الفروق الموجودة في مستوى تعزيز نمو القدرات االدراكية الحركية -
رح، الذين سوف يطبق عليهم البرنامج المقتالمدروسة بين العينة التجريبية الممثلة لألطفال 

 ضابطة التي تنفذ البرنامج المقترح.والعينة ال
استخدم الباحث المنهج التجريبي باستعمال التصميم التجريبي لمجموعتين المنهج المستخدم: 

 . متكافئتين
 تم اختيار عينة البحث بطريقة قصدية، وتوزعت على مجموعتين كما يلي:عينة البحث: 

معلم ممن  (44)مدير مدرسة ابتدائية و (21)مفتش و( 16): ضمت مجموعة األولىال
يشرفون على اقسام التعليم التحضيري، موزعون على غليزان والمحمدية، وهران، سيدي بلعباس 

 ومستغانم.
ضمت قسمين من أطفال التحضيري بمدرسة عبد الرحمان الديسي  المجموعة الثانية:

 طفل وطفلة. (35)طفل وطفلة وتجريبية  (35)بمستغانم، تم تقسيمهم الى مجموعتين ضابطة 
المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط بيرسون، معامل  المعالجة اإلحصائية:

 ن.االلتواء، النسب المئوية، اختبار ت لعينتين مستقلتيالصدق الذاتي، اختبار التجانس، معامل 
 اهم النتائج

وى التحضيري على مست ألطفالان واقع تعليم نشاط حصص التربية النفس الحركية   -
 المدراس االبتدائية وفق البرنامج المقرر لم يساعد على تعزيز القدرات االدراكية الحركية.

على مستوى نمو القدرات االدراكية الحركية قيد الدراسة توجد فروق ذات داللة احصائية  -  
 بين نتائج العينة الضابطة والعينة التجريبية لصالح البرنامج المقترح.

 ( 2114)شهد  الدراسة الحادية عشر 

تأثير برنامج مقترح في التربية الحركية لتطوير القابلية الذهنية واالدراك الحس 
 سنوات(. 5-4عند األطفال ) حركي

 :هدف البحث الى
 بناء برنامج من التربية الحركية لرفع مستوى القابلية الذهنية واالدراك الحس حركي    -
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معرفة مدى التقدم الحاصل في المستوى وبالتالي معرفة مدى إمكانية تطبيق البرنامج   -
 المقترح من طرف معلمة الروضة دون اللجوء الى االختصاصي.

 التجريبي  : المنهجالمنهج المستخدم
موزعين على ثالث مدارس  (135): تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية، وبلغت عينة البحث

 (45)تلميذ المجموعة التجريبية الثانية و (45) تلميذ المجموعة التجريبية األولى، (45)كالتالي 
 المجموعة الثالثة.

المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط بيرسون، اختبار  المعالجة اإلحصائية:
 .ت

 اهم النتائج

برنامج التربية الحركية قد أثر على ارتفاع القابلية الذهنية عند األطفال واالدراك الحس حركي  
 عندهم.
 (2115)البرزنجي  الدراسة الثانية عشر 

االدراك الحس حركي لتالميذ المرحلة أثر استخدام األلعاب الصغيرة في تطوير 
 سنوات. 9-6االبتدائية 

 هدف البحث الى

التعرف على استخدام األلعاب الصغيرة في درس التربية الرياضية في تطوير قدرات االدراك  -
 سنوات. 9-6الحس حركي لتالميذ 

لعاب معرفة الفروق بين البنين والبنات في قدرات االدراك الحس حركي بعد تطبيق األ -
 الصغيرة.

 استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم مجموعتين متكافئتين. المنهج المستخدم
سنوات بمدرسة الهالل بمدينة خانقين ( 9-6)تلميذ بعمر (61)تكونت من عينة الدراسة:

 بالعراق، وتم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبية وضابطة.
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: تم استخدام برنامج التحليل االحصائي لحساب المتوسطات الحسابية المعالجة اإلحصائية
واالنحرافات المعيارية، معامل االرتباط بيرسون، معامل االلتواء، اختبار ت، مان ويتني للعينات 

 المتوسطة، 
اختبار االدراك البصري، اختبار االدراك السمعي، اختبار االدراك الحس  أدوات الدراسة:

 حركي.
 نتائج اهم ال

استخدام أسلوب األلعاب الصغيرة في الخطط التدريسية ساعد في تطوير قدرات االدراك  -
 الحس حركي.

لن األداء المشترك لأللعاب الصغيرة من قبل البنين والبنات بنفس الوقت قد وفرت  -
الخبرات الحركية بشكل متساوي، مما أدى الى عدم ظهور فروق معنوية بين الجنسين في 

 البعدي للمجموعة التجريبية لقدرات االدراك الحس حركي.االختبار 
 (2116)بن ميصرة  ة عشرلثالثاالدراسة  

تأثير األلعاب التربوية في تنمية بعض الكفاءات الحركية لدى أطفال التحضيري 
 باستخدام برنامج مقترح للتربية النفسية الحركية.

 الى:  هدف البحث وقد
استخدام لدى أطفال الروضة باأللعاب التربوية في تنمية بعض القدرات الحركية  أثرمعرفة  -

 برنامج مقترح للتربية النفس حركية.
 تحديد طبيعة األلعاب التربوية والكفاءات الحركية ألطفال التحضيري للروضة. -

 لمتكافئتين.ا: استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام تصميم المجموعتين المنهج المستخدم
وقد اعتمد الباحث على اختبار )هبلك، بورمز( لقياس األداء الحركي، اختبار دايتون 

 لإلدراك الحس حركي.
طفل وطفلة )رياض  (31): تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية، وتكونت من عينة البحث

 أطفال الجزائر العاصمة.
 ف المعياري، اختبار ت.: المتوسط الحسابي، االنحراالمعالجة اإلحصائية
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 تنمية االدراك الحس حركيو  لحركي ألطفال المجموعة التجريبيةتطور األداء ا اهم النتائج:
 ألطفال المجموعة التجريبية. 

 (2111)الدليمي الدراسة الرابعة عشر 

تأثير مجموعة العاب صغيرة في تطوير قدرات حركية محددة وبعض الحركات 
 سنوات. 9-6األساسية للتلميذات بعمر 

 هدف البحث الى:
اختيار مجموعة العاب صغيرة لتطوير قدرات حركية محددة وبعض الحركات األساسية  -

 سنوات. 9-6للتلميذات بعمر 
التعرف على تأثير مجموعة األلعاب الصغيرة لتطوير القدرات الحركية وبعض الحركات  -

 سنوات. 9-6األساسية للتلميذات بعمر 
 استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالءمته لموضوع البحث. المنهج المستخدم:

تم اجراء هذا البحث على عينة من تلميذات مدرسة بنت الهدى االبتدائية للبنات  عينة البحث:
تلميذة، تم تقسيمهم  (36)سنوات وبلغ عددهم  (9-6)وبعمر  (2111-2116)يللعام الدراس

ة عملت باأللعاب الصغيرة، واألخرى ضابطة عملت الى مجموعتين متساويتين احداهما تجريبي
تلميذة، كما تم اختيار االختبارات المالئمة  (19)باألسلوب المتبع، وتكونت كل مجموعة من 

 للقدرات الحركية التي حددتها الباحثة وكذلك بعض المهارات األساسية.
 دقيقة. (41)ة وحدات أربعة أسابيع وكان زمن كل وحد (19) بأجراءقامت الباحثة  ثحي

المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار ت للعينات المتناظرة،  المعالجة اإلحصائية:
 اختبار ت للعينات المستقلة، اختبار بيرسون لالرتباط، النسب المئوية، معامل االختالف.

 اهم النتائج 
محددة الحركية المفردات األلعاب الصغيرة أدت دورا فاعال وكبيرا في تطوير القدرات  -

 وبعض المهارات األساسية.

كذلك ظهرت الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية لدى افراد المجموعة الضابطة  -
 بشكل ملحوظ والتي خضعت للمنهج في الصفوف األولى من المرحلة االبتدائية.
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 (2116وكيالن )سلمان  خامسة عشرالدراسة ال 

 وتطورها بين تالميذ المرحلة االبتدائية.الحركية –القدرات اإلدراكية
إلى معرفة مدى تطور القدرات اإلدراكية الحركية لتالميذ المرحلة االبتدائية  وتهدف هذه الدراسة

ولكل مرحلة دراسية، وكذلك التعرف على الفروق بمدى التطور للقدرات اإلدراكية الحركية بين 
 المراحل الدراسية الثالث للتالميذ.

: واعتمد الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لكونه يالئم طبيعة لمستخدمالمنهج ا
 مشكلة البحث.
مدرسة  (21)واستخدم )أسلوب العينة العنقودية(، ففي المرحلة األولى تم اختيار  عينة الدراسة:

من واقع  (%11211)مدرسة التي مثلت نسبة قدرها  (1651)بصورة عشوائية من بين 
يرية اإلحصاء مد -لتي جاءت بكتاب وزارة التربية/المديرية العامة للتخطيط التربويالبيانات ا

، أما في المرحلة الثانية فقد تم اختيار عينة البحث من بين (2116 -2119)للعام الدراسي 
 (251)تالميذ المدارس المشمولة بالدراسة والتي تم انتقاؤها عشوائيا، إذ بلغ عدد التالميذ 

ا تم استبعاد عينة التجربة االستطالعية والمتمثلة بتالميذ مدرسة النعمان االبتدائية تلميذا، كم
 تلميذا من عينة العمل الرئيسية. (19)البالغ عددهم 
 واستخدم الباحثان مقياس )بوردو( للقدرات اإلدراكية الحركية كأداة بحث. أداة الدراسة:

 النتائج  أهم
الميذ الحركية بين ت –وجود فروق ذات داللة معنوية في جميع اختبارات القدرات اإلدراكية  -

 الصفوف )األول، الثاني، الثالث(.
وجود فروق ذات داللة معنوية بين تالميذ الصفوف )األول، الثاني، الثالث( ولصالح الصف  -

ء ى اللوحة، الوثب، تعيين أجزااألعلى ذو تالميذ العمر األكبر في اختبارات )المشي أماما عل
الجسم، تقليد الحركة، عبور المانع، كروس ويبر، زوايا على األرض، لوحة الطباشير، التحصيل 

 البصري لألشكال، المتابعة البصرية(.
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عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين تالميذ الصفوف )األول، الثاني، الثالث( في  -
صفين )األول والثاني(، والتحصيل البصري لألشكال بين اختبارات لوحة الطباشير بين ال

الصفين )الثاني والثالث(، والتحصيل البصري لألشكال بين الصفين )الثاني والثالث(، والمتابعة 
 البصرية بين الصفين )األول والثاني(.

 كما تم اقتراح التوصيات التالية:
رس عند وضع المناهج المتعلقة بد ضرورة االسترشاد بالنتائج التي أفضت إليها الدراسة -

 التربية الرياضية للتالميذ والتلميذات وللمراحل الدراسية األولى المختلفة.
العمل على تطوير القدرات اإلدراكية الحركية التي لم تظهر فيها أية فروقات معنوية بين  -

 التالميذ والتلميذات.
 حاليةالدراسات السابقة والمشابهة ذات الصلة بالدراسة ال

  (2115)المفتي  دسة عشرالدراسة السا 

أثر استخدام برنامجين باأللعاب الحركية واأللعاب االستكشافية في تطوير بعض المهارات 
 الحركية األساسية والسلوك االستكشافي الرياضي لدى تالميذ الصف الثاني ابتدائي.

 إلى:  وهدفت الدراسة
الكشف عن أثر استخدام برامج األلعاب الحركية واأللعاب االستكشافية ودرس الرياضية  -

التقليدية في تطوير بعض المهارات الحركية األساسية والسلوك االستكشافي الرياضي لتالميذ 
 مجاميع البحث الثالثة ولكال الجنسين.

كشافية اب الحركية واأللعاب االستالمقارنة في االختبار البعدي بين أثر استخدام برامج األلع -
ودرس التريبة الرياضية التقليدية في تطوير بعض المهارات الحركية األساسية والسلوك 

 االستكشافي الرياضي لتالميذ مجاميع البحث الثالثي ولكال الجنسين.
بناء مقياس السلوك االستكشافي الرياضي المصور لتالميذ الصف الثاني االبتدائي، وقد  -
رحت الباحثة التساؤل التالي: هل توجد فروق ذات داللة معنوية في تطوير بعض المهارات ط

الحركية األساسية والسلوك االستكشافي الرياضي لكل من برامج األلعاب الحركية واأللعاب 
 االستكشافية ودرس التربية الرياضية التقليدية لدى تالمذة الصف الثاني االبتدائي؟
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 استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة البحث. :المنهج المستخدم
 (61)تلميذ و (61)تلميذ وتلميذة، بواقع  (121): واشتملت عينة البحث على عينة البحث

تلميذ وتلميذة لكل مجموعة ولكال  (21)تلميذة، وتم توزيعهم على ثالث مجموعات بواقع 
 الجنسين وتم اختيار هذه العينة بطريقة عمدية.

 أدوات الدراسة فيوتمثلت  
هاريس(، مقياس السلوك االستكشافي المصور، اختبارات –اختبار الذكاء لــ )جود انف -

 المهارات الحركية األساسية.
 اهم النتائج

 بناء مقياس للسلوك االستكشافي الرياضي المصور لتالميذ الصف الثاني االبتدائي. -
ورا ب االستكشافية ودرس التربية الرياضية التقليدي تطحققت برامج األلعاب الحركية واأللعا -

في بعض المهارات الحركية األساسية ولكال الجنسين عند المقارنة بين االختبارين القبلي 
، وركل الكرة بالقدم( إلناث المجموعة م (11)والبعدي، استثناء اختباري )الحجل يسار لمسافة 

 الضابطة.
لى حدا )األلعاب الحركية( و)األلعاب االستكشافية( و)درس حققت البرامج الثالثة كال ع -

التربية الرياضية التقليدية( تطورا معنويا في مقياس السلوك االستكشافي الرياضي المصور عند 
 المقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي.

 ضهنالك تكافؤ بين ذكور مجموعات البحث الثالثة في االختبار البعدي في تطوير بع -
المهارات الحركية األساسية )الحجل، الوثب الطويل من الثبات، الركل، التوازن المتحرك( بينما 
تفوق ذكور المجموعة التجريبية األولى الذين نفذوا برنامج األلعاب االستكشافية على ذكور 

ة طالمجموعة التجريبية الثانية الذين نفذوا برنامج األلعاب الحركية وذكور المجموعة الضاب
 الذين نفذوا درس التربية الرياضية التقليدية في االختبار البعدي في مهارة الجري.

ناث المجموعة التجريبية األولى الذين نفذوا برنامج األلعاب االستكشافية تطورا  - حقق ذكور وا 
ناث المجموعة التجريبية الثانية الذين نفذوا برنامج  أفضل في االختبار البعدي على ذكور وا 

ناث المجموعة الضابطة الذين نفذوا درس التربية الرياضية التقليدي األ لعاب الحركية وذكور وا 
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ناث المجموعة التجريبية  في مقياس السلوك االستكشافي الرياضي، فضال عن تفوق ذكور وا 
ناث المجموعة الضابطة في مقياس السلوك  الثانية في االختبار البعدي على ذكور وا 

 ي المصور.االستكشافي الرياض
 ( 2116)عبد الواحد  الدراسة السابعة عشر 

أثر األنشطة التربية الحركية المبرمجة في تنمية التوافق النفسي واالجتماعي ألطفال 
 .ما قبل المدرسة

 هدفت الدراسة الى
تقديم أنشطة التربية الحركية المبرمجة المسطرة في المنهاج لمعرفة مدى إمكانيتها في      

 التوافق النفسي واالجتماعي ألطفال ما قبل المدرسة )القسم التحضيري(.تنمية 
 المنهج المستخدم

 استخدم الباحث المنهج الوصفي وقد اعتمد على اختبار كاليفورنيا لألطفال.    
 عينة البحث

تم اختيار العينة العنقودية، وذلك بتطبيق المقياس على تلميذ السنة الرابعة من تالميذ       
ساتذة المنتمين لقطاع التربية من مؤسستين ابتدائيتين لكل من المقاطعات الثمانية التابعة األ

 (151)تلميذ وتلميذة، ( 311)لبلدية ورقلة، وبطريقة مستهدفة البناء قطاع التربية، وبلغ عددهم
 لم يدرسوا.( 151)درسوا القسم التحضيري و

 المعالجة اإلحصائية
معامل الفا كرونباخ، اختبار  ،المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط     
 ت.

 اهم النتائج
وجود فروق دالة احصائيا بين التالميذ الذين مارسوا التربية الحركية في مرحلة التعليم    

 التحضيري والذين لم يمارسوا تلك األنشطة في التوافق النفسي واالجتماعي.
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 (2119)قادري ة الثامنة عشرالدراس 

-16أثر برنامج مقترح بالتربية الحركية لتنمية بعض المهارات األساسية لتالميذ )
 سنوات(. 16

 هدفت الدراسة الى
( 6-6)اظهار أثر البرنامج المقترح بالتربية الحركية لتنمية المهارات األساسية ألطفال  -

 سنوات.

 التعرف على أثر البرنامج المعد من طرف معلمة االبتدائي.  -

 مقارنة البرنامجين في تنمية المهارات األساسية. -

: استخدم الباحث المنهج التجريبي بواقع تدوير المجموعات ذات االختبار المنهج المستخدم
 القبلي والبعدي األول والبعدي التتبعي.

-لميذة من تالميذ المدرسة االبتدائية ساللي فرحاتتلميذ وت (69)تألفت من عينة الدراسة:
 بريكة والية باتنة.
 ( تلميذ وتلميذة ومجموعة تجريبية أخرى بنفس العدد.34مجموعة تجريبية)

 :المعالجة اإلحصائية
اإلحصائية  حزمالقوانين اإلحصائية، الحاسب االلي برنامج التحليل التنبئي، برنامج ال 

 للعلوم االجتماعية.
ظهور فروق دالة احصائيا بين القياسين القبلي والبعدي األول في جميع  النتائج:اهم 

اختبارات المهارات األساسية، وحسب الجنس في اختبارات مهارات الوثب والثني والمد والرمي 
 لصالح القياس البعدي.

ن طرف موبالتالي تفوق البرنامج المقترح بالتربية الحركية على البرنامج االعتيادي المعد 
معلمة المدرسة االبتدائية احصائيا، باإلضافة الى وجود فروق معنوية حسب الجنس في مهارات 

 .للمجموعتين التجريبيتين الوثب والثني والمد والرمي
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 ةق على الدراسات السابقة والمشابهالتعلي .6
سوف نحاول عرض وتحليل الدراسات السابقة والتي سبق ذكرها من خالل التعليق     

المباشر عليها، وعلى جميع معالمها، جدير بالذكر انها تطرقت بطريقة او بأخرى الى أحد 
 متغيرات الدراسة الحالية )االبداع الحركي، االدراك الحس حركي، التعليم التحضيري(.

على الرغم من ان الدراسات تناولت هاته المتغيرات وفق مراحل سنية مختلفة اال انها    
لم تخرج من مرحلة الطفولة، ويمكن من خالل الجداول التالية تبيان أوجه الشبه واالختالف 

 مع الدراسة الحالية وكيفية االستفادة منها:
 عدد الدراسات ومتغيراتها .1

 اجنبية. 9عراقية، واحدة مصرية،  9منها جزائرية و 3دراسات،  2االبداع الحركي: 
 عراقية. 3دراسات أربعة منها جزائرية،  1االدراك الحس حركي: 

دراسات، متغير التوافق النفسي الحركي، األلعاب االستكشافية، المهارات  3متغيرات ذات صلة: 
 األساسية.

 األهداف .2

التربية الحركية ومشتمالتها على أحد  غالبية األهداف هدفت الى معرفة أثر برنامج     
االدراك الحس حركي، القابلية الذهنية، القدرات االدراكية، -المتغيرات الرئيسية لهاته الدراسة

اري، االبداع الحركي، التفكير االبتك-القدرات الحركية، التوافق الحركي والنفسي االجتماعي
 المهارات األساسية.

معرفة العالقة بين االدراك الحس حركي واالبداع الحركي في حين هدفت دراستنا الى 
 ألطفال ما قبل المدرسة.

 المنهج المستخدم .3

ثالثة دراسات فقط استخدمت المنهج الوصفي واحدة منها بأسلوب العالقات، وأخرى      
 دراسة استعملوا جميعا التجريبي حيث: 05اما باقي الدراسات والمقدرة ب -باألسلوب المسحي

 تين استعملوا أسلوب الثالث مجموعات مع التدوير.دراس
 دراسات استخدموا أسلوب المجموعة الواحدة، وباقي الدراسات بأسلوب المجموعتين. 01
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 المجال الزماني .4

، اخذ الباحث على عاتقه االحدث 2116الى  2112توزعت الدراسات ككل من       
 .فاألحدث، إلعطاء ميزة الحداثة للدراسة الحالية

 العينة .5

طفل في حين الدراسات الوصفية اعتمدت  035الى  31في المنهج التجريبي بلغت من       
عدد أكبر من هذا، في دراستنا الحالية، والتي حتمت علينا خصائص المرحلة العمرية ان تكون 

 طفل وطفلة. 49
ه ذل هثغالبية الدراسات السابقة اعتمدت العينة العشوائية، وهو األسلوب الجيد في م

الدراسات والذي يضفي على الدراسات خاصية الموضوعية، إضافة الى انها استعملت 
الروضات في اغلبها وبعض الدراسات استعملت االبتدائيات، لتباين اهداف البحوث. هذا ما 
يؤكد األهمية التي اوالها الباحثون للمرحلة السنية قيد الدراسة، والتي نهج الباحث نهجها 

 تدائيات كعينة.لى أطفال ما قبل المدرسة لالبباالعتماد ع



Abstract : 

This study aims to 

1. Identify the capabilities of motor sensory perception as well as motor creativity as 

major mental processes. 

2. Knowledge of the relationship between sensory motor perception and secondly the 

abilities of motor creativity, which is also a Montale ability in the movement field, which 

depends on the fundamental elements of creativity (motor fluidity, originality and motor 

flexibility) 

3. Know the differences in motor creativity and motor sensory perception in sex variables, 

practitioners and non-practitioners of motor activity. 

4. Try to find as much information as you can about motor education for preschool 

children in Annaba State to find out about the realities, the problems, and to try to find 

solutions. 

5. Try to criticize the current curriculum and the methods used in the preparatory 

sections. 

The researcher used the relational descriptive approach on a sample of 62 students from 

the preparatory classes of the willaya of Annaba. 

On the other, the researcher used the dagton test of motor sensory perception, and the 

"Weirek" test of motor creativity, and using the static processor by the SPSS program. 

The researcher obtained the following results: 

1. The researcher concluded that there was no relationship between sensory motor 

perception and motor fluidity. 

2. There is no relationship between sensory motor perception and motor flexibility. 

3. There is a relationship between sensory motor perception and motor originality, which 

is inversely contrary to the researcher's hypothesis. In general, there is no relationship between 

sensory motor perception and motor creativity. 

4. There are no statistically significant differences in levels of motor sensory perception 

and motor creativity attributed to the sex variable. 

5. There are statistically significant differences in motor sensory perception and motor 

creativity levels according to the motor education practice variable for practitioners. 

The researcher put suggestions: 

1. The physical educator must accept the view that every child, like everyone else, is 

intrinsically creative in terms of his individual characteristics and current growth phase 

(Guilford, 1967). What is important is the appropriate teaching method (indirect teaching 

methods: divergent methods, exploratory method, and problem solving method) 

2. Support the capacity of teachers to strengthen children's creative thinking abilities by 

providing them with an environment that contributes to their creative thinking potential that 

will flourish or thrive in the development of children's creativity. This environment can be 

managed by the game. 

3. Teachers should aim to support the development and learning of all children. This goal 

can be achieved by recognizing the interests, preferences, personalities, talents, skills and 

abilities of children. 



4. It may also be important to modify the kinesthetic test and make it more dynamic in 

order to monitor motor development in children of different ages. 

5. It may also be important to modify the test protocol to evaluate motor creativity. Total 

travel time in this study was 9 minutes (3 minutes per task). Children may be able to produce 

more movement if they have more time or unspecified experiences. 

6. We can also ask whether teaching young children to use strategies and helping them 

develop critical thinking behaviors in physical education can encourage their use in the 

classroom. 

Keyword: Sensory-motor perception; motor creativity; the children; Preparatory 

classes. 

 

La perception sensorielle motrice et sa relation avec la créativité motrice 

chez les enfants des classes préparatoires 

Résumé: 

La présente étude vise à ;  
1. Identifier les capacités de la perception sensorielle motrice ainsi que la 

créativité motrice en tant que processus mentaux majeurs. 

2. Connaissance de la relation entre la perception sensorielle motrice et la créativité 

motrice, qui est aussi une capacité mentale dans le domaine de mouvement, qui dépend des 

éléments fondamentaux de la créativité (fluidité motrice, l’originalité et flexibilité motrice) 
3. Etudier les différences de créativité motrice et de perception sensorielle motrice dans 

les variables de sexe chez les enfants pratiquants et non-pratiquants de l'activité motrice. 

4. Rechercher le plus grand nombre d’informations sur l’éducation motrice des enfants 

d’âge préscolaire dans la wilaya d’Annaba, afin de connaître la réalité, les problèmes et 
d'essayer de trouver des solutions, à l'aide des variables de l'étude. 

5. Analyser le curriculum actuel et les méthodes utilisées dans les sections préparatoires. 

  Le chercheur a utilisé l’approche descriptive relationnelle sur un échantillon de 62 

élèves des classes préparatoires de la willaya d’Annaba. Le chercheur a également utilisé le 

test du Dagton de la perception sensorielle motrice, et le test "Weirek" de la créativité motrice. 

L’analyse statistique a été faite grâce au logiciel SPSS 22. 

Le chercheur a obtenu les résultats suivants :  

1. Le chercheur a conclu qu'il n'y avait pas de relation entre la perception sensorielle 

motrice et la fluidité motrice. 

2. Il n'y a pas de relation entre la perception sensorielle motrice et la flexibilité motrice. 

3. Il existe une relation entre la perception sensorielle motrice et l'originalité motrice, 

qui est inversement contraire à l'hypothèse du chercheur. De manière générale, il n'y a pas de 

relation entre la perception sensorielle motrice et la créativité motrice. 

4. Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans les niveaux de perception 

sensorielle motrice et de créativité motrice attribuées à la variable de sexe. 

5. Il n’existe pas des différences statistiquement significatives dans les niveaux de 

perception sensorielle motrice et de créativité motrice selon la variable de pratique de 

l’éducation motrice en faveur des pratiquants. 



Le chercheur a émis les suggestions suivantes: 

1. L’éducateur physique doit accepter le point de vue selon lequel chaque enfant est 

intrinsèquement créatif en fonction de ses caractéristiques individuelles et de sa phase de 

croissance actuel (Guilford, 1967). L'important est la méthode d'enseignement appropriée 

(méthodes d'enseignement indirects : méthodes divergentes, méthode exploratoire, méthode de 

résolution de problème) 

 2. Soutenir la capacité des enseignants à renforcer les capacités de pensée créatrice des 

enfants en leur fournissant un environnement qui contribue à leur potentiel de pensée créative 

qui s'épanouira ou ne prospérera pas dans le développement de la créativité chez les enfants. 

Cet environnement peut être géré par le jeu. 

3. Les enseignants doivent avoir pour objectif de soutenir le développement et 

l'apprentissage de tous les enfants. Cet objectif peut être atteint en prenant en considération 

les besoins, les intérêts, les préférences, les personnalités, les talents, les compétences et les 

aptitudes des enfants. 

4. Il peut également être important de modifier le test kinesthésique et de le rendre plus 

dynamique afin de suivre le développement moteur chez les enfants de différents âges. 

5. Il peut également être important de modifier le protocole de test pour évaluer la 

créativité motrice. Le temps total de déplacement dans cette étude était de 9 minutes (3 minutes 

par tâche). Les enfants peuvent être capables de produire plus de mouvements s’ils disposent 
de plus de temps ou d’expériences non spécifiées. 

6. Nous pouvons également nous demander si apprendre aux jeunes enfants à utiliser des 

stratégies et à les aider à développer des comportements favorables à la pensée critique en 

éducation physique peut encourager leur utilisation en classe. 

 Mots clés : Perception sensorielle motrice, créativité motrice, enfants, classes 

préparatoires. 
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ص  امل

 

لغة  العربیةملخص البحث   

مج مقرتح  ر لیة  دام فا منیة ست ٔ      ا ساسیة احلراكتاملهارات   ٔ                   ا لعاب احلریة يف  نتقالیة و نتقالیة     ري 
ٔ    ى  طفال   )سنوات 6 - 5( املر التحضريیة      

د حسيني محمد أمين .أ: إشراف                  بن قويدر أحمد: لطالب اعداد إمن   

               سمسوم سيد علي  .  د  :          المساعد        المشرف                                                                                                            

أثر    ا        الدراسة    ذه  ت   دف       ح          إبراز ـ مق لعـاب             برنـامج ـارات      تنميـة   ـ               باسـتخدام ركيـة        امل        ساسـية        ا

ية  و          نتقالية التحض املرحلة أطفال لدى نتقالية   ،    2020 /    2019         الدرا       للموسم  )      سنوات  6- 5 (                                         غ
ـذا بــاالغواط ـ الت ــي العر الشـيخ بتدائيــة املدرسـة أطفــال ــ       التعــرف    خـالل   مـن                                                          مـن        مســتوى     ع

ركيـة ا ـارات نتقاليـة                امل تط  و                 ساسـية بدايـة قبـل نتقاليـة ـ ح، ب                         غ ـ املق نـامج ال     مـدى       وتحديـد                    يـق

ـارات    ـذه  و   نم ساسـية        امل ركيـة نـامج                ا ال تطبيـق ،                   عـد ح ـ مـن       برنـامج  م ا     اسـتخد   تـم    وقـد         املق ـون         م

ـــم       حركيـــة       ألعــاب أ تنميـــة ـــ ع ركيـــة                   عمـــل ا ــارات نتقاليـــة                امل نتقاليـــة  و                 ساســـية ـــ        واعتمـــد  .              غ

الباحث ـ      املـن               الطالب التجر ن       وطبیعـة       ملالئمتـھ             شـبھ للمجمعتـ والبعـدي ـ القب ختبـار ذات                                           البحـث

ية تألفـ  و           التجر وقد ، مـن                  الضابطة الدراسـة عينـة أصـل   34                  ت مـن وطفلـة قسـام   64                 طفـل مـن              طفـل

ية ــــ البحــــــث (          التحضــ ــــع م  )            مجتمــ ــــار أعمــ ــــن ــــنوات   06 و    05  (             ممــ ن   )     ســ ــــوعت مجمــ ــــ ــ ا ن ــــم مقســ ــــل   17                      ،     طفــ

تطبـق  و  ضـابطة املجموعـة تمثـل املجموعـة  و     طفـل   17 و  )       عتيـادي (         التقلیـدي       برنـامج                             طفلـة تمثـل                   طفلـة

ستخدم ية نامج                 التجر م      تحدید   تم     ،حيث  ح      املق          ال ارات    أ ركیة        امل ق   عن       ساسية        ا        مجموعة     طر

ن   مـن واملتخصصـ اء ـ ـ     مجـال   ـ                  ا املدر قبـل مـا ـ ا الر ي البـد شـاط ـي        والـتعلم                                       ال ر ـت       ا        وأجر

ا اختيـار      الصدق      عملية      عل تـم ـار    06                      والثبات،حيث ، ا     م نتقاليـة   03 (    ت ركيـة ا ـارات امل مـن ـارات                                    م

) ، ــــري ـــــل  /      القفـــــز        ا ا ، نتقاليـــــة   03 و   )             الوثــــب ــ ــ غ ـــــارات امل مـــــن ــــارات تـــــزان (                               م الثابـــــت،                     تــــزان

متــداد و ــور الت الــدوران ، ا  )                                املتحــرك قياســ تــم ــارة م ــل ختبــارات ب                     ول عــدد ان ــ ع ــذا و ن                                    اختبــار

   .       اختبار   12

للقياسات نتائج ضوء ا                        و ومناقش ا ا                   تحليل التوصل تم البحث مجتمع خصائص     :                                         حدود

ــ - 1 ــ ــ ـ القب ن ــــار ــ ختبــ ــــن ــ يـ ــائية ــ ــ احصـ ــــة ــ داللـ ذات ــــروق ــ فـ ــــد ــ ــــة  و                                               توجـ ــ للمجموعــ ــــدي ــ البعـ ــا ــ ــ لصـ ــــدي ــ                              البعـ

نتقا ــــية ــ ــ ساســ ــــة ــ ــ ركيــ ا ــــارات ــ ــ ــ امل ــ ــ ــ ــ ــ ــــابطة ــ ــ ــ                                       الضــ ــ ــ ــ الفــ ــــت ــ ــ انــ ــــن ــ ــ لكــ ــــة ــ ــ نتقاليــ ــ ــ ــ ــ ــ غ ــــة ــ ــ ية                             ليــ ــــ ــ ــ ســ           روق

اث )     ضعيفة ( ما ذا و حصائية املعطيات ع ن                                    بناءا و ثر م معامل     )cohen  ) d                        تھ

ــ 2- ــ ــ ـ القب ن ــــار ــ ختبــ ــــن ــ يـ ــائية ــ ــ احصـ ــــة ــ داللـ ذات ــــروق ــ فـ ــــد ــ ــــة  و                                               توجـ ــ للمجموعــ ــــدي ــ البعـ ــا ــ ــ لصـ ــــدي ــ                              البعـ

ية نتقالية          التجر غ نتقالية ساسية ركية ا ارات جدا  و                                                 امل ة كب الفرروق ة (                       انت       بناءا )    قو

تھ اث ما ذا و حصائية املعطيات ن                                  ع و ثر م      )cohen  ) d                    معامل

ذات     توجد  - 3 ن        إحصائيا     دالة         فروق ن      نتائج    ب ن         ختبار ية         للمجموعة          البعدي       لصـا         والضـابطة          التجر

ية التجر ارات                     املجموعة امل ر ركية              تطو نتقالية    ساس        ا نتقاليـة  و             ية الفـرروق ح             غ انـت                 يـث

جدا ة ة (          كب ع )    قو مر ايتا ثر م معامل تھ اث ما ذا و حصائية املعطيات ع                                                                   بناءا

التـــا ــ  :         و ـ املدر ـــاج امل ـــ ع ـــ املب عتيـــادي نـــامج ال ــ ـ ع ركيـــة ا بااللعـــاب ح ـــ املق نـــامج ال                                                                                     تفـــوق

وعمليا                  احصائيا

الدالة لمات نامج  :               ال ا -         ال ارات ساسية         امل نتقاليـة (              ركية ركيـة ا ارات ركيـة -                         امل ا ـارات                 امل

نتقالية ية  _    )            غ التحض املرحلة                       طفل



ص  امل

 

Abstract 

The Effectiveness of a Proposed Program by U sing M otor Games in the D evelopment of 

Basic, Transitional and N on-Transitional M otor Skills among Preparatory School Children 

(5-6 years) 

The Student: BenKouider Ahmed      Supervisor: Pr. Hossini Mohamed Amine 

                                                              Co-supervisor: Dr. Semsoum Sid Ali 
This study aimed to highlight the impact of a proposed game-use program in 

developing basic, transitional and non-transitional motor skills among preparatory 

school’s children (5-6 years) for the 2019/2020 academic year in Sheikh Al-Arabi Al-

Tbessi in Laghouat, with the aim of identifying the level of basic, transitional and non-

transitional motor skills, before the beginning of the implementation of the proposed 

program, and determining the extent of the growth of these basic motor skills after the 

implementation of the proposed program. The researcher student adopted the 

experimental approach for its suitability and the nature of the research with a pre and 

post test for the experimental and control groups. The sample of the study consisted of 

34 children out of 64 children from the preparatory classes (the research community) 

whose ages are between (05 and 06 years). They have been divided into two 

groups,the first group is composed of 17 boys and one girl and represented a control 

group that applies the traditional program (regular); whereas, the second group 

consisted of 17 boys and one girl and represented the experimental group by using the 

proposed program, where the most important basic motor skills have been identified 

by a group of experts and specialists in the field of pre-school physical activity and 

motor learning, and they were conducted with honesty and stability. 06 skills were 

selected (03 skills of transitional movement skills (running, jumping, and partridge) 

and 03 skills of non-transitional skills (static balance, moving balance, rotating ball 

and stretching) and each skill was measured by two tests, this means that the number 

of the tests are 12 tests. 

In the light of the measurements’ results after analyzing and discussing within the 

limits of the characteristics of the research community, it was concluded: 

1- There are statistically significant differences between the pre and post tests in favor 

of the control group in the basic, transitional, and non-transitional motor skills, but the 

differences were relative (weak) based on the statistical data, and this is what was 

proven by effect size (Cohen’s d). 

2- There are statistically significant differences between the pre and post tests in favor 

of the experimental group in the basic, transitional, and non-transitional movement 

skills, and the differences were huge based on the statistical data, and this is what was 

proven by effect size (Cohen’s d). 

3- There are statistically significant differences between the results of the two post-

tests of the experimental group and the control group in favor of the experimental 

group in the development of basic, transitional and non-transitional motor skills, in 

which the differences were very huge based on the statistical data, and this is what was 

proven by effect size (Eta squared). 

Consequently,the proposed program in motor games has outperformed the regular 

program based on the school curriculum both statistically and practically. 

Key words: the program - basic motor skills (transitional motor skills - non-

transitional motor skills) _ child of the preparatory stage  
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 أ 

    :      مقدمة

د  واملعارف املعلومات من ائال كماو  ومعرفية علمية وثورة ،رامستم اغ  يوم ل العالم ش

شافات ك ش أصبحنا أننا لدرجة صعدة ل وع امليادين، مختلف  املتجددة و  ثابتة غ حياة ع

ا محطة ل ا جديدا تحوال تحمل ف غي ات التحوالت ذه فرضت وقد آخر، و  والعميقة النوعية والتغ

ة مراجعة إعداد العالم دول  جميع  ا التعليم مالنظ وشاملة جذر ا، حيث من ف ااواس  سياسا  تجيا

ا داف ا، وأ س وطرق  ومنا   .وتقنياتھ وأساليبھ التدر

ن لم العام جھو الت ذا ا منھ زائرا است  وذلك يةراكو أ طواعية إما العال الركب مواكبة ع رص

ة، غ الدولية املتطلبات بحكم انت ختيار وي  إلصالح خطة إطالق خالل من ستجابة و  يمس تر

انات ضر ف ذلك ل التعليم، أطوار جميع ة ر ا لاجيا عد أن أجل من التعليمية املؤسسات ع كب ل
ش ع القدرة ودة معاي ألفية  التعا تقان، الشاملة، ا ا فصار والتنافس، و  املجتمع ع انفتاح

ام خرى، والصناعية نتاجية والقطاعات حت ا اأمر  العمل لسوق  و يا م ة ع مب يج ثاقبة رؤ  ا ُ   ن
، لعدد أفضل عليم ز     ّ وأن   خاصة أك ا التعليم مجانية تضمن لتاز اوم ضمنت ئراا  مختلف  ألبنا

  .التعليمية طوار

التعليمية طوار جميع غرار املرحلةوع فان والثالثة املراحل ذه من التعليم و مرحلة
ي عتو بتدا مال أ ومن التعلمية، التعليمية للعملية ساسية ة والرك الصلبة القاعدة

الطفل قدرات ر وتطو لتنمية ية الس املراحل سب أ من ا و ل وذلك الدول ا عل تركز وال ا، مدخال
التعلي املراحل ا إل ند س املرحلةال ذه اء وا ن املختص من الكث إعت وقد الالحقة، مية

ركية وا والنفسية البيولوجية صائص ا من مجموعة وجود إ نظرا التعليمية، املراحل كأفضل
تحثنا اصلة ا ات والتغي التطورات ذه ل فإن ذلك وع ، املرحلة ذه الطفل تم ال

و  برامج بوضع املسطرةوترغمنا داف لتحقيق الئقة  .منا

ل بدراسة تم ، ذاتھ بحد قائم علم اليوم أصبح بل وفقط، مسألة عد لم بالطفل، تمام إن
الدول معظم ت إتج ولقد ا، جوان بجميع للطفل والبدنية والعقلية واملعرفية ركية ا ات ا

ا يئة و الطفل رعاية إ لو املتطورة ينماملناسب ي ل يبدأو ھ ما أمة مستقبل بناء ألن طبيعيا، نموا
نافع جيل لق قومية مة م عتناء ذا عت لذلك الطفل، وقاعدتھ قاعدتھ،   .من

النمحيث     ل نو ش العامل تمام ا سية الرئ وانب ا أحد ي ر ا علميةوالتطور مجاالت
مرئيةمختلفة، جوانب من تحملھ وما الطفولة سنوات خفية،و خصوصا واسطتھأخرى  يمكنو

التعرفال ي ل مرحلة، ل فعلھ ب ي وما ، الن درجة إ ساسية اتھ حر ترتقي عمر أي
خاصة بامللل، شعر ف ا، م بأقل نطالبھ وال ز، بال شعر ف انياتھ إم من أع وأفعال ات حر لھ نقدم

ة كب بدقة ا مراعا من البد وال س، ا حسب ر تظ ال ختالفات   .ظل

نم إ ومستمرة ة م حاجة و الستة السنوات أي املرحلة ذه سليمو فالطفل جس
ةو ونم العفو ألعابھ خالل من الدقيقة اتھ وحر ة الكب العضلية اتھ حر مختلف متناسق ي حر
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باعتبو  نطالقاملنظمة و التحرك ع الطفل ساعد حيت حركية شطة أ ا ريو ار سلقو ا ال
ارةو واملسك امل ساب اك إ وتقوده يو املرونةو القفز ر ا ركةو التوازن ا فة التناسقو ا

التوجيھ إ حاجة فالطفل س وألعابھوا شاطاتھ خالل من عاملھو رشاد ليواجھ اتھ حر
او  للتعلممرحلة العمر مراحل أخصب من عد املبكرة يمو لطفولة املفا ركيةإو ناء ا ارات امل كساب

الطفل،ساسية ن و ت فعالة قيمة للعب أصبح ةو حيث بو ال العملية نحو توجيھ السليمو الدفع
مو للطفل سرور ب يقومون ألقرانھ أنو مالقاتھ إما لعاب ذه و ، لعاب بواسطة م فرح

املعاونة روح م لد ى تر جماعية ون اوت صيةو نضباط ال الطفل قدرات ز ت انيةو فردية إم
النفس ع اعةو عتماد املنافسةو ال   حب

قدم يد(و الدر )أوفس من و املراحل املعلمون ا يواج ال املشكالت ع ففيدليال اسة،
يتم ان التا و م، أماك جالسون م و طفال ا يؤد ال ام امل ع ركز املدارس عض دراستھ

كب حد إ ئة س اللعب خالل من التعلم جودة انت فقد ي، ر ا شاط لل اف غ وقت تخصيص
اللعب استعمال ب س وذلك الدراسة، ا عل ت أجر ال املدارس وسيلةثلث أسا ل ش

ال قسام أنھ ع الفعال والتطبيق الس التطبيق ن ب الفرق تحديد تم وقد عليمية، ال ية ترف
ل ش العمل ألوقات م تمام ا أغلب بتوجيھ يقومون املعلمون ان ئة، س التعلم جودة ا ف انت

للع م استخدام اقتصر فقد اللعب، شطة أ ملون و فيھ اممبالغ م من اء ن عند افأة م أنھ ع ب
أ الدرا او العمل ف التعلم جودة انت ال قسام ذلك من النقيض وع طفال، أوقات ملأل

مجموعة ممارسة خالل من طفال قدرات ر لتطو إيجابية قة بطر اللعب إستخدام تم فقد جيدة،
شطة من ة  . كب

الو  املرحلة ذه ةعت اضة6-5عمر الر ألوان جميع ا عل ند س ال ساسية املراحل من سنوات
ا مو برامج بي ل باألطفال املتقدمة الدول من العديد تمت ا واجتماعياو لذلك دنيا و ا فكر م إعداد

إ الفئة ذه ل تماما ا أولت ال البلدان ن ب من زائر وا املستقبلية حياة عالم ة املواج صدار
الطفل متطلبات جميع تل لم ة خ ذه إن إال لألطفال ية التحض قسام شاء إ ع نص لقانون

، ة املوج ركية ا شاطات ال  وخاصة

إ دف ال الدراسة ذه إجراء إ اجة ا دعت فقد ذا ارول باستخدام " اظ ح مق برنامج فاعلية
نتقالية ساسية ات ر ا ارات امل تنمية ركية ا املرحلةو لعاب أطفال لدى نتقالية غ

ية   )سنوات6 -5( التحض

قائم برنامجا الباحث الطالب صمم فقد عدد ومنھ ع إطالعھ خالل من ، ركية ا لعاب من ع
ال واملراجع عاملصادر أيضا وإطالعھ ا، رامج و ا ونا وم ركية ا لعاب تناولت ال ية جن و ية عر

ا وعالق ركية ا لعاب موضوع تناولت وال ، املاجست ورسائل الدكتوراه أطروحات  عض

ع تجر ع طا ليطبق ، ساسية ركية ا ارات أثره)سنوات06- 05( طفالبامل ملعرفة ،
ذلك ومقارنة نتقالية وغ نتقالية ركية ا م ارا يةبتطبم التحض بية ال اج امل طبق الذي يق

املدرسة معلمة طرف  . بتدائيةمن
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ناءا  ا  مقدمة الدراسة ذه جاءت تقدم ما ع و ي فصول  العام طار عرض فيھ تم ول  الفصل :اآل

ا بدء  الية            ً الدراسة زئية والفرضيات باإلش م ا ات وأ يم، املصط  السابقةالدراسات وعرض واملفا

ا، والتعقيب ت كما عل ي الفصل صيخصتم متطلباتھ الثا ظل الطفل عند ركية ا لعاب و للعب
ة ن العمر ف من ملة متطرق م التعار ا، مصادر وأ مرحلةو نمتناول  الثالث الفصل اشتقاق الطفل

بية يةال ما(التحض املدرسة مرحلة النم )قبل فيھو مراحل املؤثرة القسمباإلضافةوالعوامل ا
ي الفصلو التحض أما ية التحض بية ال اج ع م ساسية الرا ركية ا ارات نتقالية(امل ات ر ا

انتقالية ركية)والغ ا ارة امل عن فيھ لمنا اراتو ت امل وتقسيم يف ساسيةتص ركية  ا

امس الفصل أما صص ا امليدانية لعرض  ُ  خ  ا وإجراءا البحث ية نمن  املختار املن عرض  ِ م 

،و  العينة وتحديد ستطالعية، ة املطبق والتصميم الدراسة  البحث، أداة وصف وكذا البحث،  للتجر

سبة ال ، للبعد وفقا النتائج عرضتم فقد السادس للفصل و ن  الك ع ح ناقش ليحلل فجاء السا  و

 .البحث فرضيات ضوء  النتائج
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الية :أوال  ش

املبكرةان   بالطفولة او تمام شاطا و ا حاجا ورغمو دراسة مة امل ة بو ال مور من ا ألعا

بحاث أن إال املرحلة ذه مية بالرغمو أ ا جوان غطي أن من أقل زالت ما املحلية الدراسات

عامليا ا زائرتمام با ي ر ا شاط بال اص ا العمل ان باه ن يلفت ي  ،وما التحض التعليم

بيةرغم ال وزارة من مسطرا رسميا برنامجا زائرانونھ با ية التحض قسام إتفتقربرامج

العمل حيث ، ساسية الطفل بحاجات يفي موجھ ي ر ا شاط ال برنامج غلبوجود الذي اليومي

املادة ذه طفالع تطور ات مم مع تتما بدرجة ا ف العمل تنظيم مو عدم نمو خصائص

املقدم العمل أن كما ة ج من حرةو ذا شاطات عن غطيو عبارة صة ا بل ة موج ست ل

إشراف دون مساحة يلعبون طفال أن الحظنا وكدالك فقط زمنية مراعاةو توجيھو مساحة عدم

شاط ال خالل م انب ر،ا ا ي ر أكدتھو ا الذي ء قواال التحقيقذه الل ولية ات

ارتقم ز خالل من يةيا التحض قسام من بتدائيةملجموعة املدارس ستجواباتولبعض

أجر الفئةاال ذه یات مر قيامو مع خالل للمراجعالطالبمن بم السابقةو الباحث البحوث

املستطاع   .قدر

فكرة جاءت ذا وحداتالطالبل اح باق وذلك ي التحض التعليم اج م تدعيم مة للمسا الباحث

ألعاب ل ش ع ،و عليمية نتقالية ا م ساسية ركية ا ارات امل عض لتنمية اضية ر ات حر

مختلفة مراجع ع باعتماد نتقالية ساتذةو وغ املشرفو نصائح ات   .توج

م إ بھاوإضافة عضلبالطاقام ناك أنھ ن تب ميدانية ارات وز أدبية مراجعة من الباحث

ساسية ركية ا ارات امل تنمية إ دف ة زائر ا ئة بالب ت أجر ال ة واملشا السابقة الدراسات

الدكتور من ل دراسة ا بي واري،( ومن ال ن الدكتور)2014عو قدور،( ، طارق مة د ،)2011بن

ة،(  الدكتورة منصور الدكتور )2012دو ز،( ، العز عبد ع)2013سا ت أجر وأخرى ،

الباحثون  من ل دراسة ا بي ومن ي العر الصفار،(  املستوى داؤد محمد نجم( ،)2007شوان طالل

محمد، هللا عبد فان بر املجيد، عبد خالد هللا، محمد،(،)2004عبد خضر أسعد( ،)2011حسن

عب ن الرزاق،حس ي)2009د أجن وأخرى الباحث، من ل دراسة ا بي ومن سا(  نة س فرا ا مار

، ي ،( ،)2016باسون لود ي من) 2014رو ا إيجابية وغ نتائج إ توصلت ا ومعظم الدراسات،

عض ر وتطو وتنمية ن ركية تحس ا ارات تم امل مما وانطالقا تتوصل، لم وأخرى عرضھساسية

تختلف الية ا الدراسة أن الباحث انية يرى امل دود ا وأيضا ا إنجاز ظروف حيث من ا سابقا عن

واملادي ة شر وال  .ةوالزمانية
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املرحلة ذه لألطفال ي ر ا الدعم من د املز تحقيق بضرورة الباحث عتقد املنطلق ذا من

املو  ذه ركية ا املتطلبات حول ة الرؤ النمتوضيح من اللعبو رحلة ع ركيةوعتمد ا لعاب

ع باإليجاب نعكس س ما ذا و واجتماعيا، وانفعاليا ونفسيا وعاطفيا حركيا ن م طفل خلق قصد ،

حياتھ جوانب الو جميع السابقة الدرسات من ا الكث ارات امل تنمية موضوع ركيةتناولت

استخلص الطفل عند ال تساسية فتحقيقجل كب ل ش مت سا حة املق امج ال أن درسات

املرحلة ذه الطفل ةمتطلبات  . العمر

مة املسا أجل من ة، العمر املرحلة ذه وطبيعة ناسب ي برنامج ووضع لتصميم اجة ا جاءت لذا

انة وم مية أ وإبراز ركية لعاباللعب ركية ا ا ارات امل تنمية ا رامج نتقالية( ساسيةو

نتقالية ركية) وغ ا لعاب و للعب ري و ا الدور ار إظ إ باإلضافة املدرسة ماقبل بمرحلة

النم مرحل م ف من البد ال الطفل، ركية أسس بناءو وضع أجل من الطفل ا يمر ال املختلفة

النم مراحل وفق ومنا برامج رو وتصميم و ون  ذه أن الباحثلبالطا تلك، سی ا الدراسة  ثر ل

املدرسة ما أطفال ع الكب ات عض تنمية  قبل ر نتقالية(ساسیة ا وغ مثل )نتقالية

بأنواعھ التوازن ل ا ، القفز ري ساؤالت.... ا وال العام ساؤل ال البحث لة مش تكمن وعليھ

  :التالية

العام :ثانيا ساؤل   : ال

تأث درجة مدى ركية ما ا ارات امل تنمية ح املق ركية ا لعاب برنامج ساسيةاستخدام

نتقاليةو نتقالية القفز( غ ، ري الدوران الوثب،/ ا املتحرك، تزان الثابت، تزان ل، ا

متداد و ور ية) الت التحض املرحلة أطفال   ؟ سنوات) 6 -5(لدى

زئية -2-1 ا ساؤالت   :ال

 توجد وعملية داللة ذات فروق ل القب α ≥ 0.05الداللة مستوى  عند إحصائية ن ختبار ن ب

ركية  الضابطة للمجموعة البعديو  ا ارات امل نتقاليةساسيةتنمية الثابت،(غ تزان

متداد و ور الت الدوران ، املتحرك ية) تزان التحض املرحلة أطفال  ؟) سنوات6 -5(لدى

 توجد وعملية داللة ذات فروق ل القب α ≥ 0.05الداللة مستوى  عند إحصائية ن ختبار ن ب

ية للمجموعة لبعدياو  ر   التجر ا ارات امل نتقاليةتنمية غ ساسية الثابت،(كية تزان

متداد و ور الت الدوران ، املتحرك ية) تزان التحض املرحلة أطفال  ؟) سنوات6 -5(لدى

 توجد وعملية داللة ذات فروق ل القبα ≥ 0.05 الداللة مستوى  عند إحصائية ن ختبار ن ب

نتقاليةتنمية  الضابطة للمجموعة لبعدياو  ساسية ركية ا ارات القفز(امل ، ري الوثب/ ا

ل ، ية )ا التحض املرحلة أطفال  ؟) سنوات6 -5(لدى
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 توجد وعملية داللة ذات فروق ل القب α ≥ 0.05 الداللة مستوى  عند إحصائية ن ختبار ن ب

ية للمجموعة البعديو  سا  التجر ركية ا ارات امل نتقاليةتنمية القفز(سية ، ري / ا

ل الوثب، ية) ا التحض املرحلة أطفال  ؟) سنوات6 -5(لدى

 توجد وعملية داللة ذات فروق ل ن α ≥ 0.05 الداللة مستوى  عند إحصائية  الضابطة املجموعة ب

البعدية واملجموعة ختبارات ية غ  التجر ساسية ركية ا ارات امل نتقاليةتنمية

متداد( و ور الت الدوران ، املتحرك تزان الثابت، ية) تزان التحض املرحلة أطفال 6 -5(لدى

 ؟) سنوات

 توجد وعملية داللة ذات فروق ل ن α ≥ 0.05 الداللة مستوى  عند إحصائية  الضابطة املجموعة ب

البعدية واملجموعة ختبارات ية امل  التجر نتقاليةتنمية ساسية ركية ا ،(ارات ري ا

،/ القفز ل الوثب ية) ا التحض املرحلة أطفال   ؟)سنوات6 -5(لدى

داف :ثالثا إ :البحث أ الدراسة  :دف

وغ-1 نتقالية ركية ا ارات امل عض تنمية م سا ركية ا باأللعاب ح مق برنامج وضع

متدادتزان(نتقالية و ور الت الدوران ، املتحرك تزان القفز-الثابت، ، ري ،/ ا  الوثب

ل ية )ا التحض املرحلة اطفال   ).سنوات06 - 05(  لدى

وغ-2  نتقالية ركية ا ارات امل عض تنمية ع ح مق حركية لعاب برنامج أثر ع التعرف

املرحلة نتقالية اطفال يةلدى   ).سنوات06 - 05(  التحض

نتقالية-3 وغ نتقالية ركية ا ارات امل تنمية عتيادي و ح املق ن نامج ال ن ب لدى املقارنة

ية التحض املرحلة   ).سنوات06 - 05(  اطفال

نتقاليةابراز  -4 وغ نتقالية ركية ا ارات امل مية التحض أ املرحلة أطفال  06 – 05(  يةلدى

املبكرة،)سنوات الطفولة مرحلة ا  ).سنوات06-05( وتنمي

ركية -5 ا لعاب برامج س تدر طرق م أ  .معرفة

الطفل -6 حياة عموما اللعبة مية أ  .إبراز

ركية -7 ا شطة خالل من املرحلة ذه املرجوة داف تحقيق ثقافة عموماو شر اضية  .الر

الو -8 البدنيةبث بية ال مادة إدراج ع ة بو ال العابش( سرة املرحلة) ل ده

ية  .الس
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عا العامة :را   :الفرضية

نتقالية - ركية ا ارات امل تنمية إيجابا ح املق ركية ا لعاب برنامج استخدام غو يؤثر

املتحرك(نتقالية تزان الثابت، متدادتزان و ور الت الدوران القفز-، ، ري ،/ ا  الوثب

ل ية) ا التحض املرحلة أطفال  .سنوات) 6 -5(لدى

زئية -4-1 ا  :الفرضيات

 وعملية داللة ذات فروق توجد القب α ≥ 0.05الداللة مستوى  عند إحصائية ن ختبار ن ب

ركية  الضابطة للمجموعة البعديو  ا ارات امل نتقاليةساسيةتنمية الثابت،(غ تزان

متداد و ور الت الدوران ، املتحرك ية) تزان التحض املرحلة أطفال لصا) سنوات6 -5(لدى

البعدي  .ختبار

 وعملية داللة ذات فروق توجد القب α ≥ 0.05الداللة مستوى  عند إحصائية ن ختبار ن ب

ية للمجموعة البعديو  ركية  التجر ا ارات امل نتقاليةساسيةتنمية الثابت،(غ تزان

متداد و ور الت الدوران ، املتحرك ية) تزان التحض املرحلة أطفال لصا) سنوات6 -5(لدى

البعدي  .ختبار

 وعملية داللة ذات فروق توجد القبα ≥ 0.05 الداللة مستوى  عند إحصائية ن ختبار ن ب

ركية  الضابطة للمجموعة البعديو  ا ارات امل القفز(نتقاليةساسيةتنمية ، ري  ،الوثب/ ا

ل ية )ا التحض املرحلة أطفال ختبارالبعدي) سنوات6 -5(لدى  .لصا

 وعملية داللة ذات فروق توجد القب α ≥ 0.05 الداللة مستوى  عند إحصائية ن ختبار ن ب

ية للمجموعة البعديو  ركية  التجر ا ارات امل القفز(نتقاليةساسيةتنمية ، ري ،/ ا الوثب

ل ية)ا التحض املرحلة أطفال البعدي) سنوات6 -5(لدى ختبار  .لصا

 وعملية داللة ذات فروق توجد ن α ≥ 0.05 الداللة مستوى  عند إحصائية  الضابطة املجموعة ب

البعدية واملجموعة ختبارات ية ركية  التجر ا ارات امل نتقاليةساسيةتنمية تزان(غ

متداد و ور الت الدوران ، املتحرك تزان ية) الثابت، التحض املرحلة أطفال ) سنوات6 -5(لدى

ية التجر املجموعة  .لصا

 وعملية لةدال ذات فروق توجد ن α ≥ 0.05 الداللة مستوى  عند إحصائية  الضابطة املجموعة ب

البعدية واملجموعة ختبارات ية ركية  التجر ا ارات امل ،(نتقاليةساسيةتنمية ري ا

،/ القفز ل الوثب ية)ا التحض املرحلة أطفال ية) سنوات6 -5(لدى التجر املجموعة  .لصا
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ات :خامسا  البحث  ساسية املصط

ركية-5-1 ا   لعاب

صطال -5-1-1  ف ا:التعر اس عرف س ن ا محمد يو شيط ع عمل ال لعاب تلك" بأ  ت

زة سم اج ركيةو  البدنية القدرات تنمية ع عمل املختلفة ا  النفسية القدرات عن فضال ا

اس(                                                           جتماعيةو س ن   ) 18ص ، 2004 مراد، ال محمد يو

سان مجيد" أما بط ر اخر ا" فعرف ر طفال بھ يقوم موجھ شاط بأ م لتطو مو  سلوك  العقلية قدرا

سميةو  سليةو  املتعة الوقت نفس  يحقق وجدانية،و أا ثمر ال س شطة و ساب  اللعب أ  املعرفة اك

بو  م وتوسع لألطفال العلم مبادئ تقر سان مجيد (                      املعرفية افاق بط، ر   )55 ص ، 2000 خر

ي -5-1-2  جرا ف بية وسيلة ستخدم ال لعاب تلك :التعر  لألطفال العامة البدنية لل

اضية ولأللعاب لالستعدادو  ون  الر ك جماعيةو ا فردية وت ا ش  كما اللعب  التالميذ من مجموعة ف

ق عنصر تتم شو   .  وملنافسة ال

نتقالية -5-2 ركية ا ارات   :امل

صطال -5-2-1 ف ا :التعر جبار"عرف الستار تلك "عبد ا أ ع نتقالية ركية ا ارات امل أن

، امل مثل املنتظم يقاع ذات ارات مثلامل املنتظم غ يقاع ذات ارات وامل الوثب، ل، ا

أ آلخر ان م من سم ا ك لتحر ستخدم جميعا و نزالق، املتبادل، ل ا سمو خطوات ا دفع

الستارجبارالصمد،(                                                 .ألع   )2012،35عبد

ي -5-2-2 جرا ف ق:التعر طر عن آخر إ ان م من سم ا ك بتحر تؤدى ال ارات امل تلك و

ع شتمل و رض سطح ع محددة لنقطة سبة بال موقعھ ل(عديل الطو الوثب ري، ا ، امل

سلق وال ل ا العمودي، القفز الثبات،   .)..من

نتقالية -5-3 غ ركية ا ارات    :امل

صطال -5-3-1 ف مثل:التعر يا، س مستقرة از رت قاعدة من ا أداؤ يمكن ات حر

ات ر ا ذه جميع تأدية يمكن كما والشد، والدفع لتفاف و لتواء و والتمدد، ناء، ن و ة املر

أ الوقوف أوأثناء والرقودو نحناء لوس هللا(                                    .ا عبد   )2016،120العثمان،محمود

ي -5-3-2 جرا ف أ:التعر الرأ محوره حول سم ا ا ف يتحرك ال ارات امل تلك فقيوو

ارات امل ذه الثابت: وتتضمن يوتزان ر ا   .تزان

املدرسة -5-4 قبل ما   : طفل

صطال -1 -5-4 ف بمرحلةو  :التعر عد يلتحق لم الذي الطفل تندرجذلك نظامية عليمية

التعلي السلم اتحت ف ش ع ال للدولة سليمان،(       ."الرس ز العز عبد ص1991عرفات ،161(  
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ي -5-4-2 جرا ف املدرسة:التعر قبل ما يو طفل القانو السن يبلغ لم الزال الذي الطفل ذلك

العقلية القدرات أن كما املدرسة، حركيةو املعرفيةو لدخول س ذاوجتماعيةوا ل نفعالية

املعلومات يعاب واس م ف عملية عليھ يصعب مما عد ا نمو يكتمل لم تقدمو الطفل ال شاطات ال

  .املدرسة

ف زائر ا ية التحض بية ال طفل العمرو أما ذا طفل ل ل سمح حيث سنوات، مس ا طفل

التحض بية ال بأقسام املتخصصو ية،لتحاق للتعليم الفرعية ة املدير مراسالت حدد ما ذا

بتدائية املدارس مدراء   .إ

ي  -5-5 التحض   :القسم

صطال -5-5-1 ف بية،( ش :التعر ال اوحو ):  2008وزارة امل طفال فيھ يقبل الذي القسم

ن ب م ا) 6-5(أعمار غ عن تختلف رات اسنوات ا البيداغوجيةو بتج ا   . وسائل

ي -5-5-2 جرا ف يو  :التعر التحض القسم أن القول فيھو مكن ستقبل ة مم رة عن عبارة

للكتابة و ارات امل ساب اك أجل من   .القراءةو طفال

ي -5-6 التحض   التعليم

صطال - 6-1 -5 ف غ :التعر ة و تر نمرحلة ب من عت و بتدائية املرحلة سبق ة إجبار

لنم و سس ل ش ف والتعليمية ة بو ال املراحل م اجمالالتو أ مختلف   . الطفل

سالم،(                      خلي   )2006،116رائد

ي -5-6-2 جرا ف وو  :التعر لزامية، التعليم مرحلة سبق الذي لألطفالو التعليم مخصص

ن ب م أعمار اوح ت املجاالت) 6-5( الذين شمل وختامية مرحلية كفاءات تحقيق دف س سنوات،

معرفية-حس(الثالث عقلية اجتماعھ، عاطفية   ) .حركة،

نامج -5-7   :ال

صطال -5-7-1 ف خليل( عرفھو  :التعر السيد التنفيذية) : محمد طوات ا عن عبارة بأنھ

سالفاالعم صممت طط التخطيط، زمنو لية ع توز من التنفيذ ذلك يطلبھ تنفيذو ما طرق

طةو  ا ذه تحقق انات خليل،(                                                                    .ام السيد  ) 2004،234محمد

ي -5-7-2 جرا ف أنھو  :التعر ع نامج ال عرف أن منمكن مجموعة شمل ة و تر وسيلة

دف لتحقيق املتعلم إ املعلم من املعارف إيصال اجل ميدانيامن تنفذ ابطة م التعليمية الوحدات

سالفا   .مسطر
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البحث: سادسا مية   أ

بتدائية- املرحلة اضية والر البدنية بية ال مادة س تدر ع مختص أستاذ إشراف مية أ إبراز

التالميذومعرفة عند ركية ا ارات امل ساب اك مدى ع ذلك  .أثر

دراسة- ا واتخاذ بوي، ال ا الر شاط ال تخصص إ علمية إضافة بمثابة الية ا الدراسة اعتبار

ن الباحث حاجة حدود ا ف ورد ما ل من ستفادة و ة ومشا   .سابقة

كيف- ي بتدا التعليم ألساتذة نموذج إإعطاء دف وتطبيقيا ا نظر عليمية إنجازوحدات   ية

ساسية ركية ا ارات امل مختلف ن   .تحس

عا السابقة: سا    الدراسات

السابقة -7-1 ركيةو الدراسات ا لعاب متغ تناولت ال ة   :املشا

و حمودي" دراسة :الدراسة زائر2015سنة" عائدة ا لعاب" عنوان03بجامعة تأث

العق التخلف متوسطي فئة لدى ي ر ا ا دراك تنمية ركية  .ا

 ا البحث دف  :وقد

أ - وجود الطبيةو معرفة باملراكز املكيف ي ر ا شاط ال حصة يطبقون ن مختص وجود عدم

عقليا ن  للمتخلف

يةمامعرفة - التجر للعينة والبعدي القب ن لالختبار احصائية داللة ذات فروق ناك ان  اذا

يةمامعرفة - التجر والعينة الضابطة العينة ن ب احصائية داللة ذات فروق ناك ان  .اذا

 املستخدم لة: املن املش ل مالئمة اك ما و والتجر املس املن الباحثة استخدمت

نحوإلنج ع ما بح نو از واملر املدراء ع يانية ست ستمارة ع توز امل وتمثل ، أفضل

عقليا ن للمتخلف باملركزالط  .املتواجدين

 البحث اضطرت:عتبة ات املتغ التحكم ة ولصعو عقليا ن للمتخلف الطبية املراكز لدقة نظرا

ية التجر البحث عتبة أخذ ا الضابطة10الباحثة والعينة متمثلة10افراد عينة ناك انت و افراد

م وعدد ن واملر الطبية املراكز مدراء شملت حيث ستمارة م ل ت وج ال أما80العينات ،

م عدد ان ف جودانوف اختبار ا عل طبقت ال طبيا26العينة ن مصنف م  .و

 حصائية ة ال:املعا الباحثة التحليلاستخدمت اجل من والدقيقة املناسبة حصائية وسائل

التا و املناقشة وكذا سون،: والتفس ب رتباط معامل ، املعياري نحراف ، ي سا ا املتوسط

الداللة"   " ت" اختبار
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النتائج م كما:أ ، ي ر ا ا دراك تحسن ناك أن رت اظ ا عل املتحصل أنالنتائج

دراك ن وتحس تنمية ي ايجا أثر ا ل ان عقليا ن املتخلف فئة ع املطبقة التعليمية الوحدات

ي ر ا   .ا

الثانية دان"دراسة: الدراسة ز بن ن بمستغانم2010سنة" حس س باد ابن ميد ا عبد بجامعة

السمعية: " عنوان عاقة لذوي دراكية و ركية ا القدرات عض ع حة مق حركية شطة أ تأث

  ) سنة09-12(

ا الدراسة دفت   :وقد

السمعية- عاقة ذوي لتالميذ حركية شطة أ وتوظيف اح   ) سنة12-09(اق

لدى - البحث قيد دراكية ركية ا القدرات ع حة املق ركية ا شطة تأث ع التعرف

السمعية عاقات ذوي   سنة)  09/12( التالميذ

قيد- ات املتغ مستوى املوجودة الفروق طبيعة عن املمثلةالكشف ية التجر العينة ن ب البحث

شارك ال الضابطة والعينة حة املق ركية ا شطة برنامج م عل تطبق سوف الذين لألطفال

الدرس إعداد من ا الر شاط ال   برنامج

املستخدم البحث:املن لة مش ملالئمة التجر املن الباحث   استخدم

البحث ب:عينة الباحث منقام تلميذا ن ع بأر قدرت حيث العدد محدودة الصورة عينة اختبار

ورا ذ السمعية عاقات   سنة) 09/12( ذوي

حصائية ة سيط:املعا ال رتباط معامل ، املعياري نحراف ي سا ا املتوسط ة املئو سبة ال

سون اختيارالدالة" ب ، لتواء معامل ، ي الذا   "ت"الصدق

النتائج م ذوي:أ التالميذ لدي ركية ا القدرات ع ايجابيا أثرت حة املق املعدة ركية ا شطة

السمعية   سنة) 09/12(عاقة

ركية - ا دراكية القدرات ع ايجابيا أثرت حة املق املعدلة ركية ا  شطة

ا - لدى والبعدي القب القياس ن ب إحصائية دالة فروق ختباراتوجود جميع ية التجر لعينة

البحث   قيد

جميع - البعدي القياس الضابطة والعينة ية التجر العينة ن ب إحصائيا دالة فروق وجود

البحث قيد   ختبارات

الثالثة اب": الدراسة السبعو دراسة هللا بمستغانم2010سنة" عبد س باد بن ميد ا عبد بجامعة

لدى: عنوان ركية ا دراكية القدرات ن وتحس باه ن اضطراب خفض ركية ا لعاب دور

عقليا ن   املعاق
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ا الدراسة دفت وب: وقد امل باه ن اضطراب خفض ركية ا لعاب تأث معرفة

شاط   الزائدبال

عقليا - ن املعاق لدي ركية ا دراكية القدرات ن تحس ركية ا لعاب تأث  معرفة

دراكية - والقدرات الزائد شاط بال وب امل باه ن اضطراب عاد ن ب رتباطية العالقة

ركية  ا

املستخدم الب:املن فرضيات الختبار التجر املن الباحث قاستخدم بتصميم عديحث و   ب

ع اعتمد اء:وقد الذ س"اختبار ار اضطراب) رجل" (ودانوف اختبار البحث عينة ختبار

ي ر ا دراك اختبارات ، الزائد شاط لل املصاحب باه   ن

البحث قوام:عينة عمديھ قة بطر متوسطة إعاقة عقليا ن املعاق طفال من عينة لباحث ااختارا

ن24 ب م أعمار اوح ت نفس15و 12طفال ما ل وضابطة ن ت ب تجر ن مجموعت ا ن منقسم سنة

  العدد

حصائية ة ارتباط:املعا معامل ، لتواء معامل ، املعياري نحراف ، ي سا ا الوسط

الفروق   اختبارات

النتائجأ   :م

امل - باه ن الضطراب لية ال الرجة يةانخفاض التجر العينة لدة الزائد شاط بال  وب

ية - التجر املجموعة لدي الزائد شاط بال وب امل باه ن اضطراب مؤشرات درجات  انخفاض

املجموعة - عند ومؤشراتھ الزائد شاط بال وب امل باه ن الضطراب لية ال الدرجة تنخفض لم

 الضابطة

ا - دراكية القدرات مستوى يةتحسن التجر املجموعة لدى  ركية

الضابطة - املجموعة لدي ركية ا دراكية القدرات تتحسن  لم

عقليا - ن املعاق لدى الزائد شاط بال وب امل باه ن خفض دور ركية ا  لعاب

ركية - ا دراكية والقدرات باه ن اضطراب عاد أ ن ب إحصائية داللة ذات ارتباطيھ عالقة يوجد

البحث عينة  لدى

ن - املعاق عند ركية ا دراكية والقدرات باه ن اضطراب درجة ن ب إحصائيا دال ارتباط يوجد

 عقليا
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عة الرا نحال"دراسة :الدراسة اضية2013سنة, " حميد والر البدنية بية ال د مع زائر ا بجامعة

جتما: "عنوان التفاعل تنمية املختلطة جتماعية و ركية ا باأللعاب برامج استخدام اثر

ية التحض املرحلة تالميذ   لدى

ا البحث دف   :وقد

ركية -1 ا باأللعاب برامج اثر عن لدىالكشف جتما التفاعل تنمية جتماعية لعاب و

ية التحض املرحلة عام) 5-4(طفال ل ش   سنوات

برامج -2 عن طفال الكشف لدى جتما التفاعل تنمية جتماعية لعاب و ركية ا باأللعاب

ية التحض س) 5-4(املرحلة ا حسب   سنوات

ب -3 اثر ن ب لدىاملقارنة جتما التفاعل تنمية جتماعية لعاب و ركية ا باأللعاب رامج

ية التحض املرحلة س) 5-4(أطفال ا حسب   سنوات

لعمر -4 ية التحض املرحلة لدى جتما التفاعل لقياس أداة   سنوات)5-4(تصميم

املستخدم لطبيعة:املن ملالئمة التجر املن الباحث   البحثاستخدام

البحث البحث:عينة عينة م60شملت اعمار اوح ت ممن عمدية بصورة م اختيار تم وطفلة طفال

ن ساو, سنوات05و04ب م مجموعات ثالث ا العينة تقسيم ناثوتم و ور الذ حيث من بالعدد   ة

حصائية ة ي:املعا سا ا املعياري, الوسط ال, نحراف رتباط " ت"اختيار, سيطمعامل

الثباتو  معامل برون مان سي ة, ANOVAاختيار, معامل املئو سبة   .ال

النتائج م تية: ا النتائج ا الباحث   :خلص

عام - ل ش طفال لدى جتما التفاعل تنمية البحث املستخدمة امج ال مت  اس

لعاب - برامج ناث و ور الذ ن ب جتما التفاعل تنمية ركية ا لعاب امج ال جميع تؤثر

واملختلطة ركية وا  جتماعية

مقياس - متوسطة بدرجة التعليمية الوحدات م عل املطبق ية التحض قسام اطفال يتم

القب ختيار جتما يةالعينة( التفاعل  ) التجر

جتما - التفاعل مقياس غالبة بدرجة الوحدات م عل املطبق ية التحض قسام اطفال يتم

البعدي ية(ختيار التجر  )العينة

امسةالدراسة العيد"دراسة : ا يم ابرا بن دري بية2017سنة". قو ال د مع زائر ا بجامعة

عنوان اضية والر الزائدفعال: " البدنية شاط ال ع ركية ا لعاب برنامج القدرات. ية عض و

نيا ذ ن املتخلف لألطفال ركية ا دية ا   )".12-9(دراكية
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ا البحث دف عض:وقد و الزائد شاط ال ع ركية ا لعاب برنامج فعالية مدى ع التعرف

ن ذ ن املتخلف لألطفال ركية ا دبة ا دراكية   )12-9(ياالقدرات

املستخدم املطروحة: املن لة للمش مالئمة اك نھ التجر املن الباحث   استخدم

البحث الدراسة:عينة عددعتبة ا16بلغ ن كقسم ضابطة(اطفال8طفال اطفال8و).مجموعة

ية( تجر   )مجموعة

حصائية ة ي:املعا سا ا رتباطيون . املتوسط معامل املدر الداللة–نحراف ت" اختيار

ة" ف" الداللة. اختيار" املئو ية   .الب

النتائج م حصائية:ا ات املعا نتائج اليھ اشارت ملا التواصل.وطبقا امكن البحث عينة حدود و

تية النتائج   ا

الزائد -1 شاط ال مستوى خفض ع دالة ايجابية ات تأث لھ حة املق ركية ا لعاب ة(برنامج ك

ركة باه.ا ن ت ية) ندفاعية. ش التجر   للمجوعة

ساسية -2 ركية ا ارات امل ن تحس ا ادى حة املق ركية ا لعاب ري , امل(برنامج , ا

ل, الوثب ية) الرمي, التنطيط, الر التجر  للمجموعة

البدنية -3 ات املتغ تحسن ا ادى حة املق ركية ا لعاب , املرونة, الرشاقة, السرعة(برنامج

ية)التحمل, القوة التجر  للمجموعة

ات -4 املدر ن تحس ا ادى حة املق ركية ا لعاب ملقياس برنامج ركية ا سية ا

سمية(دالتون  ا العض, يقاع, تزان, الذات ال, التحكم ش ية)...إدراك التجر  للمجموعة

تقدم -5 معدل من ع ا  املختارة البحث ات متغ ية التجر املجموعة اطفال مستوى تقدم                                                                   ْ                 معدل

ركية ا لعاب برنامج فاعلية ع يدل مما الضابطة املجموعة طفال البحث  ْ                                                            ا   .املستخدمة

السادس مراد"دراسة:ةالدراسة آل محمد س املوصل.2004سنة" يو عنوان) العراق(بجامعة

لعاب" برامج التفاعل أثراستخدام تنمية واملختلطة جتماعية لعاب و ركية لدى ا جتما

عمر اض الر طفال   )"سنوات6-5( ْ                 ا 

ا الدراسة دفت   : وقد

ركية -1 ا باأللعاب برامج ثر ا  عن و          ْ                        الكشف جتماعية لعاب ركية(و ا لعاب+ لعاب

عمر )جتماعية ا الر طفال ا  لدى جتما التفاعل عام) سنوات6 -5(                              ْ                   تنمية ل  ش

و -2 جتماعية لعاب و ركية ا باأللعاب برامج ثر ا  عن ركية(          ْ                                          الكشف ا لعاب+ لعاب

جتما )جتماعية التفاعل اتنمية الر طفال ا  س6-5عمر      ْ             لدى ا وحسب  سنوات
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لعاب -3 برامج أثر ن ب التفاعل املقارنة تنمية واملختلطة جتماعية لعاب و ركية جتما ا

عمر ا الر أطفال عام)سنوات6-5(لدى ل  ش

لعاب -4 برامج أثر برامج اثر ن ب وامل املقارنة جتماعية لعاب و ركية التفاعلا تنمية  ختلطة

عمر ا الر أطفال لدى س) سنوات6-5(جتما ا  .وحسب

عمر -5 اض الر أطفال أدى جتما التفاعل لقياس داة ا   .سنوات6-5       ْ                                                تصميم

املستخدم التصميم: املن ع واعتمد البحث لطبيعة ملالئمة التجر املن الباحث استخدام

والبعدية القبلية املالحظة ذات افئة املت املجموعات ذي   التجر

البحث البحث:عينة عينة م60شملت اعمار اوح ت مما عمدية بصورة م اختيار ثم وطفلة طفال

ن ا6-5ب العينة تقسيم تم وقد وتم3 سنوات ناث و ور الذ حيث من العدد ة ساو م مجموعات

ات بو ال املشرفات ا مفتوح استطال يان است تقديم تم كما املجموعات ا ت من التحقق

ن عدد بلغ ا الر ومعلمات ات   فردا50ومدير

حصائية ات املعياري:املعا نحراف ي سا ا سي, الوسط ال رتباط , " ت"اختبارات, طمعامل

مان سي الثبات, معامل معامل يح لت   براون

النتائج م   :أ

ولدى -1 عام ل ش طفال لدى جتما التفاعل تنمية البحث املستخدمة امج ال مت أس

خاص ل ش ناث و ور  الذ

برنامج -2 ركية(تم ا جتماعية+ لعاب التفاعل ) لعاب نامجتنمية ب مقارنة جتما

ل ش ناث ور الذ ولدى عام ل ش طفال لدى جتماعية لعاب رنامج و ركية ا لعاب

 خاص

لعاب -3 نامج ب مقارنة ور الذ لدى جتما التفاعل تنمية ركية ا لعاب برنامج تفوق

 جتماعية

تنمية -4 جتماعية لعاب برنامج لعابتفوق نامج ب مقارنة ناث لدى جتما التفاعل

ركية   ا

ساسية-7-2 ركية ا ارات امل متغ تناولت ال ة املشا و السابقة ات(الدراسات ر ا ارات امل

نتقالية غ و   ) نتقالية

و طارق" دراسة: الدراسة مة د بن مي2011سنة" قدور ا عبد عنوانبجامعة س باد ابن : د

للتالميذ"  ساسية ركية ا ارات امل عض تنمية ركية ا شطة لأل ح مق موجھ برنامج تأث

ي التحض التعليم   )"سنوات06- 05( مرحلة
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ا الدراسة دفت   :وقد

عمر -1 لألطفال و ساسية ركية ا ارات امل عض للتنمية ح مق برنامج  )  سنوات06-05( وضع

لألطفال -2 ساسية ركية ا ارات امل عض تنمية ع حة املق امج ال تأث ع ري( التعرف ا

 ) ستالم،التوازن،الرمي،الوثب،

املستخدم البحث:املن وطبيعة بمناسبة التجر املن الباحث   استخدم

ي ما ع اعتمد الركض:وقد الوثب،م20اختبار الثباتاختبار من ل الكرة،الطو رمي اختبار

املسافة س الثابت،للت التوازن ل،اختبار ال ي ر ا التوازن الكرة،اخبار استالم   اخبار

البحث ا:عينة قوام عينة ع الدراسات ي54اجرت التحض القسم أطفال من 06-05(طفل

ن) سنوات افئت مت ن مجموعت ا ية( قسمت تجر ضابطة،مجموعة   ) ومجموعة

حصائية ات ي:املعا سا ا املعياري ،املتوسط اختبار،نحراف مان سي ارتباط ،"ت"معامل

ية س   ال

النتائج م   :أ

عامل -1 ا باإلضافة ية التجر املجموعة لھ خضعت والذي املوجھ ي ر ا شاط ال برنامج يؤثر

ركية ا ارات امل معظم ايجابيا ا تأث ا وخارج املدرسة داخل سوآءا اليومي ي ر ا شاط وال الن

 ساسية

سب -2 ال متوسطات جميع الضابطة املجموعة ع ية التجر املجموعة ملقدارتقدمت ة املئو ة

القابلية عن البعدية القياسات  تقدم

موجھ -3 غ ر ا شاط وال ساسية ركية ا ارات امل معظم تنمية ع عمل املوجھ ي ر ا شاط ال

ساسية ركية ا ارات امل معظم محدود ن تحس ا  يؤدي

الثانية مسعودي"دراسة:الدراسة ر ا2012سنة" الطا البدنية03زائربجامعة بية ال د مع

عنوان اضية اضية" والر والر البدنية بية ال س لتدر ح مق اج ساسية" م ركية ا ارات امل تنمية

ي بتدا التعليم من والثانية و   .السنة

ا البحث دف   : وقد

بتدا -1 املدارس مستوى ع البدنية بية ال س تدر واقع ع ف املقررالتعر اج امل ضوء  ئية

ركية -2 ا ارات امل تنمية اساس ع قائم البدنية بية لل اج م اح  اق

س -3 التدر وطرق اج امل خالل من التلميذ انيات ام يرا نموذج لتطبيق ارشادية مبادئ  تقديم

صية -4 ال ن و وت الص املستوى ن تحس اج امل ونات وم ات محتو اثر  معرفة

حركيةمعر  -5 ارات م التالميذ ساب اك املختص املعلم يلعبھ الذي الدور  فة
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املستخدم التجر: املن التصمي ع الباحث عدي(اعتمد و طفال) قب من ن مجموعت ع

ضابطة) التالميذ( خرى و ية تجر ما   إحدا

البحث ي: عينة بتدا التعليم من ول الطور تالميذ اختيار والثانية(تم و حسب) السنة وذلك

الدراسة ذه وراء من تحقيقھ املراد دف لل تبعا اخرى ة ج ومن ة التجر وطبيعة واعتمد،نوع

املعاينة ع العرضية،الباحث حتمالية غ املش،املعاينة حقا د تر ال العناصر وقدواختيار و اركة

الك ا م و24984بلغ السنة ألقسام ن ع تا   تلميذا

التالميذ): أ(قسم- ية32عدد التجر املجموعة يمثلون   تلميذ

التالميذ): ب(قسم- الضابطة30عدد املجموعة يمثلون   تلميذ

التالميذ): ج(قسم- ــدة31عدد ــ الشا املجموعة يمثلون   تلميذ

ح ة ي:صائيةاملعا سا ا املعياري،  املتوسط قيمة،نحراف س والتجا   " ت"التباين

النتائج م والثانية:ا و ن ت الس خالل ملموسة نتائج حققت يةلقد للعينةالتجر سبة بال

الن عامل ا باإلضافة ح املق للمن ي ايجا تأث تحت املدراس ع ركية ا ارات امل قياسات

قيدوا املدرسة خارج أو داخل ان سوآءا اليومي ي ر ا شاط وال ساسية ارات للم الطبي لتطور

ارات امل قياسات تحسن ع تحصل لم ال الضابطة العينة تائج ب مقارنة ية س ال للمرحلة البحث

ركية الكرة-1(ا الكرة- 2,ضرب ل واللقف-3,ر ي) الرمي س بصورة تحسن نما اراتب امل ة

ركية العمودي( ا والوثب التعرج ري اليومي) ا ي ر ا شاط وال الطبي والتطور الن ا   .راجعا

الثالثة لغرور"دراسة:الدراسة ميد ا باتنة2018سنة" عبد بن"  2بجامدة مصطفى يد الش

امل" بولعيد ن تحس اضية والر البدنية بية ال اج م اثر تالميذعنوان لدى ساسية ركية ا ارات

ي بتدا   ) .سنوات7-6(التعليم

ا الدراسة دفت   : وقد

للمنا -1 املرفقة والوثيقة املنا ع باالعتماد الباحث طرف من ا وتقديم عليمية وحدات انجاز

ن تحس ا وآثار ومعرفة اضية والر البدنية بية ال ملادة بوي ال ساسيةوالدليل ركية ا ارات امل

ي بتدا التعليم تالميذ  )سنوات7-6(لدى

نتقالية -2 ساسية ركية ا ارات امل عض ن تحس الفروق ع الوثب(التعرف ري ) القفز،ا

التعليمية الوحدات تطبيق  عد

نتقالية -3 غ ساسية ركية ا ارات امل عض ن تحس الفروق ع الثابت(  التعرف ،التوازن

املتحرك التعليمية) التوازن الوحدات تطبيق  عد
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وتناول -4 ة ملعا ساسية ركية ا ارات امل عض ن تحس الفروق ع ) اللقف،الرمي( التعرف

التعليمية الوحدات تطبيق  عد

املستخدم ن: املن افئت املت ن واملجموعت التجر التصميم الباحث ية(اعتمد ) الضابطة،التجر

والضابطة ية التجر ن املجموعت من ل ل دي ا والقياس القب القياس اجراء خالل من وذلك

ية التجر مجموعة ع التجر متغ   وادخال

الدراسة الدراسة:عينة عينة ا50بلغ ن منقسم الضابطة(طفال25طفال طفال25و) مجموعة

ية( تجر   ) مجموعة

حصائيةاملع ة سون :ا ب ارتباط عامل املعياري نحراف ا ا الداللة،املتوسط   " ت"اخيار

النتائج م يجابية:أ من س ل ش أثر اضية والر البدنية بية ال منا ان للباحث ن تب

ي بتدا التعليم تالميذ لدى ركية ا ارات امل ن   ) سنوات7-6(تحس

الر  عةالدراسة د"دراسة: ا م بو القادر عنوان2005سنة" عبد زائر ا نمو:" بجامعة ز عز

ركية ا النفسية بية ال شاط ل ح مق برنامج باستخدام ركية ا دراكية   "القدرات

ا الدراسة دفت   : وقد

التح - التعليم ألطفال ركية ا النفسية بية ال حصص شاط بتعليم واقع ع عالتعرف ي ض

املقرر  نامج ال ضوء بتدائية املدارس  مستوى

القدرات - نمو ز عز تحقيق ع عمل ركية ا النفسية بية ال شاط ل ح مق برنامج بناء  اعداد

ي التحض التعليم الطفال عند ركية ا   دراكية

القد - نمو ز عز تحقيق مستوى املوجودة الفروق طبيعة عن ركيةالكشف ا دراكية رات

ال الضابطة والعينة ح املق م عل يطبق سوف الذين لألطفال املمثلة ية التجر العينة ن ب املدروسة

ركية ا النفسية بية ال شاط ل املقرر نامج ال  تمثل

املستخدم الباحث: املن واعتمد لة املش لطبيعة تبعا وذلك التجر املن الباحث عاستخدم

التجر ضابطة) عدي-قب(التصميم خرى و يا تجر ما احدا طفال من ن مجموعت   ع

البحث الك:عينة ا م بلغ وقد مقصودة قة بطر العينة الباحث يمثلون163،81اختيار

ن( ش ن+مدراء+مف و75و) مدرس ة7طفل املعا اء   خ

حصائية ة ي:املعا سا ا املعياري ،املتوسط سون،نحراف ب سيط ال رتباط معامل

ي، الذا   ." ت"اختيارالداللة،الصدق
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النتائج م  :أ

املدراس - مستوى ع ي التحض التعليم ألطفال ركية ا النفسية بية ال حصص شاط عليم واقع

القدرات نمو ز عز ع ساعد لم املقرر نامج ال وفق الفئةبتدائية ذه عند ركية ا  .دراكية

دراكية - القدرات نمو ز عز تحقيق ع ساعد قد ركية ا النفسية بية ال شاط ل ح املق نامج ال

القب القياس من البعدي القياس نتائج رتھ اظ ما ذا و ي التحض التعليم طفل لدى ركية  .ا

تحقيق - مستوى احصائية داللة ذات فروق قيدتوجد ركية ا دراكية القدرات نمو ز عز

ية التجر والعينة الضابطة العينة نتائج ن ب ح(الدراسة املق م عل طبق الذين ذه) طفال لصا

البعدي القياس ة  .خ

امسة ا البدري "دراسة :الدراسة سنة"طارق عنوان) 2002(، غداد، ية:" بجامعة تر برنامج تأث

املدرسة قبل ما ألطفال البدنية والصفات ساسية ركية ا ارات امل عض تنمية ع ح مق حركية

 ).سنوات05-04(من

إ البحث دف ركية: وقد ا ارات امل عض تنمية ع ح مق حركية ية تر برنامج تأث ع التعرف

املدرسة قبل ما ألطفال البدنية والصفات   ).سنوات 05-04(ساسية

املستخدم ن:  املن افئت املت ن املجموعت تصميم بإستخدام التجر املن الباحث إستخدم

ية والتجر    .الضابطة

ي ما ع إعتمد البدنية: وقد الصفات إختبارات عض و ساسية ركية ا ارات امل إختبارات عض

  :التالية

ري- متحركة30ا بداية من طبية-م كرة مسافةرمي الثبات-ألك من ض العر اللمس-الوثب

املرونة لقياس ان وا التوافق-السف لقياس بل ا فوق من الوثب الثابت-إختبار التوازن إختبار

التوازن از ج الرشاقة-ع لقياس واجز ا ن ب ري ا   .إختبار

البحث الدراسة: عينة عينة عدد إ50بلغ ن مقسمي ضابطةمج(طفل25طفال طفل23و) موعة

ية( تجر   )مجموعة

حصائية ة إختبارت: املعا سون، ب رتباط معامل املعياري، نحراف ، ي سا ا   ".املتوسط

النتائج م ارات:أ امل و البدنية الصفات ع ا معنو دال ي إيجا تأث لھ ح املق ركية ا بية ال برنامج

الدراس قيد ساسية ركية   .ةا

  

 

 



ول  للداسة                                                                                                                                الفصل ـــام عـ إطــار  

 

 
21 

السابقة: ثامنا الدراسات ع ةو التعليق  املشا

 وعملية علمية إضافة عت املتواضعة الدراسة ذه انو  السابقة الدراسات من دراسةال ذه موقع

ذه ة ع لتكشف الدراسات، ل وأثر واقع ودراية، بص ركية ا ا لعاب ارات عض تنمية  برمج امل

ساسية ركية يةا التحض املرحلة أطفال لدى نتقالية وغ ا م   )سنوات6-5( نتقالية

من الكث ع الضوء تلقي السابقة الدراسات فإن ز وعليھ ت كما ، البحث عملية تفيد ال وانب ا

بحثھ ملوضوع يد ا م لف الباحث تن امة مؤشرات وتقدم ، البعض ا عض الدراسات ن ب العالقة

او  جميع ا لذكر املجال سعنا ال ة كث أخرى ودراسات املقدمة الدراسات ذه ع طالع خالل من

وأساليب وطرق ا أنوع بمختلف ركية ا امج ال مضمون عن شاملة نظرة للباحث أعطت حيث ا ل

ا س البيداغوو تدر العملية املجال ذه إلنجاح م توفر الواجب وتوقيت ووقت أدوات    من

اعتماد*  عالقةتم ا ل سابقة دراسة عشر الدراسات احدى من دراسات سبعة ا م الية ا بالدراسة

ركية ا لعاب متغ تناولت ساسيةو السابقة ركية ا ارات امل متغ تناولت دراسات   خمس

عتمد * ي حر برنامج إعداد ع نا دراس ركية اعتمدت ا لعاب استخدام ع ره ما جو ذا و

من ل إليھ ت حمودياتج دان2015عائدة ز بن ن حس ابو  2010ودراسة السبعو دراسة هللا عبد

نحال"دراسةو  العيد"دراسةو  2013حميد يم ابرا بن دري مراد"دراسةو  2017".قو آل محمد س   يو

املن-* ا سبة دراسة بال استخدم حمودي" حيث زائربجامعة2015سنة" عائدة املن 03ا

من ناك ف تصاميمھ بمختلف التجر املن استخدمت فقد الدرسات جميع ا و والتجر املس

الواحدة-1:  استخدم املجموعة   )عدي–قب( تصميم

ن-2     املجموعت يةو الضابطة( تصميم   )التجر

املجموعات-3     ر تدو   تصميم

املستخدم*  املن نا أما نالاملنو دراس املجموعت بتصميم يةو الضابطة(تجر )  التجر

الس بالدرسات املقارنة فاو املندراسةبقة   .كذالكتجرال استخدمت

فقد-* الدراسة عينة حيث من ماعدا أما العمدية العينة السابقة الدرسات جل  استخدمت

ب"دراسة القادر دو عبد زائر 2005سنة" م ا مقصودة بجامعة قة بطر العينة استخدم  فقد

مسعودي"دراسةو  ر زائر2012سنة" الطا ا اما 03بجامعة العرضية حتمالية غ املعاينة انت ف

ية ع بحثنا  التحض املرحلة قة)  6 -5(أطفال بطر املعاينة انت ف بتدائية باملدرسة قة امل

 عمدية

سبة-* بال سنةمللاما ن ماب ا جميع انجزت فقد السابقة للدرسات ي الزما 2018وسنة 2002 جال

سنة ن ماب الية ا الدراسة انجزت   2020وسنة2017 باملقابل
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املتو -* النتائج م ا اصومن م أ نذكر السابقة الدراسات ا ال   : ل

ي- 1 ر ا ا دراك تحسن ناك  أن

دراكية-2 القدرات ع ايجابيا أثرت حة املق املعدلة ركية ا  شطة

ية-3 التجر املجموعة لدي الزائد شاط بال وب امل باه ن اضطراب مؤشرات درجات  انخفاض

عام-4 ل ش طفال لدى جتما التفاعل تنمية البحث املستخدمة امج ال مت  اس

ساسيةبرنامج-5 ركية ا ارات امل ن تحس ا ادى حة املق ركية ا ري , امل(لعاب , ا

ل, الوثب ية) الرمي, التنطيط, الر التجر  للمجموعة

غ-6  ر ا شاط وال ساسية ركية ا ارات امل معظم تنمية ع عمل املوجھ ي ر ا شاط ال

امل معظم محدود ن تحس ا يؤدي ساسيةموجھ ركية ا  ارات

ارات-7 امل ن تحس يجابية من س ل ش أثر اضية والر البدنية بية ال منا ان للباحث ن تب

ي بتدا التعليم تالميذ لدى ركية  ) سنوات7-6(ا

أل  -8 ركية ا النفسية بية ال حصص شاط عليم مستوىواقع ع ي التحض التعليم املدراسطفال

نم ز عز ع ساعد لم املقرر نامج ال وفق عندو بتدائية ركية ا دراكية الفئة  القدرات  ذه

البدنية-9 الصفات ع ا معنو دال ي إيجا تأث لھ ح املق ركية ا بية ال ركيةو برنامج ا ارات امل

الدراسة قيد   .ساسية

من الكث تلقي السابقة الدراسات فإن البحث،وعليھ عملية تفيد ال وانب ا من كث ع الضوء

ملوضوع جيد م لف الباحث تن امة مؤشرات وتقدم ببعض، ا عض الدراسات ن ب العالقة ز ت كما

ا، ل ا لذكر نا املجال سعنا ال أيضا، ة كث ودراسات املقدمة الدراسات ع فبإطالعنا بحثھ،

ب مضمون عن شاملة نظرة وطرقأعطتنا ا، ومشتمال ا، جوان جميع من ، ركية ا لعاب رامج

ا تنمي وكيفيات ساسية ركية ا ارات امل م وأ ا، س تدر   ... وأساليب

الدراسات وقد ا خطوات تحديد  الباحث السابقة أعانت وإجراءا  :حيث من الدراسة

 .الدراسة وطبيعة املالئم املن اعتماد*  

ا مدى من والتحقق العينة اختيار *  .الدراسة ملجتمع تمثيل

الية وطبيعة املناسبة حصائية ساليب ع ستدالل*   ا  .الدراسة

شاد*   الدراسة عرض  س ا نتائج   .ومناقش

 

 



 

 

 

 

 

Introduction and problematic of the study: 

Childhood is considered as one of the most important periods in the formation of the 

individual's personality, as it is a stage of formation and preparation in which the features of the 

child's personality are drawn in the future, as well as habits and tendencies.  

In this period, tendencies and preparations get progress, abilities open, skills are formed and 

revealed, spiritual values, traditions and behavioral patterns are defined and during which, the 

child's Physical, mental, psychological, social and emotional developmentline is determined, 

according to what the surrounding environment provides the child for his/her educational, cultural, 

health and social elements. (Nibras,YOUNES, 2004, p. 14). 

 We must workon investing the energies of children and directing them to the proper 

educational destination School sport is a positive destination that the state embodies through its 

various activities in search for future sporting figures that have been given the task to  represent the 

country in various international forums, so playing and movement are the most important 

educational medium that aids child development, as Gallhue (1996) sees “movement as one of the 

primary drivers of child development.”            (Inshirah IBRAHIM, 1987, p. 7) 

Therefore, the idea of conducting this study came as an attempt to help those in charge of 

these curricula and to fill some shortfall in this field, in addition to what the research the student has 

done from a review that shows that there are some previous and similar studies conducted in the 

Algerian environment aimed at developing motor skills including the study of Dr. (Aouinti El-

Hawari, 2014), ,. (Doueli Mansourieh, 2012),. (Sassi Abdel Aziz, 2013), and others who conducted 

studies at the Arab level, including the study of the researchers (Neshwan Mohammed Daoud El-

Saffar, 2007 (Hassan Khidr Mohamed, 2011), (Assaad Hussein Abdul Rezzaq, 2009), and a foreign 

one, including the study of the researchers (Maria Francesa Basontini, 2016), ets;  

From this standpoint, the researcher believes that it is necessary to achieve more motor 

support for children at this stage and clarify vision about the motor requirements at this stage of 

development that depends on playing and games, to create a dynamically, emotionally, 

psychologically, emotionally and socially balanced child, in order topositively reflect on all aspects 

of his/her life, From this point of view, we seek in this research to answer the following questions: 

- Are there statistically significant differences between the results of both the pre-test and the 

post-test in developing basic motor skills (running, partridge, long jump of stability, standing on 

foot, throwing and licking) among the children of the experimental group? 

- Are there statistically significant differences between the results of the two-dimensional tests 

of the experimental and control group in developing basic motor skills (running, partridge, long 

jump of stability, standing on foot, throwing and licking)?  

2. Research methodology:  

The researcher used the experimental design of the two groups, the control group and the 

experimental group with a pre-test for the two groups. Then, the "Kinetic Stories" program is 

introduced or applied to the experimental group and the second group is kept in its normal 

conditions. After the end of the program application, we measure the post-test for the two groups, 

then we compare the two measurements from a sample of primary school children, aged (05-06) 

years in the primary school playground of the martyr, Gasmieh, in the municipality of Qasr El-

Hirane, Laghouat Province. 

 

 

 

The effect of a proposed program for the motor story in developing the 

basic motor skills for the children of the preparatory stage attached to the 

primary school (5-6 years) 

 التحضیریة أطفال المرحلة لدى األساسیة الحركیة المھارات تنمیة مقترح للقصة الحركیة فيأثر برنامج 

  .بالمدرسة الملحقة )سنوات 6-5(االبتدائیة 

 مخلص المقال 



0 

 

 -3-جامعة الجزائر 

 معهد التربية البدنية والرياضية 

  

ملخص أطروحة دكتوراه علوم في نظرية ومنهجية التربية البدنية  
  والرياضية

 

 

 

  
 

 

 إعداد الطاالبة الباحثة:                                       تحت إشراف :            

 

 

 

2019-2020 

 

أشكال العالقات االجتماعية فيما بين التالميذ   

املراهقين أثناء ممارسة حصة النشاط البدني 

   التربوي وانعكاسها على التحصيل الدراس ي

ieps 3
Texte écrit à la machine
doct14192021



1 

 

 مـقـدمـة: 

وأنواعه    األساسية،  وقواعده  ونظمه  التربوية،  صورته  في  التربوي  والرياضي  البدني  النشاط  يعد 
الحديثة، وعنصرا قويا في إعداد المواطن الصالح وتزويده  المتعددة، ميدانيا ثريا من ميادين التربية البدنية  
مع مجتمعه، وتجعله فردا قادرا على بناء حياته، وتطوير  بالخبرات والمهارات الواسعة، وتمّكينه من التكيف

فكره، وتنمية الجانب البدني والحركي، والمهادي والفكري، وكذا الجانب العاطفي الوجداني السيما عند التلميذ 
 مراهق والذي هو بحاجة ماسة إليه طيلة مساره الدراسي.ال

من هذا المنطلق نجد الكثير من األفراد يسعون جاهدين لممارسة بعض األنشطة الرياضية التي  
يميلون إليها ويفضلونها عن غيرها، ويالحظ بأن مجال النشاط البدني الرياضي يشهد تطورا بالغ األهمية، 

م األخرى، وهذا ما نراه في أحداث األساليب والتجهيزات الرياضية المستخدمة،  ال يقل شئنا عن باقي العلو 
 ويعتبر هذا النشاط أساسا علميا ومظهرا ثقافيا يضفي على المجتمع صفة التقدم والرقي الرياضي.  

ي  فوجد التربية البدنية والرياضية داخل المنظومة التربوية ليس من الصدفة بل هو نتاج تفكير علمي ومنطق 
 يسعى إلى تلبية متطلبات المؤسسة التربوية لما لها من أهداف ومهام مسطرة. 

تحميه   وقوانين  وزارات  له  القطاع وخصصت  بهذا  اهتماما  الجزائرية  الدولة  أولت  االستقالل  فجر  منذ  و 
نية  وتسيره، ولهذا الغرض كله سنت قوانين عدة تجلب فيها مبادئ العامة لسياسة الجزائر في التربية البد 

البدنية والرياضية لسنة   التربية  قانون  أو  يؤكده ميثاق  أثمن  1976والرياضية، حيث  الشاب يشكل  "إن   ،
وتنشيط   لتجنيد  بصفتها  البدنية  التربية  تجاهل  يمكن  تخصه ال  شاملة  سياسية  إقرار  وعن  األمة  رأسمال 

الالزمة والالئقة   وتهيئة األماكنمصادر الطاقة االجتماعية، وذلك بتوفير اإلمكانات والتجهيزات الرياضية  
 للممارسة الرياضة والتربوية معا، وتكوين ما يلزم من اإلطارات المتخصصة في هذا المجال الحيوي".

ويعتبر النشاط البدني في صورته الجديدة وبنظمه وقواعده، وبألوانه المتعددة ميدانا هاما من ميادين   
لصالح، يزوده بخبرات ومهارات واسعة تمكنه من أن يتكلف مع  التربية وعنصرا قويا في إعداد المواطن ا

مجتمعه قادرا على أن يشكل حياته وتعينه على مسايرة ومواكبه متطلبات روح العصر في تطوره ونموه، 
لذلك فإن ممارسة التربية البدنية في المدرسة تضمن الحالة الصحية وتنمي لهم القدرات الحركية والنفسية 

ول البرنامج  والمعرفية،  الالزمة ضمن  المكان  بإعطائها  وهذا  التربوية  المؤسسة  في  بها  االهتمام  ذا وجب 
الدراسي، وتوفير الوسائل الكفيلة للوصول إلى نجاح هذه المادة التي ال يخفى دورها وأثرها على نمو الطفل  

 مل مع رفاقه.وتحديد سلوكا ته العامة، ومن خاللها يتمكن المراهق من التعبير عن الذات والتعا
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والثقافية   واالجتماعية  االقتصادية  الميادين  في  البالد  تعرفها  التي  للتحوالت  العامة  المبادئ  مع  وتماشيا 
استوجب الظرف أن تدمج كعنصر أساسي يسار مختلف التغيرات التي ترمي إلى بعث اإلنسان الجزائري  

ل بعث وتفعيل وفرض دور التربية البدنية  الجديد، وبالرغم من ذلك نجد والية الجزائر شرقا تسعي من اج
 داخل المؤسسات التعليمية)الثانويات( وإبراز ضرورتها ودورها في التحصيل الدراسي للتالميذ. المؤسسات 

 وشعورا بأهمية وضرورة األنشطة البدنية الرياضية التربوية في المؤسسات التعليمية، 

العالقات االجتماعية فيما بين التالميذ المراهقين  أـشاا     من هنا ارتأينا في هذا البحث إلى دراسةة
  20- 16أثناء حصــة النطــاب البدني الرياضــي التربوك وانعااىــها علل التحصــيف الدراىــي ف ة العمر  

 حيث تضمنا هذا البحث على الجانبين أال وهما: ىنة( 

 الذي ينقسم إلى ثالثة فصول:الجانب النظرك:  

ني الرياضي التربوي مفهومه، أنوعه، أهدافه، خصائصه وكيفية  يحتوي النشاط البد الفصف األو :   •
األهداف  والرياضية،  البدنية  التربية  عنصر  على  كذلك  ويحتوي  المراهقين  التالميذ  على  تأثيره 

 واألهمية، ومهام األستاذ وعالقتها بالنظام الثانوي، باإلضافة إلى النصوص والقوانين. 

تطرقنا إلى تعريفها،    االجتماعية عند المراهقين في الثانوي   يحتوي على العالقات الفصف الثاني:   •
أصل العالقات، طبيعتها، دورها، مستوياتها، أنوعها، صفاتها، أهدافها والعوامل المؤثرة فيها، وتناولنا  

 كذلك التنشئة االجتماعية بكل معانيها وبعض نظريات النمو والنظرية االجتماعية. 

لة المراهقة في الثانوية، تعريفها ومفهومها وخصائصها، مشاكلها  يحتوي على مرحالفصف الثالث:   •
 وأهميتها، العالقة والنظريات المتعلقة بالمراهقة 

على التحصيل الدراسي عند التالميذ المراهقين في المرحلة الثانوية. تطرقنا    يحتوي الفصف الرابع:   •
أنواعه، مفهومه،  النظرية   ألي  مثل  النظريات  وبعض  قياسه  طرق  أهدافه،  فيه،  المؤثرة  العوامل 

 السلوكية، االعتباطية، نظرية التعليم الشرطي، نظرية الجشطلت.

 من هذا البحث الذي يتمثل في:الجانب التطبيقي أما 

 يضم فصلين:
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دراسةةات االسةةتطالعية إلى سةةوف نتناول فيه المنهجية المتابعة أثناء البحث من الفصــف الخام :   •
راسةةة األسةةاسةةية، حيث سةةنطّرق فيها إلى األدوات المسةةتخدمة، وتحديد عينة   ما هو منهج بحث، الدِّّ

 البحث والخطة اإلحصائية.
سوف نقوم بالّتطُرق لعرض الّنتائج التي يمكن أن نتوصل إليها بمعالجة البيانات  الفصف السادس:   •

راسات الّسابقة.إحصائيا وسوف نقوم بمناقشة الّنتائ  ج، وتفسيرها ثم تحليلها، ومقارنتها بنتائج الدِّّ

وإعطاء ملخص للدراسة، ووضع بعض االقتراحات، وطرح فرضيات مستقبلية للطلبة المستقبليين المقبلين  
على التخرج المجال الرياضي، وتفسيرات حول المعلومات الكمية والنوعية والكيفية ذات الداللة المنوية ومنه  

ات أو نفي فرضيات الدراسة وتم ذكر قائمة المراجع وقائمة المالحق وأخير وضع ملخص للدراسة في  إثب
 نهاية المذكرة لالستدالل به عن محتويات هذه األخير.

 



   

  

 إشاالية الدراىة:   -1

التربية البدنية والرياضية وسيلة تربوية هامة جدا يتوصل الفرد من خاللها إلى تحقيق النمو   تعد 
ختلف الصعوبات  السليم لجسمه، واكتساب الصفات البدنية المختلفة، فيصبح شخصا قويا قادرا على تحدي م

 التي تواجهه في حياته اليومية.

تلك المادة األساسية التي تسمى بالتربية البدنية والرياضية تحمل الكثير من المعاني والمزايا المفيدة 
التي تسهم بقدر كبير في تطوير إمكانات الفرد، وتساعده على التكيف مع بيئته ومحيطه ومجتمعه، وتكسبه  

وده بالسلوك السوي الحسن، وكذا مختلف العادات الصحية السليمة، ويعود الفضل في  المهارة والتقنية وتز 
ذلك إلى النشاط البدني الرياضي الذي يحمل الكثير من المعاني التربوية التي يحتاجها التالميذ في مختلف  

الثانوية التي تمثل المرحلة الها بالمدرسة والمتوسطة وصوال إلى  التعليمية بداء  مة جدا في حياة  مراحلهم 
 التلميذ وهي تمثل مفترق الطرق له.

بتنميتها من خالل   الرياضي  البدني  النشاط  يهتم  التي  المجاالت  أهم  أحد  النفسي  المجال  ويعتبر 
اكتساب التلميذ لمختلف القيم الحميدة، واالنفعاالت االيجابية المسموح بها التي تساعد على تكوين الشخصية  

شمول والكمال. كما يتصل النشاط البدني الرياضي بالناحية االجتماعية اتصاال وثيقا  المتزنة التي تتصف بال
تنمية الروح   التربوية االجتماعية التي من أهدافها  فهو يزيد من ثراء المناخ االجتماعي ووفرت العمليات 

 الرياضية وتقبل اآلخر كما هو، وروح التعاون واكتساب المواطنة الصالحة، وضبط الذات. 

 دوركايم" ما يهدف النشاط البدني الرياضي التربوي إلى إعداد الفرد الذي يريده المجتمع حيث قال "ك
 .  1أن اإلنسان الذي يريد أن تحقق التربية فيه ليس كما ولدته الطبيعية وإنما ما يريده المجتمع أن يكون 

ي تعتبر العملية التربوية التي تتم  وتقوم التربية العامة على عدة ركائز أساسية منها التربية البدنية الت
البدني الرياضي الذي يساعد اإلنسان على تقوية جسمه وسالمته، وفي نفس   عند ممارسة أوجه النشاط 

 ، لذلك فهي تعمل على تنمية الفرد من جميع نواحي الشخصية. 2الوقت تتم عملية التربية 

تساهم   تعليمية  مادة  والرياضية  البدنية  التربية  األخرى،  وإن  األكاديمية  المواد  باقي  مع  بالتكامل 
وبطريقتها الخاصة في تحسين قدرات التلميذ في مجاالت متعددة في مجال السلوك الحركي واللياقة البدنية  

 عن طريق تنوع واسع من األنشطة التطبيقية.

 

 . 1990، الجزائر، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، طالتربية والتعليم أصول رابح، تركي -1
 . 11، ص 1992، ديوان المطبوعات الجامعية، نظريات وطرق التربية البدينة الرياضية  ، محمد عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطئ  -2



   

  

الناتجة عن التنظيم وال مواجهة بين  في المجال العاطفي االجتماعي: بفضل العالقات الديناميكية 
الفرق. في مجال القدرات المعرفية: بفضل حاالت اللعب الملموسة والتي غالبا ما تتطلب حلول لمسائل  

 .3معقدة

البدني  النشاط  المناهج   ونظرا ألهمية  الكبير في جميع  باالهتمام  يحيط  فإنه  واالجتماعي  التربوي 
لبدني والتربوي مكانة هامة في النظام التربوي، التربوية لمختلف بلدان العالم، وفي الجزائر يمثل النشاط ا

على "أن التربية البدنية والرياضية جزء من التربية العامة ومنه    1976حيث ينص الميثاق الوطني لسنة  
فالنشاط البدني الرياضي هو جزء من التربية البدنية والرياضية ومنه فإن مادة التربية البدنية والرياضية هي  

ة إجبارية في البرنامج الدراسي في جميع أطوار التعليم الخاصة، في الطور الثانوي حيث  مادة مدرجة كماد 
 تمارس التربية البدنية كحصة إجبارية تتكون من ساعتين من الزمن ومعاملها ولها أستاذ خاص بها. 

ية  ويرتكز رجال التربية عامة والتربية الرياضية والمدربون بصفة خاصة غايتهم نحو استشارة دافع
. وبالطبع فإن التالميذ أو األفراد بصفة عامة ال يعيشون بمعزل عن اآلخرين بل يتواجدون في  4التالميذ 

محيط ثقافي واجتماعي يؤثر ويساهم في تفاعلهم في ذلك الوسط، ويتحكم في سلوكياتهم الصادرة من خالله.  
التعلم االجتماعي، والتي تقوم على  نظرية    آلبرت بندورا وألتر ميتطف"وفي هذا المجال فقد بلوركل من "

المعرفية   العمليات  من  وتأثير كل  االجتماعي  الوسط  في  تحدث  التي  السلوكية  التعلم  بين عملية  الجمع 
واألفعال في تكوين الشخصية، ويتفق علماء النفس والباحثون على أهمية دراسة االتجاهات النفسية ودورها  

ادين التربوية واالجتماعية واالقتصادية، إذ أنهم يرون أن التطور  في تحقيق تطور المجتمع في مختلف المي 
في أي مجتمع يتطلب دراسة واعية لقوانين ونظريات التطور االجتماعي من جهة، ودراسة األوضاع السائدة  
التي تحتاج إلى تعديل أو تغيير وقف هذه القوانين، فقد وجدت بعض الدراسات أن مرحلة المراهقة تلعب  

ما في تغيير االتجاه نحو التربية البدنية والرياضية، والبعض اآلخر وجد عالقة ارتباطيه بين االتجاه  دورا ها
المدرسي والنجاح  الرياضية  البدنية  والتربية  التربية  5االيجابي  من  جزء  يعتبر  الرياضي  البدني  والنشاط   .

عنصر فعال في تكوين الفرد وإعداده   الشاملة ويعد ميدان من ميادينها عموما والتربية خصوصا، وهو بمثابة
من خالل تزويده بخيرات ومهارات حركية تؤدي إلى توجيه نموه البدني والنفسي االجتماعي واألخالقي في 

 . 6الوجهة اإليجابية لخدمة الفرد من خالل خدمة المجتمع 

 

 . 3، ص1996، مديرية التعليم الثانوي العام، جوان مناهج التربية البدنية الرياضية والتعليم الثانوي  ، وزارة التربية الوطنية  -3
 . 1972، دار الكتب الجامعية، اإلسكندرية، طرق التربية البدنية الرياضية والتعليم الحركي ،عبد الفاتح لطفي -4
5, dossiers n°28 Edition Psychologie Social et APS in recherché et pratique APS,  Thomas ®- 

revue EPS, Paris :1996, p52 
 . 65، ص1990بغداد،   ، مطابع التعليم العالي ، التدريبعلم النفس الرياضي ومبادئه وتطبيقه في مجال  ، د. قاسم حسن حسين -6



   

  

جسيدها  ( أن الشخصية السوية التي يطمح النشاط البدني والرياضي في ت1996ويؤكد )بن عكي  
التكيف والتأقلم ومواجهة المصاعب التي يتعرضون لها في مهنهم المستقبلية،   عند الشباب، تمكنهم من 

 . 7خاصة التي تتطلب إيجاد تفسيرات لسلوكهم العاطفي 

ولقد أصبح النشاط البدني الرياضي التربوي عنصرا هاما في المنظومة التربوية الجزائرية وذلك بفعل 
رات الوزارية ومجهودات الدولة الجزائرية في بعثها من جديد، وباعتبارها أيضا تشمل كل  التعديالت والقرا

مبادئه   له  استراتيجيا  هاما  بعدا  االعتبار  بعين  وتأخذ  وأساليبها وطرقها ومناهجها،  المختلفة  التربية  أنواع 
 وأصوله وطرقه كالتربية العقلية واالجتماعية ولنفسية.

أعطت   السبل  التي  أحسن  ومنحته  واالجتماعي  النفسي  االستقرار  لتحقيق  الطرق  أفضل  للبشرية 
لالستثمارات واستغالل الطاقات والقوى البشرية والتي أثبتت أن الممارسة الرياضية بصورة عامة في المرحلة  

ل مكانة  الثانوية عملت وتعمل على تحسين كفاءة األداء والرفع من معنويات التلميذ، ومن هنا فهي تحت
 نفسيا واجتماعيا. متميزة بين البرامج التربوية، وذلك من حيث سعيها إلى إعداد التالميذ بدنيا وعقليا وحتى

على   وانعكاسه  البدني  النشاط  حصة  أثناء  التالميذ  بين  االجتماعية  العالقات  موضوع  وألهمية 
البدني الرياضي في الرفع من التحصيل الدراسي، سنحاول من خالل هذه الدراسة تشخيص أهمية النشاط  

المستوى الدراسي لتلميذ الذي يبقى الهدف األسمى واألمثل لكل تعديل وإجراء يستهدف المنظومة التربوية  
كما   الجزائرية ببرامجها خصوصا بالنسبة لتالميذ السنة الثالثة ثانوي، المقبلين على امتحان شهادة الباكالوريا

الذي يلعبه النشاط البدني الرياضي التربوي في اإلحساس بالراحة لدى  ستعمل على إثبات الدور النفسي  
التالميذ وذلك لما تكسبهم من طاقات متجددة وناشطة لدراسة، مع التأكد على أن النشط البدني الرياضي  

 ال تنقص من اهتمامات وانشغاالت التالميذ األخرى وال تحرفهم أو تعميقهم عن الدراسة.

نب للنشاط البدني الرياضي التربوي يمكن تأكد دوره كعامل مساعد وجانب  إن تشخيص هذه الجوا
مهم يحتاج إليه التلميذ أثناء تكوينه الدراسي، وهذا يقودنا ويؤدي بنا إلى التساؤل عن مدى اهتمام وإقبال  
باعتباره عامل مساعد على تجاوز  وذلك  الرياضي  البدني  النشاط  ثانوي عن حصة  الثالثة  السنة    تالميذ 
الضغوط والعوائق النفسية التي تعيق وتعرقل تحصيلهم الدراسي، ثم التساؤل على مدى وجود عالقة بين  
المستوى التكويني ألساتذة مادة التربية البدنية والرياضية بمردود التلميذ في المادة ذاتها، كذا التساؤل عن  

ثانوي عن مم الثالثة  التربية البدنية والرياضية ومسايرة  المعيقات والمشاكل التي تعيق تالميذ السنة  ارسة 
الدروس األخرى بشكل مناسب والئق، وذلك كله باعتبار مادة التربية البدنية والرياضية تؤثر بصفة إيجابية  

 

7l’approche de la psycho sociologies dons la relation de l’enseignement à »,  A/M Ben Aki «- 
l’élève adolescent, les annales de l’université d’Alger, NSOPU Alger, Alger, 1996. 



   

  

 أو سلبية على التحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي ذلك باعتباره حسب المنظومة التربوية شرطا

حة التلميذ وتنمية مواهبه وقدراتها لعقلي، مما يجعل منها ضرورية وهامة ذات ضروريا وأساسيا لضمان ص 
 .  8فؤاد وأهمية بالغة كغيرها من البرامج الدراسية األخرى عمال بقاعدة العقل السليم في الجسم السليم 

ويعتبر النشاط البدني الرياضي في عالقة ارتباطيه من حيث الهدف لبناء وتكوين شخصية التلميذ  
النفسية واالجتماعية مع النشاط البدني الرياضي التربوي الذي سيكون من خالل دراسة التربية البدنية والنشاط  
الداخلي والنشاط الخارجي واألنشطة الخاصة مما الشك فيه أن األنشطة الرياضية التربوية تساهم بشكل  

، بالرغم من أن الدولة الجزائرية بذلت واضح وبارز في عملية النمو االجتماعي لدى مرحلة التعليم الثانوي 
المجال من أجل تحسين   التربوي وما خصصته من ميزانية معتبرة في هذا  الميدان  مجهودات جبارة في 

من خالل كل هذه المعطيات وتطوير المناهج التربوية الدراسية وتوفير كل اإلمكانيات المادية والبشرية،  
 م كالتالي:  يمكن حصر اإلشكالية في سؤال جوهري عا

ــين العالقات االجتماعية و ياد  مردود   ــي التربوك في تحســــ ــاب البدني الرياضــــ ــاهم النطــــ هف يســــ
 ىنة(؟ 20-16التحصيف الدراىي بين تالميذ المرحلة الثانوية  

 المسّلـمات:  -1-1

تعتبر أحسن  ال يمكن ألحد أن ينكر مدى حاجة المنظومة التربوية لممارسة األنشطة البدنية الرياضية  
الوسائل التي يعتمد عليها في ترقية وتنمية مختلف األبعاد النفسية واالجتماعية، السيما في مؤسسات التعليم  
الثانوي من أجل تمكين نمو التلميذ بشكل سليم وسوي من الناحية االجتماعية وهذا للتحكم في تلك الدوافع  

 ي. والسلوكات المتميزة بالعنف وعدم التوافق االجتماع 

فهذا األخير أصبح في حاجة ماسة جدا لوجد مثل هذه المحفزات من أجل زيادة درجة الوعي عند  
التالميذ المراهقين، وتمكينهم من اكتساب المعارف م المهارات والقيم األخالقية واالجتماعية، وتدعيم أواصر 

المسؤولية وتقبل اآلخر كما هو، المحبة بين أفراد القسم الواحد، وخلق نوع من التنافس الشريف واإلحساس ب
والشعور باالنتماء إلى أفراد المجتمع الواحد الذي ترمي كل القوانين والنصوص التشريعية إلى تحقيقه ليكون  
الوعاء والمكان الذي تبرز من خالل شخصية التلميذ المراهق، وما لديه من مواهب وقدرات، لكي يصبح  

 في آن واحد.فردا صالحا يخدم ذاته ومجتمعه ووطنه 

 

 . 44، ص1988أكتوبر 26، من 382مجلة الوحدة، العدد في ذكرى اإلصالح الرياضي، األبعاد والثوابت،   ، أحمد آيت واعلي - 8



   

  

كما يمكنه اكتساب المعارف األكاديمية النظرية والتطبيقية، وبالتالي التكيف مع مختلف النصوص  
 واللوائح الرسمية الصادرة عن قطاع التربية والتربية والتعليم عامة وعن النظام التعليمي الثانوي بشكل خاص. 

موضو  من خالل  إليها  التطرق  الممكن  لالستفسارات  بخصوص  تعالج  أما  التي  الحالية  الدراسة  ع 
سنة(  20  -16موضوع أشكال العالقات االجتماعية والتحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة الثانوية فئة العمر )

ومدى مساهمة النشاط البدني الرياضي التربوي في تحسين هذه العالقات وبالتالي زيادة مردود تحصيلهم  
 واالستفسارات يمكن طرح التساؤل العام التالي: الدراسي، وانطالقا من كل هذه المسّلةمات 

 :  التساؤالت الفرعية للدراىة-1-2

 هل ممارسة النشاط البدني الرياضي يساهم في تنمية العالقات االجتماعية بين تالميذ الصف الواحد؟    – 1

 اذ والتلميذ؟      هل ممارسة النشاط البدني الرياضي يتساهم في تنمية العالقات االجتماعية بين األست – 2

هل توجد عالقة بين الممارسةةةة الرياضةةةية والتحصةةةيل الدراسةةةي في المواد األخرى عند تالمذة الصةةةف  –  3
 من وجهة نظر األستاذ؟

 مطالة الدراىة:  -1-3

إن موضوع العالقات االجتماعية في ما بين التالميذ المراهقين أثناء حصة النشاط البدني الرياضي   
ومدى انعكاسه على مردود التحصيل الدراسي بات من المواضيع الحساسة جدا في كامل بلدان  التربوي  

العالم السيما بلدان دول العالم الثالث والجزائر خصوصا: ''إن أهداف ممارسة األنشطة البدنية والرياضية  
حلة الثانوية خاصة، التي يطغى عليها الطابع التربوي في األوساط المدرسية عامة السيما مع تالميذ المر 

ضيف إلى ذلك أن األبعاد البدنية والفنية والتكتيكية ما هي إال وسائل لخدمة الصحة االجتماعية المتمثلة  
 في مدى انسجام التلميذ ومدى اندماجه في الوسط األسري واالجتماعي وكذا اإلنساني الذي ينتمي إليه. 

ياته النفعية يكون وسيلة ناجحة في تحقيق البناء إن النشاط البدني الرياضي التربوي في إحدى عمل  
سنة( ورغبة أستاذ التربية البدنية الدائمة في توفير   20-16االجتماعي لتالميذ الطور الثانوي لفئة العمر )

الجو المالئم لتالميذه في كل الحصص الرياضية المبرمجة تربويا ويحاول مرارا تحسين العالقات التفاعلية  
ما بين التالميذ أنفسهم وبين التالميذ ومحيطهم الخارجي، لهي دليال كافي على الدور المهم االجتماعية في

 الذي يلعبه النشاط الرياضي.



   

  

بالحالة   المنفعة اإليجابية  إلحاق  تعليمية متكاملة من شأنه  التربوي وحدة  الرياضي  البدني  والنشاط 
المهم   والشيء  الثانوي،  للتلميذ  االجتماعية  أشكال االنفعالية  موضوع  الدراسة حول  هذه  في  ساعد  الذي 

العالقات االجتماعية في ما بين المراهقين أثناء حصة النشاط البدني الرياضي وانعكاسها على التحصيل  
بثانوية أحمد   1988الدراسي وبما أنني كنت سابقا أستاذة تعليم ثانوي لمادة التربية البدنية والرياضية منذ  

الجزائر، وأردت أن يكون النشاط البدني الرياضي التربوي بمثابة طريقة مفيدة لتحسين    زبانة بالخروبة والية
 وتفعيل العالقات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة الثانوية وزيادة تحصيلهم الدراسي. 

وتحضيري حاليا لشهادة الدكتوراه تخصص علوم اجتماعية رياضية مكنني من التقرب إلى التالميذ  
محاولة التعرف على األسباب الحقيقية التي يعاني منها هؤالء التالميذ في مرحلتهم التعليمية  شيء فشيء و 

 وكذا معرفة مدى انعكاس النشاط الرياضي على تحصيلهم الدراسي.

 تحديد المفاهيم والمصطلحات الدالة في الدراىة:  -2

حات والمفاهيم الغامضة،  إن الطالب الباحث عند إنجازه ألطروحة التخرج تستوقفه بعض المصطل 
 لذا كان من الضروري التطرق إلى شرح بعض منها والتي لها عالقة بموضوع هذه الدراسة الحالية. 

 للنطاب البدني الرياضي:   -2-1

النشاط  لغوك:   • أو  Activitéكلمة  سلوكية،  أو  عقلية  عملية  "كل  أنها  علي  بدوي  يعرفها   "
وفي أحد   الحي، وتمتاز بالتلقائية أكثر منها باالستجابةبيولوجية متوقفة على طاقة الكائن  

 .9المعاجم معنى النشاط البدني "مجموعة األفعال للكائن حي

ويعرفه بعضهم على أنه "ممارسة ذاتية حرة أو موجهة تسهم في تنمية وتطوير مهارات الفرد  
 . 10على العائد منها   وقدراته تعد استجابات حركية لمثيرات تختار نوعا وتمارس وتدار للحصول

ولقد استخدم بعض العلماء تعبير النشاط البدني علي اعتبار أنه المظلمة أو المجال الرئيسي  
بين هؤالء   من  ويبرز الرسون  لإلنسان،  البدنية  الثقافة  وأطر  وأشكال  ألوان  علي  المشتمل 

ل األنظمة الفرعية  العلماء، لقد اعتبر الرسون النشاط البدني بمنزلة نظام رئيسي تندرج تحته ك
األخرى، على في ذلك لدرجة أنه لم يرد ذكر للتربية البدنية على اإلطالق في مؤلفاته، إنما 
ذكر أن هناك معطيات تربوية من خالل األنشطة البدنية، كما اعتبر النشاط البدني التعبير  

 

, Ed Bordas, paris, 1983, PPDictionnaire usuel de psychologieSillamy, Norbert,  -9 
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رات مازالت تستخدم  المنظور تاريخيا من التعبيرات التدريب البدني، الثقافة البدنية، وهي تعبي
 . 11إلى اآلن بمضامين مختلفة 

هو وسيلة لبلوغ أهداف عديدة تكيفيه مع مختلف ميادين الثقافة البدنية فهو يخدم   اصطالحا:  •
األهداف إذا تمت الممارسة من أجل ذلك ويخدم المستوى الرياضي العالي إذا كان متخصصا،  
إذا ما تمت  التربوية  الناس، ويخدم األهداف  العامة من  النفس لدى  للترويح عن  ويمارس 

 .12تربوي المدرسي ممارسته في اإلطار ال

: يمثل النشاط البدني الرياضي حيزا واسعا. لتنشيط البدن، العقل، والروح وكذا الترفيه  إجرائيا •
عن النفس من شدة الضغوطات النفسية واالجتماعية وإفراغ كل المكبوتات الباطنية للفرد وهو 

مختلف القدرات   نوع من الترفيه والتسلية والترويح عن النفس، وهو مجال إلظهار واكتشاف
جيدة   يتمتع بصحة  فرد صالح  إنتاج  هو  منه  والهدف  والحركية،  والفنية  البدنية  والمهارات 

 وتوافق نفسي اجتماعي هامين.

 للنطاب البدني الرياضي التربوك:   -2-2

يعتبر النشاط البدني الرياضي ممارسة ذاتية حرة أو موجهة تسهم في تنمية وتطوير  :  لغويا •
الفرد وقدراته، ويعد استجابة حركية لمثيرات تختار نوعا وتمارس للحصول على العائد  مهارات  

، فهو حسب "عمرو بدران "ذلك النشاط الحركي الذي يمارس اإلنسان ممارسة إيجابية،  13منها 
فردي أو جماعي وفقا لقوانين محددة بحيث تغيرات بدنية, عقلية، نفسية واجتماعية تمكنه من  

يعتبر النشاط البدني الرياضي التربوي مجموعة من    14رانه البيئة المحيطة به التكيف مع أق
العمليات والطرق البيداغوجية العملية الصحية، الرياضية التي تسمح للجسم بالتمتع بالصحة  

ومنه يمكن اعتبار النشاط البدني الرياضي التربوي ذلك النشاط الرياضي    15والقوة والرشاقة
لمؤسسات التربوية والذي يكون تحت إشراف معلم والذي يكون بمختلف الذي يمارس داخل ا

 خصائص وجوانب النشاط البدني الرياضي التربوي. 

: يعتبر النشاط البدني الرياضي التربوي جزء من التربية الشاملة، ويعد ميدان من  اصطالحا •
إعادة تزويده ميادينها عموما والتربية خصوصا، وهو بمثابة عنصر فعال في تكوين الفرد و 
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البدني والنفسي واالجتماعي األخالقي في  نموه  إلى توجيه  بخبرات ومهارات حركية تؤدي 
 . 16الوجهة اإليجابية لخدمة الفرد من خالل خدمة المجتمع 

وقد أجمعت الفلسفات التربوية على أن النشاط البدني والرياضي يلعب دورا متميزا في االرتقاء  
وتمي  الشخصية  الفرد  والبدني،  بخبرة  الصحي  المستوى  تحسين  في  إسهامه  حيث  من  زها، 

إنتاجية الفرد فهو يسعى إلى تحقيق   وتنمية الروح االجتماعية، واالتصال باآلخرين وزيادة 
والمهارات  التقنيات  وتلقين  تعليم  يعملون على  إلى مدربين  يحتاج  الشاملة، وهو ال  التربية 

يعملون على قيادة نمو الشباب من الناحية النفسية  الرياضية، بقدر ما هو بحاجة إلى مدربين  
فالهدف من هذه  واتجاهاته،  الممارس  تحديد  على  بالغ  آثر  من  ذلك  في  بما  واالجتماعية 
النشاطات البدنية الرياضية هو تكوين رجال مقبولين للحياة االجتماعية من جميع جوانبها  

 .17وليس شبان رياضيين ليصبحوا أبطال في المستقبل

وبرامج  رائياإج • تنظمه،  قوانين  التربوية عن طريق  بالمؤسسات  يمارس  نشاط رياضي  : هو 
تربوية مسطرة من طرف وزارة التربية الوطنية وله غاياته، وأهدافه الخاصة به وتتمثل في  
إدماج الفرد في مجتمعه وإنتاجه وتعليمه ليصبح فردا قويا سليم البدن والروح قادرا على حماية  

طن ومحافظا على مقومات الشخصية الوطنية، وينتفع هو شخصيا بهذا النشاط  مكتسبات الو 
البدني التربوي نفسيا، صحيا، اجتماعيا، عقليا، عاطفيا واالبتعاد عن كل أنواع االنحرافات 
وتعديل السلوك من خالل توجيهات األساتذة له، وأنواع النشاط التربوي هو: ترفيهي، تنافسي  

 وتعليمي. 

 :  ة البدنية والرياضيةللتربي -2-3

بها  :  لغويا  • ويقصدون  الناس  بين  العامة  الحياة  في  كثيرا  المتداولة  الكلمات  من  التربية  كلمة 
معاني متعددة ومختلفة كل اختصاصه وحسب نظرته إليها جاء في لسان العرب ربا الشيء 

يزيدها، وربوت في بني فالن  زاد ونما ورابيته وجاء في القرآن الكريم "يربي الصدقات " أي  
والتربية في اللغة العربية من فعل رب ى الرباعي أي غذى الولد وجعله ينمو،    18نشأت فيهم 

 .19وربى الولد هذبه، فأصلها ربا يربو أي زاد ونما إذن فالتربية معناها التنمية التهذيب والزيادة

 

 
17, la revue scientifique de Pour une Approche Conceptuelle de l’EPS en Milieu EducatifBen Aki, 

EPS vol IN4, OPU, Alger, 1995. 
 . 23بيروت، سنة، ص ، دار صادر لسان العرب ، ابن منظور  - 18
 . 34، ص1982، ديوان المطبوعات الجماعية الجزائر، سنة أصول التربية والتعليم ح، رابتركي  - 19



   

  

وزاد، ويقال ربي تربية، وتربي الولد  تشتق كلمة التربية، من فعل ربا، وربا الشيء يعني انه  
العربي   اللغوي  المعنى  والعقلية والخلقية، وهكذا فان  الجسدية  بمعنى غداه ونشأه ونمى قواه 

 وتتعدد تعريفات التربية كثيرا، ومن هذه التعارف:  20بين التنشئة والتقوية والتهذيب  يجمع ما

الجسدي ✓ جوانبه  جميع  في  الفرد  نمو  تحقيق  هي  واالنفعالية التربية  والعقلية  ة 
 واالجتماعية. 

 التربية هي الحياة بمعناها الغني المتعدد الجوانب، وهذا التعريف "لجون ديوي".  ✓

التربية هي مجموعة الجهود التي يقوم بها اآلخرون ليتيحوا للفرد فرصة تحقيق ذاته،  ✓
تربية تعديل ،ومن أكثر تعاريف التربية شيوعا، تعريف "جيتس" الذي يقول ال21وتكوينها 

 .22للسلوك عن طريق الخبرة والمران 

التربوية، وتتمثل  اصطالحا • التربية البدنية والرياضية قاعدة أساسية لتطوير المنظومة  : تشكل 
أساسا في التعليم ويساهم في التحسين والمحافظة على الكفاءات النفسية والحركية للطفل والشباب 

. "والتربية البدنية والرياضية هي حركة اإلنسان  (8ص   -09- 95في األوساط التربوية" )أمر  
المنظمة إما من الناحية التربوية في مؤسسات التكوين وهذا ما يعبر عنه بالتربية البدنية، أو  
في نطاق التنافس بين األفراد والجماعة وهي الرياضة التنافسية أو في إطار تطبيق الفعاليات  

 وهذا ما يسمى بالتربية الرياضية.  الحركية المكتسبة في مجال تنافس منظم،

: هي مادة إجبارية في المنظومة التعليمية الجزائرية وهي حصة يتعلم من خاللها التالميذ  إجرائيا •
القوانين والمعارف المتعلقة بالرياضة، ويتعلم الفرد أو التلميذ أصول الرياضة الشريفة   مختلف

لهدف من التربية البدنية إنتاج تلميذ سليم القوام  والنزيهة دون استخدام أنواع العنف والعدوان، وا
 والبدن ذو نمو عقلي اجتماعي وروحي كامل ومتزن.

 : التعليم الثانوك  -2-4

: التعليم الثانوي "هو مرحلة يستقبل فيها التالميذ بعد نهاية التعليم األساسي، وينتقل  اصطالحا •
.وحسب ما جاء في المرسوم 23المحددة قانونيا التالميذ إلى مرحلة التعليم الثانوي حسب الشروط  

بالتربية والتكوين فإن ''التعليم الثانوي معد الستقبال  المتعلق  افريل    16المؤرخ في    33-78رقم  
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بالتربية   المكلف  الوزير  يحددها  التي  أساس شروط  التعليم األساسي على  نهاية  بعد  التالميذ 
 .24وية العامة المسندة إلى المدرسة األساسية ومهمته هي الزيادة على مواصلة المهمة الترب

: هو مرحلة من الحياة الدراسية للتلميذ تأتي بعد مرحلة التعليم األساسي لكي يكتسب إجرائيا •
التلميذ الجديد معارف جديدة تفيد في مساره الدراسي، وهو بوابة ومفتاح للدخول إلى الجامعة  

 ومتابعة الدراسات العليا. 

 :  المراهقة -2-5

: المراهقة تعني في اللغة العربية االقتراب والدنو من الحلم، ويقال رهق إذا غشي أو  لغويا •
لحق ودنا راهق الغالم فهو مراهق إذا قارب االحتالم، وحسب قول ابن فارس: المراهق هو  
الغالم الذي دني الحلم وقول األصمعي: يقال رجل فيه رهق أي غشيان للمحارم من شرب  
الخمر ونحوه وقد جاء على لسان العرب رهق ومنها راهق الغالم قارب البلوغ وترجع كلمة  
المراهق إلى الفعل راهق ويعني االقتراب من الشيء وراهقت الشيء رهقا أي قربت منه والمعنى 

 هنا االقتراب من النضج والرشد.
ة واحدة من نواحي النمو  وهناك فرق بين المراهقة والبلوغ فكلمة بلوغ التي تقتصر على ناحي

الفيزيولوجي  النمو  مراحل  البلوغ مرحلة من  "هاريمان"  يعرف  الجنسية، حيث  الناحية  وهي 
العضوي التي تسبق المراهقة وتحدد بداية نشوئها فهي تقتصر على ناحية واحدة من النمو  

جديدة . أي بمعنى نضوج الغدد التناسلية واكتساب معالم جنسية  1وهي الجسمية الجنسية  
فترة   البلوغ  يعرف  األخر  والبعض  الراشد  اإلنسان  فترة  إلى  الطفولة  فترة  من  بالطفل  تنتقل 
تطورية تتميز بسرعة نضج العظام واألعضاء والوظائف الجنسية وبصفة عامة فإن المراهق  
تعني االقتراب من النضج الجسمي والعقلي واالجتماعي أما البلوغ فيعني القدرة على التناسل  

 اكتمال وطائف األعضاء الجنسية.  بعد 
وقد تكررت كلمة رهق قي القران الكريم في نحو ثمانية مواضع نذكر منها في قوله تعالى "وال  

من سورة يونس ( أي ال ينالهم مكروه بوجه من الوجوه    26يرهق ووجوههم قتر وال ذلة ")اآلية  
در وقوله تعالى: "فال يخاف  ألن المكروه إذا وقع باإلنسان تبين ذلك في وجهة وتغير وتك

من سورة الجن( بمعني أن المؤمن في أمان نفسي من البخس ومن   13بخسا وال رهقا")اآلية  
من سورة الجن (، قال    06الرهق )من الظلم( وكذلك في قوله تعالي: "فزادهم رهقا" )اآلية  
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والحيرة التي    سيد قطب رحمه هللا في تفسير هذه اآلية ولعل هذا الرهق هو الظالم والقلق
 تنوش قلوب من يركنون إلي عدوهم وال يعتصمون باهلل . 

: المراهقة مرحلة زمنية من عمر اإلنسان يمر بها، وهي تتميز بخصائص معينة  اصطالحا •
ناضج   غير  فيها  يكون  والتي  العمر،  من  ممتدة  لفترة  وصفي  مصطلح  فالمراهقة  ومميزة. 

 ويكون اقتراب من النضج العقلي والبدني.  انفعاليا، وتكون خبرته في الحياة محدودة،
( وتعني االقتراب  Adolescent( مشتقة من الفعل الالتيني )Adolescence''وكلمة مراهقة )

من النضج، وهي الفترة التي تقع بين نهاية مرحلة الطفولة وبداية مرحلة الرشد، وعلى ذلك  
ل القوى والمؤثرات والتوقعات المتداخلة فالمراهق ال يعد طفال وال يكون راشدا، وإنما يقع في مجا

بين مرحلتين الطفولة والمراهقة، والمراهقة بمعناها الدقيق هي المرحلة التي تسبق وتصل بالفرد 
 .25إلى اكتمال النضج، وهي بهذا المعنى عند البنات والبنين، حيث تمتد من البلوغ إلى الرشد

سنة    21سنة إلى غاية    12ابتداءا من سن  : هي مرحلة من الحياة يمر بها كل فرد  إجرائيا •
وتتميز هذه المرحلة بحدوث عدة تغيرات من حيث الجسد والنضج الفكري وهي مرحلة خطيرة  
جدا تمتاز بسلوكيات غير متزنة، يهدف من خاللها الفرد إلى إثبات ذاته وهي مرحلة لخلق  

ذا االضطراب في الشخصية  عالقات مع الجنس الثاني، وإثبات مكانته في األسرة والمجتمع وه
والقرارات الهدف منها إظهار المقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية، وتصرفات الفرد  

 تبدو في غالب الحيان عشوائية وغير مضبوطة. 

 :  العالقات االجتماعية -2-6

الثقافة من جيل إلى جيل آخر،  :  لغويا • انتقال  يتم بها  يتم  هي العملية التي  والطريقة التي 
تشكل األفراد منذ طفولتهم حتى يمكنهم المعيشة في المجتمع ذي ثقافة معينة، ويدخل في 

  ذلك ما يلقنه اآلباء والمدرسة لألفراد من لغة ودين وتقاليد وقيم ومهارات........الخ

الدراسات في مجال علم  اصطالحا • أهم محاور  االجتماعية من  العالقات  يعتبر مصطلح   :
لنفس االجتماعي، وهو يأخذ هذه األهمية من خالل طغيانه على الحياة العامة، فال يمكننا  ا

تصور مجتمع يعيش أفراده بدون عالقات تجمعهم، فالعالقة االجتماعية هي "العالقة التي 
تقوم بين الفرد واآلخرين من أفراده نوعه، فكل ما ينتج من تغيرات في سلوك شخص ما نتيجة  

 

 . 272، ص1985، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، سنة األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة فؤاد البهي السيد،  -25



   

  

آخر أو بعض من األشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر يمكن وصفه    اتصاله بشخص 
 بأنه اجتماعيا".

وبين جماعات   أفراد،  بين  "عالقات  أنها  على  االجتماعية  العالقة  "أوسيبوف"  حيث عّرف 
بمواقعهم  بينهم  فيما  ويمتازون  النشاط،  من  مختلفة  ألنواع  حاملين  بوصفهم  اجتماعية 

المجتمع" ويشير البعض إلى العالقات االجتماعية على أنها    االجتماعية، وأدوارهم في حياة
"الودية  العالقات  هندسة  هي  أو  بينهم،  سفير  بمثابة  هي  أو  األفراد  بين  االتصال  ضابط 

 .26المتبادلة بينهم" 
: هي مختلف العالقات التي يقيمها الفرد مع أطراف آخرين في مجتمعه األصلي أو إجرائيا •

منها خلق روابط من شأنها تطوير أساليب التعاون بينهم وألجل  مجتمع غريب عنه، الهدف  
الفرد   تربط  الصعوبات، وتوجد عدة عالقات  تخطي كل  والمنظم من أجل  السليم  التعايش 
بزمالئه سواء في المحيط المدرسي أو في المحيط العائلي، وقد تشمل هذه العالقات االشتراك 

 فلسفة واأليديولوجية. في الدين، اللغة، التاريخ، المعتقدات وال

 التنط ة االجتماعية:   -2-7

 27: كلمة تنشئة من الفعل "نشأ "بمعنى "شب" لغويا •
: فتعرف التنشئة االجتماعية على أنها العملية التي يتم بها انتقال الثقافة من جيل  اصطالحا •

إلى جيل آخر، والطريقة التي يتم بها تشكيل األفراد منذ طفولتهم حتى يمكنهم المعيشة في 
المجتمع ذي ثقافة معينة، ويدخل في ذلك ما يلقنه اآلباء والمدرسة ولمجتمع لألفراد من لغة 

28ليد وقيم ومعلومات ودين وتقا
 

ويعرف )ميد( التنشئة االجتماعية على أنها العملية الثقافية والطريقة التي يتحول بها كل طفل  
، من خالل هذا التعريف يتضح لنا  29حديث الوالدة إلي عضو كامل في مجتمع بشري معين 

ساهم في  أن موضوع التنشئة االجتماعية هو موضوع واسع النطاق تتدخل فيه عدة عوامل ت
تنشئة األفراد وهذا يدل على وجود اختالف بين التعارف ولهذا كان ال بد من تصنيف هذه 
النفس   السياسة وعلم  فيها، فكل من علماء  تندرج  التي  التخصصات العلمية  التعارف وفق 

 

 . 9، ص 1980، دار الكتاب الحديث، سنة  2، ط علم النفس االجتماعي، فؤاد البهي السيد- 26
،  1995جامعة الجزائر، سنة  دكتوراه، مذكرة  ، التنشئة االجتماعية وأثارها في السلوك والممارسات االجتماعية للفتيات، عقاب نصيرة  - 27

 . 11ص
 

 400ص   ، 1977، إنجليزي، فرنسي، عربي، اإلسكندرية، سنة مصطلحات العلوم االجتماعية معجم   ، أحمد زكي بدوي  -28
 . 127، ص 1983، دار النهضة العربية، سنة الثقافة والشخصية ، سامية الساعتي  - 29



   

  

التنشئة االجتماعية من منظور   يتناولون ظاهرة  االجتماعي واألنثروبولوجيا وعلم االجتماع 
 خاص.

: هي كل ما يربط الفرد بمجتمعه من حيث الثقافة والعادات والتقاليد ويتأثر بعوامل رائياإج •
النفسي   النمو  أنواع  كل  وهي  الشارع،  المدرسة،  األسرة،  المحيط،  مثل  فيه  وتؤثر  مختلفة 

 واالجتماعية والعقلي العاطفي الوجداني.

أو   • التي تطبع الشخص  فهي  لكل فرد وضرورية  قيما جديدة إنها عملية مهمة  فيه  تغرس 
وأنواعا من السلوك المالئم للوضع االجتماعي الذي يعيش فيه ويمكن إن نعرفها إجرائيا بأنها  
" العملية المعتمدة والمستمرة التي تبدأ منذ لحظة ال تنتهي إال بوفاة الشخص، ليتحول من 

اة االجتماعية  خاللها الطفل إلى كائن اجتماعي قادر على العيش والتأقلم مع ظروف الحي
مؤسسات  ذلك  في  تشركها  بل  العملية  هذه  على  القائمة  الوحيدة  المؤسسة  األسرة  وليست 

30أخرى 
 

 التحصيف الدراىي:  -2-8

حصل يحصل حصوال ومحصوال الشيء حدث وقع حصل الشيء أو العلم أي حصل :  لغويا •
 .31عليه جمعه الكالم رده أظهره وميزة عن غيره 

يحقق الفرد لنفسه في جميع مراحل أعلي مستوى من العلم أو المعرفة في التحصيل يعني أن  
كل مرحلة يستطيع إلى الرحلة التي تليها واالستمرار في الحصول على والمعرفة ولذا فإن 

 التحصيل مرتبط عادة بالتعلم والدراسة. 

لذا مستوى التحصيل نقصد به العالمة التي يتحصل عليها الطالب في أي امتحان مقنن،  
ل الذي يتعلق بدراسة  يفإن التحصيل المدرسي أو األكاديمي يقصد به ذلك النوع من التحص

أو تعلم العلوم والمواد المدرسية المختلفة وإن عالمة يتحصل عليها الطالب تعتبر الرقم القياس  
ألتحصلي الذي استطاع أن إليه خالل زمنية معينة، ومن تم فالتحصيل في اللغة يعني ما  

 وبقي الحصول عليه. ثبت 

لقد اهتم الكثير من علماء النفس والتربية بتحديد مفهوم التحصيل الدراسي، نظرا  :  اصطالحا •
ألهميته في العملية التربوية فيعرف محمد مصطفي زيدان "أنه يدل على استيعاب التالميذ 

 

, Edition OPU, de Massinissa à nos jour, Culture et personnalité Algérienne, Megherbi,(A) 30 
Alger,1986,p 69 . 

 . 145، ص1990، دار الماليين بيروت، لبنان، سنة  معجم لغوي عصري  ، جيران مسعود - 31



   

  

ي يتحصل  للدرس، واجتهادهم في المواد الدراسية ويستدل عليه من خالل درجة االمتحان الت
التالميذ" ومدى 32عليها  المدرسة  في  للدروس  وفهمهم  التالميذ  استيعاب  به  يقصد  وذلك   ،

تمكنهم منها وذلك من الدرجات التي حصل عليها في االمتحانات التي تجري خالل مدة 
زمنية ووفق ظروف معينة، كما يعرفه عبد الرحمن عيسوي بأنه "مقدار المعرفة، والمهارة التي  

ال إلى  حصلها  لتشير  غالبا،  التحصيل  كلمة  وتستخدم  بخبرات  والمرور  للتدريب  نتيجة  فرد 
 . 33التحصيل الدراسي أو التحصيل العام، من الدراسات التدريبية التي يلتحق بها" 

: هو وصول التلميذ إلى مستوى معين من المعرفة العلمية والتربوية في المجال الدراسي إجرائيا •
األطوار  جميع  في  المتمدرسين  التالميذ  بين  ما  في  الدرجات  متفاوتة  مئوية  بنسب  مقدرة 
الدراسية، ومدى قدرته على استعان المعارف في الوسط االجتماعي والبيئي الذي ينتمي إليه، 

رته للحصول على النتائج الدراسية في مختلف مراحل تعليمه، وهذه النتائج  ضف إلى ذلك قد 
وتذكرها   وحفظها  استيعابها  وكيفية  المعرفية  الخبرات  اكتساب  في  التلميذ  بمهارة  مرتبطة 
وتوظيفها عند الضرورة مستخدما في ذلك عوامل متعددة كالفهم واالنتباه والتكرار موزعة على  

 عدة فترات زمنية . 

 لدراىات السابقة:  ا-3

هناك بعض الدراسةةةةةات السةةةةةابقة التي تناولت مواضةةةةةيع مقاربة من موضةةةةةوع بحثنا والتي تهدف إلى 
دراسةةةةة العالقات االجتماعية بين التالميذ الطور الثانوي من خالل النشةةةةاط البدني الرياضةةةةي ومن بين هذه 

 الدراسات نذكر: 

 الدراىة األولل: 

من إعداد الطالبة الباحثة بن يوسةةةةةةف راضةةةةةةية، اطروحة دكتوراه في نظرية ومنهجية التربية البدنية  
ــة التربية    2010والرياضةةةةةية،   ــي بتطبيت حركات الجمبا  العقلي من ةال  حصـ ــيف الدراىـ "عالقة التحصـ
العقلي عند   هدفت هذه الدراسةةة إلى معرفة عالقة التحصةةيل الدراسةةي بتطبيق حركات الجمباز والرياضــية" 

كمالية األةو  عمراني  إبالتالميذ المتمدرسةةين، السةةنة األولي متوسةةطة أثناء حصةةة التربية البدنية والرياضةةية  
ــمة تلميذ، وقامت   62، اسةةةةةةةتخدمت الطالبة الباحثة المنهج الوصةةةةةةةفي، العينة قوامها باألبيار الجزائر العاصــ

الحركةات التمود، لحركةات الطةاقويةة ومن ، قةاطعةةللحركةات الجمبةاز العقلي، الحركةات المتPACE بتطبيق  
 

 . 74، ص1980، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  ولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام دارسة سيك محمد مصطفي زيدان، - 32

 . 126,ص 1998سنة ، المرجع السابق  والتربيةالقياس والتجريب في علم النفس عبد الرحمن عيسوي،  -33



   

  

بين النتائج التي توصةةلت إليها الدراسةةة تثبت صةةحة الفرضةةية الرئيسةةية وذلك نظرا للمسةةتوي التحصةةيل الذي 
حققته العينة التجريبية التي قامت بتطبيق حركات الجمباز العقلي بكل عناية مقارنة مع العينة الضةةةةةةةةةةةةةابطة  

 رر من طرق وزارة التربية.التي اتبعت المنهاج المق

 : الدراىة الثانية

التربية البدنية والرياضـية وضـبا السـمات " 2009،  عمران أحمد حكيممن إعداد الطالب الباحث 
دراسةةة ميدانية ببعض ثانويات الجزائر   "ىـنة(  18-15  االجتماعية للتلميذ المراهت في المرحلة الثانوية

تهدف هذه الدراسةة إلى معرفة دور التربية البدنية والرياضةية وضةبط السةمات االجتماعية للتلميذ   العاصةمة
اسةةتخدم الطالب الباحث المنهج المسةةحي، العينة   سةةنة(،  20  -18المراهق في المرحلة الثانوية فئة العمر )

تخدم  اسةةةةةتمارة االسةةةةةتبيان، ومن بين النتائج المتحصةةةةةل عليها أن ممارسةةةةةة تلميذ وتلميذة، اسةةةةة172قوامها  
التربيةة البةدنيةة والرياضةةةةةةةةةةةةةةيةة تلعةب دورا مهمةا في تنميةة الجةانب االجتمةاعي للتالميةذ وكذلك تسةةةةةةةةةةةةةةاهم التربية  
البدنية والرياضةةية في دعم وتطوير أغلبية السةةمات االجتماعية رغم الحجم السةةاعي الضةةئيل لحصةةة التربية  

 لبدنية والرياضية إال أنها تلقى حبا وميوال كبيرين من طرف التالميذ ا

 :  الدراىة الثالثة

دور التربية البدنية والرياضية في التنط ة  "  2008،  لعروسي جاللمن إعداد الطالب الباحث  
دنية والرياضية  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور التربية الب  " االجتماعية عند المراهقين في المرحلة الثانوية

في التنشئة االجتماعية عند المراهقين في المرحلة الثانوية، حيث استخدم المنهج الوصفي، العينة قوامها 
تلميذ وتلميذة، واستخدم استمارة االستبيان كأداة للدراسة ، ومن بين النتائج المتحصل عليها أن اتجاهات    90

الثانوية نحو   المرحلة  المراهقين في  التنشئة  التالميذ  لتحقيق  قويا  الرياضي عامال  البدني  النشاط  ممارسة 
 االجتماعية والتقليل من حاالت االتزان التي يتعرض لها المراهق. 

 الدراىة الرابعة:  

-2005السنة الجامعية:   من إعداد الطالب الباحث يوسف حرشاوي، مذكرة لنيل شهادة الدكتورة، 
نحو    2006 النفسية  الثانوك  "االتجاهات  الطور  تالميذ  لدى  لبدني  النطاب   ىنة(" 18- 15ممارىة 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة االتجاهات النفسية نحو ممارسة النشاط لبدني لدى تالميذ الطور الثانوي ذوي  
سنة(، أثناء حصة التربية البدنية والرياضية، ومعرفة طبيعة اتجاهات التالميذ ذكورا، 18- 15الفئة العمرية )

وإناثا نحو ممارسة النشاط البدني في المناطق الساحل الهضاب الصحراء، استخدم المنهج الوصفي المسحي،  
تلميذ وتلميذة، واستخدم استمارة االستبيان كأداة للدراسة ، ومن بين النتائج المتحصل عليها    99  العينة قوامها



   

  

طق الثالثة الساحل، الصحراء، الهضاب تبين درجات ونسب وترتيب وطبيعة اتجاهات اإلناث في المنا  ان  
 جاءت نتائجه لتظهر لنا طبيعة االتجاهات لدى إناث كل منطقة على حده. 

 : الدراىة الخامسة

العالقات االجتماعية لتالميذ الطور الثالث من  " 2001،زحاف محمد من إعداد الطالب الباحث  
االنفعالي السمات  علل  وانعااىاتها  الجماعية  الرياضات  دور   " ةةال   معرفة  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

السمات  على  وانعكاساتها  الجماعية  الرياضات  خالل  من  الثالث  الطور  لتالميذ  االجتماعية  العالقات 
االنفعالية، عند التالميذ المتمدرسين أثناء حصة التربية البدنية والرياضية، استخدم المنهج الوصفي، العينة  

إكما  91قوامها   أقسام  السوسيومتري،  تلميذ من  االختيار  واستخدمت  الجزائر،  بالمدينة  "فريد مغراوي"  ليه 
اختبار مقياس السمات االنفعالية ، ومن بين النتائج المتحصل عليها  في هذه الدراسة إلى الكشف عن  
 العالقات االرتباطية القائمة بين العالقات االجتماعية في الرياضات الجماعية والسمات االنفعالية وكذلك
الفروق  وتحديد  االنفعالية،  السمات  ومختلف  االجتماعية  العالقات  بين  المتعددة  العالقات  على  الكشف 

 الموجودة بين الجنسين، وكشف قدرة السمات االنفعالية في بناء وتكوين العالقات االجتماعية. 

 الدراىة السادىة:  

العالقات " 2001السةةةةةةةنة  ،  مذكرة لنيل شةةةةةةةهادة ماجسةةةةةةةتير، جوادي خالد من إعداد الطالب الباحث 
ــية ــة التربية البدنية والرياضـــــــ تهدف هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةة إلى معرفة دور العالقات  " االجتماعية داةف حصـــــــ

  20- 17االجتماعية داخل حصةةةةةة التربية البدنية والرياضةةةةةية عند التالميذ المتمدرسةةةةةين ذوي الفئة العمرية )
قياسةات السةويسةومترية في عملية تقسةيم التالميذ إلى سةنة( أثناء حصةة التربية الرياضةية، وأهمية اسةتخدام ال

أفواج بيداغوجية  بشةةةةةةةةةةةةةةكل يضةةةةةةةةةةةةةةمن تناسةةةةةةةةةةةةةةق األفواج من مختلف النواحي البدنية واالجتماعية والعاطفية  
أقسةام نهائية واسةتخدم اختبارات   3فرد )تلميذ(    133والمورفولوجية، اسةتخدم المنهج الوصةفي، العينة قوامها 

النتائج المتحصةةل عليها في هذه الدراسةةة  اعتماد األسةةتاذ على وجهة نظره لوحدة    السةةوسةةيومترية، ومن بين
فقد يعيق تحسين العالقات االجتماعية لألفراد، فيما بينهم وبالتالي يعيق السير الحسن للحصة، والتأكد إلى 

 أن القياس االجتماعي يربح الوقت ويعطي فرصة للتلميذ لممارسة الرياضة داخل القسم.

 اىة السابعة:  الدر 

تهدف هذه   "أثر التربية البدنية علل التحصيف الدراىي" من إعداد الطالب الباحث لحلواح جمال،  
الدراسة إلى معرفة أثر التربية البدنية على التحصيل الدراسي عند التالميذ المتمدرسين أثناء حصة التربية  

  تلميذ موزعين على أكماليات،  170نة قوامها  البدنية والرياضية، استخدم المنهج الوصفي )المسحي(، العي



   

  

أن التالميذ يحبون ممارسة الرياضة بصفة جماعية حيث يزداد التعاون    ومن بين النتائج المتحصل عليها
 واالتصال أكثر مقارنة مع المواد النظرية األخرى،  

 : الثامنة الدراىة

دة دكتوراه الدولة في العلوم التربية، من إعداد الطالب الباحث محمد بن يحي زكريا، مذكرة لنيل شها
الجزائرك"  التربوك  النظام  ظف  في  الجامعي  الطالب  لدك  الدراىي  بالتحصيف  القلت  هذه   "عالقة  تهدف 

التربوي  النظام  في ظل  الجامعي  الطالب  لدي  الدراسي  بالتحصيل  القلق  دور عالقة  معرفة  إلي  الدراسة 
ء حصة التربية البدنية والرياضية، استخدم الطالب الباحث المنهج  الجزائري، عند التالميذ المتمدرسين أثنا

طالبا وطالبة، ينتمون إلي جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة    383التجريبي، العينة قوامها  
حمد  اآلداب والعلوم اإلنسانية الجزائر العاصمة واستخدم استمارة  مقياس القلق الصريح، مقياس م، فهمي، وأ

ان ظاهرة حقيقة لها تأثيرها في نتائج التحصيل    ، ومن بين النتائج المتحصل عليها غالي للقلق استبيان  
 الدراسي الجامعي.

 الدراىة التاىعة:  

أحميدة،   نصير  الباحث  الطالب  إعداد  تنمية  من  في  الرياضي  البدني  النطاب  "أهمية ممارىة 
أهمية    تهدف هذه الدراسة إلي معرفةىنة("   18-15نوك  العالقات االجتماعية لدى تالميذ الطور الثا

سنة(، 18-15ممارسة النشاط البدني الرياضي في تنمية العالقات االجتماعية لدى تالميذ الطور الثانوي )
عند التالميذ المتمدرسين أثناء حصة التربية البدنية والرياضية، واستخدمت المنهج الوصفي، العينة قوامها   

السوسيومتري،  تلميذ، ح  83 االختبار  الميدانية، وطبقت  للدراسة  كائدات  باستمارة الستبيان  استعانت  يث 
هذه الدراسة أن هناك مجموعة من العوامل ، ومن بين النتائج المتحصل عليها  المصفوفة السوسيومتري،  

إلناث، وكذلك التي تتدخل في تحديد االختبارات كما نالحظ وجود فوق في كيفية االختيار بين الذكور وا
 طبيعة النشاط البدني والرياضي والذي يحدد رغبة اإلفراد في اختياراتهم لبعضهم.

 الدراىة العاشر :  

الباحث هطال سمير،   الطالب  إعداد  في حصة  من  الممارس  والرياضي  البدني  النطاب  "تأثير 
تهدف    التعليمية األةرى الموالية لهذه الحصة" التربية والرياضية علل انتباه التالميذ ةال  دروس المواد  

هذه الدراسة إلى معرفة دور تأثير النشاط البدني والرياضي الممارس في حصة التربية والرياضية على انتباه  
التالميذ خالل دروس المواد التعليمية األخرى الموالية لهذه الحصة، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدم 

ومن بين  تلميذا وتلميذة،   24منهج، وكان حجم العينة المتمثلة في قسم واحد يحتوي على  الطالب الباحث ال



   

  

وأشارت هذه الدراسة ان القياس االجتماعي )السوسيومتري( يعتبر وسيلة لكشف  النتائج المتحصل عليها  
جماعة وسيلة  شبكة العالقات الموجود في القسم، وهذا الكشف سيسمح لنا بتحسين العالقات االجتماعية "فال

أن نسيرها   نستطيع  الحقيقية  الداخلية ودوافعها  قوانينها  فإذا عرفنا  بمكان  األهمية  وبيداغوجية من  تربوية 
 .34ونوجهها كما نستطيع أن نؤكد بعمق في تكوين شخصية الطفل

 التعليت علل الدراىات السابقة والمطابهة:  -3-1

والمشابهة أشارت إلى مفهوم العالقات االجتماعية من زاوية  يمكن القول بأن هذه الدراسات السابقة  
التربوي وأثره في التحصيل الدراسي كوحدة وعنصر أساس  البدني الرياضي  النشاط  المشاركة في حصة 

 للدراسة.

فكانت الدراسة األولى قد تناولت موضوع: عالقة التحصيل الدراسي بتطبيق حركات الجمباز العقلي  
بية والرياضية وهي دراسة أعدت لنيل شهادة دكتوراه علوم/ في نظرية ومنهجية التربية  من خالل حصة التر 

  2010البدنية والرياضية من إعداد الطالبة الباحثة بن يوسف راضية، وإشراف الدكتور بودواد عبد اليمين،  
 الجزائر.  –بمعهد التربية البدنية بسيدي عبد هللا زرالدة 

 لى إلى ما يلي:  حيث هدفت هذه الدراسة األو 

من خالل عرضنا وتحليلها للنتائج الخاصة لتجربتنا هذه والمتمثلة في تطبيق حركات الجمباز العقلي  
وعالقتها بالتحصيل الدراسي أثناء حصص التربية والرياضية لتالميذ المدرسة المتوسطة وقد كان اختيارنا  

منا بتطبيق حركات الجمباز العقلي ابتداءا من  ، وقد ق62لتالميذ السنة األولي متوسطة وكان عدد العينة  
الفصل الثاني لمعرفة ما مدي تأثيرها على التحصيل الدراسي ومقارنة النتائج ما بين الفصول وكذا مقارنة 
النتائج مع العينة الضابطة وذلك لإلجابة على اإلشكالية المطروحة، فقد الحظنا أن نتائج الفصل الثاني لم  

ي الفصل الثاني بالمقارنة مع الفصل األول، قد يرجع ذلك إلى عدم التركيز من طرف تتحسن بشكل كبير ف
التالميذ كما أن هذه التمارين مازالت جديدة بالنسبة لهم وكذلك المدة الزمنية لم تكن كافية لالستيعاب التالميذ  

العقلي   الجمباز  تطبيق حركات  االستمرار في  الباحث  فكان على  الحركات جيدا،  السنة  هذه  نهاية  حتى 
الدراسية مع إضافة حصص استدراكية تم برمجتها من طرف إدارة المؤسسة التربوية فبعد ذلك لوحظ تطورا  
العربية   اللغة  لمادتي  الثالث خاصة  للفصل  العالمات  كشوف  معاينة  بعد  الدراسي  التحصيل  في  إيجابيا 
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المادة مثال التمارين التي تساعد القراءة  والرياضيات وذلك لتركيز الباحث على بعض الحركات التي تخدم  
 ونقاط الدماغ والتمارين التي تساعد على الكتابية كتمديد السابق وتمرين الرجلين على األرض 

 ومن هنا يمكن ذكر األسباب التي أدت إلى تحسين في التحصيل الدراسي بالنسبة للعينة التجريبية.

لةة  - 1 في  والمتمثلة  البحث  أدوات  واستعمال  بتطبيق  كل حصة  بدئ  قبل  الباحث    paceعمل 
 والمتمثل في بعض الحركات.

كما عمل الباحث على تدعيم منهاج التربية البدنية والرياضية بتمارين حركات الجمباز العقلي  -2
 حتى تساعد على التحصيل الدراسي.  

 ء تطبيق التمرينات. التركيز على العمل المنهجي أثنا-3

قد يكون عامل السن لعب دورا كبير فالتالميذ في هذه المرحلة يمتلكون طاقة كبيرة -4
تساعد في تمديد المدة الزمنية في إنجاز الحركات وبصفة عامة فان أفراد العينة التجريبية عرفت حقيقة  

 تطورا وتحسنا يشكل عام وفي مادة اللغة والرياضيات بشكل خاص.

أخرى فالدراسة الثانية قد تناولت موضوع التربية البدنية والرياضية وضبط   من جهة
البدني   النشاط  تخصص  العاصمة،  الجزائر  الثانويات  المرحلة  في  المراهق  للتلميذ  االجتماعية  السمات 

  3جامعة الجزائر   2009  -2008الرياضي التربوي، من إعداد الطالب: عمران أحمد حكيم، السنة الجامعية  
 د التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد هللا والية الجزائر.معه

 حيث هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي:  

للجنسي   .1 الثانوية  المرحلة  الرياضية عند تالميذ  الممارسة  أثناء  السمات االجتماعية  إبراز وتحديد 
 ذكور وإناث.

 التالميذ للجنسين ذكورا وإناثا. معرفة دور الممارسة الرياضية في ضبط السمات االجتماعية عند  .2

 مدى نجاعة العمل الكامل في حصص التربية البدنية والرياضية في إحداث عالقات بينية متينة.  .3

محاولة الوصول إلى التغيرات التي يمكن أن تطرأ على التالميذ من الناحية االجتماعية من خالل   .4
 ممارسة النشاط الرياضي. 

 د حكيم على النتائج التالية:  وتحصل الطالب الباحث عمران أحم

 ممارسة التربية البدنية والرياضية تلعب دورا مهما في تنمية الجانب االجتماعي للتالميذ. .1



   

  

تساهم التربية البدنية والرياضية في دعم وتطوير أغلبية السمات االجتماعية رغم الحجم الساعي   .2
تلقى حبا أنها  البدنية والرياضية إال  التربية  إذ   الضئيل لحصة  التالميذ  وميوال كبيرين من طرف 
 يعتبرونها مخرجا من ضغوط الدروس النظرية لبقية المواد. 

العملية التربوية الحسنة لحصة التربية البدنية والرياضية تؤدي حتما إلى تعلم مواقف اجتماعية هامة   .3
 جدا لدى التالميذ.

لوكيات اإليجابية للتالميذ مقارنة  تعمل حصة التربية البدنية والرياضية في إبراز ودعم وضبط الس .4
 بالمواد األكاديمية األخرى.

حب وميول التالميذ لممارسة التربية البدنية والرياضية تعبر عن صورة الواقعية االجتماعية للرياضة   .5
 خاصة في مجال التنشئة االجتماعية. 

سها على تثبيت  عدم تحقق سمة الدور االجتماعي أي عدم تأثير الممارسة الرياضية وعدم انعكا .6
 وضبط سمة الدور االجتماعي.

داخل    .7 واالجتماعية  التربوية  العمليات  تداخل  لنا  تظهر  والتالميذ  األستاذ  بها  يقوم  التي  الدوار 
 المؤسسات التربوية.   

بينما الدراسة الثالثة فقد تناولت موضوع: دورا التربية البدنية والرياضية في التنشئة االجتماعية عند  
ين في المرحلة الثانوية )دراسة ميدانية ببعض ثانويات الجزائر( من إعداد الطالب/ لعروسي جالل المراهق 

معهد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد هللا  3وإشراف األستاذ الدكتور بن صديق عيسى جامعة الجزائر
 . 2008  -2007والية الجزائر/ السنة الجامعية 

 إلى ما يلي:  حيث هدفت هذه الدراسة الثالثة

 لفت انتباه الكثير من الفئات إلى مكانة التربية البدنية والرياضية بالمدارس. .1

 إبراز مهام وأهداف التربية البدنية والرياضية داخل المنظومة التربوية في مرحلة التعليم الثانوي.   .2

باعتبارها جوانب من عملية التنشئة  تقديم إطار عام يفسر كيف أن التأثيرات االجتماعية المختلفة   .3
االجتماعية يمكن أن تؤدي إلى قدر أكبر من المشاركة واألداء في النشاط البدني من خالل المؤسسة 

 التربوية. 

 معرفة العالقة بين التربية البدنية والرياضية والتنشئة االجتماعية لمراهقي المرحلة الثانوية. .4

 ة في تحقيق التنشئة االجتماعية. معرفة مدى مساهمة المنظومة التربوي .5

 توصل الباحث: لعروسي جالل إلى نتائج الدراسية كاآلتي: 



   

  

أن اتجاهات التالميذ المراهقين في المرحلة الثانوية نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي عامال قويا  -1
الشروط  بتوفير  المراهق، وذلك  لها  يتعرض  التنشئة االجتماعية والتقليل من حاالت االتزان التي  لتحقيق 

 الالزمة لنجاح حصة التربية البدنية والرياضية.   

يل- 2 كبير  دور  المراهق عن طريق  هناك  للتلميذ  االجتماعية  التنشئة  تحقيق  في  الكفء  األستاذ  عبه 
 شخصيته. 

المراهق وذلك -3 للتلميذ  االجتماعية  والتنشئة  االجتماعية  العالقات  تحسين  األسرة عامل مساهم في 
والمحبة    بتشجيع أبنائها على ممارسة الرياضة وتحسسيهم بقيمة االندماج االجتماعي والتحلي بروح التعاون 

 فيما بينهم. 

بينما الدراسة الرابعة فقد تناولت موضوع: االتجاهات النفسية نحو ممارسة النشاط البدني لدى تالميذ  
سنة(، وأجريت هذه الدراسة ميدانية في المناطق الجغرافية الثالثة في الثانويات الساحل،  18 -15الثانوي )

الدكتوراه في التربية البدنية والرياضية من إعداد الطالب الهضاب، الصحراء، وهي دراسة أعدت لنيل شهادة  
جامعة    2006  -2005الباحث يوسف حرشاوي، وإشراف الدكتور: بن تومي عبد الناصر، السنة الجامعية  

 معهد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد هللا والية الجزائر.  3الجزائر

 التالية:   وتحصل الطالب الباحث يوسف حرشاوي على النتائج

الصحراء،  الساحل،  الثالثة  المناطق  في  اإلناث  اتجاهات  وطبيعة  وترتيب  ونسب  درجات  تبين 
الهضاب جاءت نتائجه لتظهر لنا طبيعة االتجاهات لدى إناث كل منطقة على حده والتي اتسمت بالتباين 

دني لتحقيق اتجاهات محددة  في نسبها المئوية وهذا للمنطقة الواحدة فاإلناث في الساحل يمارس النشاط الب
ترتكز أساسا على سعيهن للتكيف مع طابع الحياة في المدن الساحلية، إذا أجمعت على أن االتجاه األول  
لديهن هو خفض التوترات النفسية، وهذا لما للحياة االجتماعية في المدن الساحلية والتأثيرات الناجمة عنها  

جاهات لممارسة النشاط البدني لغرض الحفاظ على الصحة واللياقة من انعكاسات على األفراد، ومن أبدين ات 
ألنها أحد أهم العوامل لدى البنت فهي تعتني بصحتها ولياقتها لكي تكون مقبولة داخل إطارها االجتماعي،  
كما أن الثقافة الصحية صارت اليوم العنوان البارز ألفراد المجتمعات، ومن تمتعني اإلناث بالطابع الجمالي  
للممارسة البدنية وهذا ما يعطيها جمال ورشاقة، وهذا ميزة األنوثة، إضافة إلي أن المظاهر الحضارية في  
المناطق الساحلية واالجتماعية تدفع البنت إلي تقليد زميالتها في كل مظهر من مظاهر الحياة، ومن ثم  

ية البدنية يدفعها للتعامل مع كل  يتولد لديها االجتماعية من خالل النشاط البدني، فاللعب في حصة الترب
الزمالء والزميالت مما يرفع عنها كل قيود تفاعلها مع الغير ومن ثم تسعى إلى تكوين اتجاه نحو التفوق  



   

  

الرياضي، وهذا يؤكد أن للنشاط البدني دور كبير في الحياة االجتماعية إذ وبدون أن تشعر البنت نجدها  
ساعة إلى التفوق على الغير، وهذا ما يالحظ جليا في األلعاب الجماعية    تسعى إلى إبراز ذاتها على زميالتها

 التي تتفاعل.

أما الدراسة الخامسة قد تناولت موضوع " االجتماعية لتالميذ الطور الثالث من خالل الرياضات 
راوي بالجزائر  دراسة ميدانية لكمالية فريد مغ الجماعية وانعكاساتها على السمات االنفعالية" دراسة ميدانية"

العاصمة، في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية تخصص: علم النشاط البدني المكيف من إعداد 
 2001- 2000الطالب الباحث: زحاف محمد، وإشراف الدكتور: بن التومي عبد الناصر، السنة الجامعية 

والية الجزائر، حيث هدفت هذه الدراسة  معهد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد هللا    3جامعة الجزائر 
 الخامسة إلى ما يلي:  

 التعرف على العالقات االجتماعية التي تنشأ داخل الجماعة.  -1

 التعرف على الجوانب المختلفة للسمات االنفعالية لتالميذ الطور الثالث.-2

 والرياضات الجماعية. التعرف على السمات االنفعالية والعالقات االجتماعية الخاصة بكل نوع  -3

 وتحصل الطالب الباحث زحاف محمد على النتائج التالية: 

الجماعية  -1 الرياضات  في  االجتماعية  العالقات  بين  القائمة  االرتباطية  العالقات  الكشف عن 
 والسمات االنفعالية.

 الكشف على العالقات المتعددة بين العالقات االجتماعية ومختلف السمات االنفعالية. -2

 تحديد الفروق الموجودة بين الجنسين. - 3

 كشف قدرة السمات االنفعالية في بناء وتكوين العالقات االجتماعية. -4

بينما الدراسة السادسة فقد تناولت موضوع بعنوان: "العالقات االجتماعية داخل حصة التربية البدنية  
خصص علم النشاط البدني والرياضي  سنة( دراسة ميدانية لثانوية الشيخ المختار، ت  20  -17والرياضية )

معهد   3التربوي، من إعداد الطالب/ جوادي خالد، وإشراف األستاذ الدكتورة: لزعر سامية، جامعة الجزائر 
 . 2008  -2007التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد هللا والية الجزائر/ السنة الجامعية  

 حيث هدفت هذه الدراسة السادسة إلى ما يلي:  

 أهمية استخدام القياسات السويسومترية في عملية تقسيم التالميذ إلى أفواج بيداغوجية   توضيح .1



   

  

 والمورفولوجية. بشكل يضمن تناسق األفواج من مختلف النواحي البدنية واالجتماعية والعاطفية .2

ج، إيضاح أهمية اشتراك التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية من خالل اختيار الزميل والفو  .3
ومن نتائج السويسومترية إظهار الثنائيات وإظهار العنصر األكثر شعبية واألقل شعبية، من خالل 

 عدد االختيارات من طرف زمالئه، وبالتالي األستاذ يستغل ذلك في التقليل من الثنائيات.

  توضيح كيف تساهم التربية البدنية والرياضية في تحقيق االنسجام االجتماعي من خالل تحسين  .4
 الجانب العاطفي للتلميذ في حصة التربية البدنية والرياضية. 

 إدخال طريقة علمية في تقسيم األفواج تتمثل في قياسات االجتماعية.  .5

 وقد تحصل الطالب الباحث جوادي خالد على أهم النتائج:      

نتائج الفرضية األولى والثانية، إذا اعتمد األستاذ على وجهة نظره  - 1 لوحدة فقد يعيق تحسين  بينت 
 العالقات االجتماعية لألفراد، فيما بينهم وبالتالي يعيق السير الحسن للحصة. 

 ال يوجد معيار واحد تبين على أساسه العالقة االجتماعية بين األفراد.- 2

والفرضيتين  -3 واتجاهها  االجتماعية  العالقة  نوع  تحديد  في  بقوة  تتدخل  االجتماعية  األولى  المواقف 
 والثانية هما صحيحتين معا. 

نتائج الفرضية الثالثة من خاللها تم مالحظة الفرق المسجل لألقسام المتبقية دون اعتماد القياس - 4
 االجتماعي. 

وتم التأكد إلى أن القياس االجتماعي يربح الوقت ويعطي فرصة للتلميذ لممارسة الرياضة داخل  -5
 القسم.

بعة قد تناولت موضوع أثر التربية البدنية على التحصيل الدراسي، تحت  من جهة أخرى فالدراسة السا
معهد التربية    3جامعة الجزائر  2008  -2007إشراف الدكتور بن التومي عبد الناصر، السنة الجامعية  

 البدنية والرياضية واجريت هذه الدراسة الميدانية لبعض إكماليات الجزائر العاصمة ومسيلة. 

 باحث لحلواح جمال على النتائج التالية: وتحصل الطالب ال

استنجتا أن التالميذ يحبون ممارسة الرياضة بصفة جماعية حيث يزداد التعاون وأكثر مقارنة مع   .1
 المواد النظرية األخرى. 



   

  

تبين لنا أن أغلبية التالميذ يحبون ممارسة التربية البدنية والرياضية وبعد نهاية النشاط الرياضي  .2
األستاذ فإنهم يشعرون باالرتياح أكثر مما يشعرون بالملل والتعب مقارنة بالمواد المقدم من طرف  

 النظرية.  

األخر لحظنا أن معظمهم يرون أن معاملة أساتذتهم لهم في الميدان تجعلهم يقبلون على ممارسة  .3
ألخرى  النشاط الرياضي وذلك من خالل تتبعهم لنتائجهم سواء في هذه المادة أوفي المواد النظرية ا 

 فهذا يدل أن أستاذ التربية البدنية الرياضية له أثر إيجابي في توجيه وتربية وتنمية سلوك التالميذ.

أن أستاذ التربية البدنية والرياضية حسب أراء التالميذ يهتم ويتابع نتائجهم سواء في مادته أوفي  .4
 لألستاذ، المواد النظرية األخرى فهذا يدل أن هناك مستوى تعليمي تكويني جيد 

فكانت الدراسة الثامنة قد تناولت موضوع عالقة القلق بالتحصيل الدراسي لدي الطالب الجامعي في 
الجامعي في ظل النظام التربوي الجزائري، دراسة أعدت لنيل شهادة دكتوراه   ظل النظام التربوي الجزائري"

 شراف األستاذ الدكتور مسعود عباد،الدولة في علوم التربية، من إعداد الطالب محمد بن يحي زكريا وإ

- 2002السنة الجامعية  معهد التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد هللا والية الجزائر،    3جامعة الجزائر 
 وقد تحصل الطالب محمد بن يحي زكريا على النتائج التالية:  ، 2003

صيل الدراسي كان ضعيفا  إن تأثير التفاعل بين المتغيرات األربعة األساسية في البحث على التح .1
 وعليه فإن تأثير المتغيرات األساسية أو بعضها، كان قويا. 

على   .2 األخرى  األساسية  المتغيرات  بين  التفاعل  تأثير  يكون  أن  إلى  أدى  القلق،  متغير  عزل  إن 
 التحصيل قويا وهوما يشير إلى ضعف هذه المتغيرات أو اعتدالها.

المتغي .3 من  أي  مع  القلق  متغير  تفاعل  داللة  إن  ذا  يكن  لم  التحصيل  درجات  على  األخرى  رات 
إحصائية وهوما يؤكد قوة تأثير متغير القلق منفردا، وضعف تأثير عند تفاعله مع غيره من المتغيرات 
موضوع الدراسة، وبالتالي يمكننا أن نستنتج إننا أمام ظاهرة حقيقة لها تأثيرها في نتائج التحصيل 

 الدراسي الجامعي.         

بينما الدراسةةةةةة التاسةةةةةعة فقد تناولت موضةةةةةوع: أهمية ممارسةةةةةة النشةةةةةاط لبدني الرياضةةةةةي في تنمية    
سةةةةةةةنة(، وأجريت هذه الدراسةةةةةةةة الميدانية لثانوية    18  -15العالقات االجتماعية لدى تالميذ الطور الثانوي )

اد الطالب الباحثة  طارق بن زياد بالحجيرة والية ورقلة، تخصةةةةةةةةةةص العلوم االجتماعية والرياضةةةةةةةةةةية، من إعد 
  3جامعة الجزائر   2009  - 2008نصةير أحميدة، وإشةراف الدكتور بن تومي عبد الناصةر، السةنة الجامعية  



   

  

حيث هدفت هذه الدراسةةةةةةة التاسةةةةةةعة إلى ما معهد التربية البدنية والرياضةةةةةةية بسةةةةةةيدي عبد هللا والية الجزائر،  
 يلي: 

وأشةةةةةكال العالقات االجتماعية التي تتكون وتنشةةةةأ  يهدف هذا البحث إلى التعرف على مختلف أنواع  
بين التالميذ من خالل ممارسةةة النشةةاط البدني والرياضةةي وكذلك التعرف على طبيعة العالقات االجتماعية  
فمنها ما هو مباشةةةةةةر وغير مباشةةةةةةر مثل عالقات التعاون واإلخاء والتوافق والتسةةةةةةامح والتنشةةةةةةئة االجتماعية  

في عملية بناء وتكوين شةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةية التلميذ، وكذلك التعرف على العالقات   والتسةةةةةةةةةامح، فهي بذلك تسةةةةةةةةةاهم
 االجتماعية الخاصة بكل نوع من األنشطة الرياضية سواء كانت فردية أو جماعية.

بينما الدراسةةةةةة العاشةةةةةرة فقد تناولت موضةةةةةوع تأثير النشةةةةةاط البدني والرياضةةةةةي الممارسةةةةةة في حصةةةةة  
 التالميذ خالل دروس المواد التعليمية األخرى الموالية لهذه الحصةةةةةة.  التربية البدنية والرياضةةةةةية على انتباه

دراسةةة ميدانية بالثانوية المتعددة االختصةةاصةةات "معاتقة" والية تيزى وزو، من إعداد الطالب الباحث هطال  
 سمير، حيث هدفت هذه الدراسة العاشرة إلى ما يلي: 

 ني لحصة التربية البدنية والرياضية. الوصول إلى مجموعة من الحقائق حول النشاط البد -1

 معرفة العالقة بين النشاط البدني وعملية االنتباه. -2

 محاولة تقديم تشخيص للموضوع.-3

أما األهداف العملية فهي تتمثل في اكتساب معارف جديدة والكشف عن الحقائق المتعلقة بالنشاط  
لتالميذ، تطبيق ما اكتسبناه من معارف علمية ومنهجية  البدني لحصة التربية البدنية والرياضية واالنتباه لدى ا

 قصد االستفادة منها.

فالقياس االجتماعي )السوسيومتري( يعتبر وسيلة لكشف شبكة العالقات الموجود في القسم، وهذا 
الكشف سيسمح لنا بتحسين العالقات االجتماعية "فالجماعة وسيلة تربوية وبيداغوجية من األهمية بمكان  

رفنا قوانينها الداخلية ودوافعها الحقيقية نستطيع أن نسيرها ونوجهها كما نستطيع أن نؤكد بعمق في  فإذا ع
 .35تكوين شخصية الطفل 

أما الدراسة الحالية التي قمنا بها فقد أشارت إلى العالقات االجتماعية فيما بين التالميذ المراهقين  
وكذا معرفة الدور الحقيقي الذي يلعبه النشاط لبدني الرياضي التربوي من أجل المساهمة في التحصيل  

 الدراسي، حيث هدفت هذه الدراسة الى: 
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ز الروابط وتنمية العالقات االجتماعية فيما بين تالميذ المرحلة معرفة مدى مساهمة األستاذ في تعزي .1
 الثانوية.

معرفة أهمية المشاركة المنتظمة للتالميذ أثناء ممارسة النشاط البدني الرياضي التربوي وانعكاسه  .2
 على التحصيل الدراسي لديهم.

الرياض .3 النشاطات  اختيار  على  والرياضية  البدنية  التربية  أستاذ  قدرة  البناء  مدى  تعزز  التي  ية 
 سنة(.  20- 16االجتماعي لدى فئة العمر )

للتالميذ   .4 االجتماعية  الظروف  تحسين  على  والبدنية  الرياضية  التربية  أستاذ  وقدرة  إمكانية  مدى 
 المراهقين  

أثناء   .5 المراهقين  للتالميذ  الدراسي  والتحصيل  االجتماعية  العالقات  بين  الموجودة  العالقة  معرفة 
 لرياضية. الممارسة ا

التعرف عن قرب على كيفية تحسين وبناء العالقات االجتماعية األسرية للتالميذ وكيفية معالجتها  .6
وفقا   إيجابية  بقيم  السلبية  االجتماعية  القيم  تغيير  ومحاولة  الرياضية،  البدنية  األنشطة  بأساليب 

 لمجتمع الواحد.ألهداف المنظومة التربوية التي تعزز األمن واألخوة والسلم بين أبناء ا

 وقد تحصلت الطالبة الباحثة في هذه الدراسة الحالية على النتائج التالية:        

معظم التالميذ القسم النهائي يحبون ويفضلون وبأنها تمثل لهم حيًزا واسعًا للترفيه عن النفس، وأن   .1
عوامل كثيرة تدخل وتعمل على تحفيزهم على الممارسة، وتفيد في تنمية الجانب النفسي االجتماعي  

ب ذلك حسب  فهم تؤكدون بأن الرياضات الجماعية مهمة جدا مقارنة بالرياضات الفردية ويرجع سب 
من   خالية  هي  أيضا  التالميذ،  بين  وتماسك  تعاون  الحتاج  رياضة  منها  عوامل  عدة  إلى  رأيهم 
الديناميكية الجامعية والحيوية، لكن يتعاملون فيها بينهم بشكل إيجابي ألنهم يتميزون بأخالق حسنة  

 تؤهلهم لخلق عالقات اجتماعية جيدة.  

اذ المادة يساعدهم في تحسين العالقات وتقوية الروابط أن تنويع األنشطة الرياضية من طرف أست .2
االجتماعية فيما بين التالميذ وكذلك تساعدهم على تنمية العالقات االجتماعية وتحقيق لهم رغباتهم  
 بشكل نسبي، ويزدهم حيوية ونشاط أثناء حصة، وهذا يكشف مدى تعلقهم وارتباطهم بهذا النشاط. 

ة السنة الثانية ثانوي بنفسية جيدة جدا ويتصفون بالهدوء والحيوية تمتاز نسبة هامة جًدا من طلب .3
وعدم الخوف، ويتفون بأنفسهم أثناء الممارسة الرياضة، وبأن المحيط االجتماعي العام يشجعهم  

 على تحسين العالقات االجتماعية وكل األنشطة الرياضية تساعدهم على االندماج في المجتمع. 



   

  

لتالية ثانوي بأن عوامل التنشئة االجتماعية تمثل النواة الهامة في تشكل يؤكدون التالميذ السنة ا .4
شخصيتهم تدريجيا حسب أولويات نظمها، ونظرا الرتباط ممارستهم لنشاط الرياضي داخل الوسط 

 المدرسي بعوامل عدة تؤثر في دافعتيه ومن أهمها األسرة والمدرسة وجماعية الرفاق.

والعزلة أثناء ممارسة النشاط البدني الرياضي مع الزمالء، وألن النشاط    المراهقين ال يشعرون بالوحدة .5
يخلف جو من التعاون والحماس والديناميكية وعالقات اجتماعية بينهم، وهذا ما يشعرهم بأنهم أسرة  
واحدة متكاملة، وأن لألستاذ دوراها ما في نجاح حصة التربية البدنية والرياضية مما ينعكس إيجابا  

 احها من خالل تنويع األنشطة الرياضية. على نج

ممارسة   .6 إلى طابع  يعود  وهذا  واالستقاللية،  بالحرية  يشعرون  ثانوي  الثالثة  السنة  التالميذ  معظم 
األنشطة البدنية الرياضية التربوية، الذي يشجع التالميذ على إبداء آرائهم، وكل هذا يتم في حرية  

ه إلى الرياضة وينعكس هذا أيضا على بنائه الوجداني  تامة تسمح للتلميذ بتفجير مواهبه وطاقات
واالنفعالي، إذا تساهم هذه األخيرة في تجسيد قيم الحرية لدى تالميذ المرحلة الثانوية، وهذا ينعكس 
على أدائهم الرياضي، ألن العمل الجماعي يشجعهم لزيادة دافعية اإلنجاز لدى لديهم وكل هذا  

 ضي.يساهم في زيادة إبداعهم الريا 

نسبة هامة جدا من تالميذ السنة الثالثة ثانوي أكدوا لنا أن األنشطة البدنية والرياضية تساهم بشكل   .7
فعال في تخفيف ضغوطات المواد األكاديمية األخرى، وذلك من خالل تغيير وكسر نمط التعليم  

الفضاء والساحات  والمالعب  الرياضية  الوسائل  مختلف  وبأن  الصف،  غرفة  داخل  ات السائد 
المخصصة لممارسة األنشطة البدنية الرياضية التربوية تفيد التالميذ في زيادة مردود األداء الحركي 
وبالتالي تنمية مختلف أشكال العالقات االجتماعية لديهم كما أنه من الضروري مراعاة جانب األمن  

 والسالمة وطرق التصميم الجيد لهذه الوسائل واألدوات الرياضية. 

ة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي يؤكدون بأن النشاط البدني الرياضي التربوي يساعدهم  نسبة معتبر  .8
التحصيلية، وتبقى وسيلة مهمة جدا  القدرات  ويساهم بشكل حسن وإيجابي وفعال في رفع زيادة 
لديهم   االجتماعية  العالقات  أشكال  تنمية مختلف  وبالتالي  للتالميذ،  الحركي  األداء  لزيادة مردود 

التلميذ  وي البدنية فوائد كثيرة وجهة، تعود على أن صحة  التربية  ؤكدون التالميذ على أن لحصة 
 الجسمية والعقلية والنفسية وكذا على تحصيله الدراسي باإليجاب. 

 
 
 



   

  

 أهمية الدراىة:   -4

أشكال   تحقيق  إلي  يرمي  الذي  ألمعاشي  التطبيقي  بالجانب  الدراسية  النظرية  الخلفية  ربط  حاولنا 
عالقات االجتماعية لدى المراهقين أثناء حصة النشاط البدني الرياضي وانعكاسها على التحصيل الدراسي  ال

وهل فعال أن األنشطة البدنية والرياضية لها الدور الكافي في تطوير األشكال لدى المراهقين الذين هم بحاجة  
لعالقات االجتماعية والتعاون فيما بينهم  ماسة لتنمية مختلف األشكال اإليجابية لهذه العالقات، مثل بناء ا

والكشف عن مدي مساهمة األنشطة البدنية والرياضية في زيادة التحصيل الدراسي لدى التالميذ، تتمثل  
 أهمية الدراسة في النقاط التالية:  

 معرفة مدى قابلية التالميذ لممارسة النشاط البدني. ✓

 م أثناء حصة التربية البدنية الرياضية.درجة تفاعلهم مع مختلف التمارين المبرمجة له  ✓

 الكشف عن مختلف الفروق االجتماعية لدى هؤالء التالميذ. ✓

 مساعدة التالميذ على اكتساب صفات شخصية متزنة من خالل الحوار اإليجابي المتبادل.  ✓

نفور  اكتشاف بعض الجوانب االجتماعية المؤثرة على سلوك التالميذ وكذا األسباب المؤدية إلى   ✓
 بعضهم من ممارسة الرياضة.

لدى  ✓ الدراسي  التحصيل  والرياضية في زيادة مردود  البدنية  األنشطة  الكشف على مدى مساهمة 
 التالميذ 

 أهداف الدراىة:   -5

 إن للدراسة غاية هو إيجاد عالقة إيجابية بين النشاط البدني الرياضي التربوي والتحصيل الدراسي عند 

 المرحلة الثانوية.المراهقون في 

معرفة مدى مسةاهمة ممارسةة النشةاط البدني الرياضةي في تنمية العالقات االجتماعية بين التالميذ  •
 الصف الواحد.  

 ابراز اهمية ممارسة النشاط البدني الرياضي في تنمية العالقات االجتماعية بين األستاذ والتلميذ.    •

اضةةةةةةةةةية والتحصةةةةةةةةةيل الدراسةةةةةةةةةي في المواد األخرى عند  معرفة العالقة الموجودة بين الممارسةةةةةةةةةة الري •
 التالميذ الصف من وجهة نظر األستاذ 

 أىباب ودوافع اةتيار الموضوع:  -6

 تتمثل هذه الدوافع فيما يلي:  



   

  

العالقات   .1 مختلف  في  المتمثل  التلميذ  شخصية  من  مهم  جانب  يتناول  حساس  موضوع  يعتبر 
 االجتماعية التي تحدث فيما بين الطلبة. 

 البحوث والدراسات في هذا المجال.نقص  .2

محاولة معرفة كيف تبنى العالقات االجتماعية باستخدام النشاط البدني الرياضي التربوي كوسيلة   .3
 لذلك. 

 معظم الباحثون يركزون على الجوانب االجتماعية التي يعيشها الطلبة المراهقين في المرحلة الثانوية. .4

 ممارسة الرياضة داخل المؤسسات التربوية.فقدان عناصر التحفيز لزيادة الرغبة ال .5

 نقص العتاد والمرافق الرياضية من شأنه إنقاص عزيمة على الممارسة.  .6

 صعوبات الدراىة:   -7

  تلقينا بعض الصعوبات إلنجاز هذه الدراسة منها:  

 نقص المراجع والمصادر المشابهة لموضوع بحثي. - 1

 الجامعية متوفرة بشكل قليل.الكتب والمراجع في المكتبات -2

 وجود صعوبات في استعارة الكتب والمراجع من المكتبات الجامعية بالجزائر. -3

استمرار إضراب األساتذة التعليم الثانوي كان سببا في عرقلتنا بخصوص توزيع استمارات االستبيان على  -4
 التالميذ.

 فرضيات الدراىة:  -8

 الفرضية العامة:   -8-1

ــاهم  ــين العالقات االجتماعية و ياد  مردود  يســــ ــي التربوك في تحســــ ــاب البدني الرياضــــ النطــــ
 ىنة(. 20-16التحصيف الدراىي بين تالميذ المرحلة الثانوية  

 :  الفرضيات الفرعية -8-2

 ممارسة النشاط البدني الرياضي يساهم في تنمية العالقات االجتماعية بين تالمذة الصف الواحد.   ✓

 البدني الرياضي يتساهم في تنمية العالقات االجتماعية بين األستاذ والتلميذ.  ممارسة النشاط ✓

وجود عالقة بين الممارسة الرياضية والتحصيل الدراسي في المواد األخرى عند تالمذة الصف من وجهة  
نظر األستا 
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 ملخص الدراسة

انتقاء المواهب الریاضیة وتوجیهها   دور المربین الریاضیین في عملیة هدفت هذه الدراسة للتعرف على 
فكانت هناك مقارنة بین المدن الساحلیة  نحو الریاضة النُّخبویة بمدارس التعلیم المتوسط في الجزائر، 

  واإلمكانات الریاضیة.   اهتمامات التالمیذ   ، تمحورت حول قدرات المربین الریاضیین والجنوبیة  
أدوات الدراسة   المسحي، ولجمع البیانات تم بناء  ه بأسلوب المقارن اعتمد الباحث المنهج الوصفي 

للمربین، بطاقة المقابلة للتالمیذ الموهوبین ریاضیا، وبطاقة المالحظة لإلمكانات،   استبانة تمثلت في توزیع ف 
التالمیذ الموهوبین   أما بسیطة، تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة ال  ریاضي  مربي ) 260(  تكونت العینة من 

وكذلك المؤسسات التربویة بلغ   تم اختیارهم بالطریقة القصدیة،  )، 1000الذین تمت مقابلتهم بلغ عددهم ( 
) تم اختیارها بالطریقة العشوائیة، ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة وتحقیق أهدافها قام الباحث  130عددها ( 

كان  نتقاء عملیة اال أن  النتائج أظهرت  ). SPSSاستخدام برنامج ( بتطبیق بعض االختبارات اإلحصائیة ب 
أما عن اهتمامات التالمیذ الموهوبین كانت بمستوى جید لدى الذكور وبمستوى  بدرجة مقبولة لدى المربین، 

عملیة التوجیه    حیث أن كما أن اإلمكانات الریاضیة كانت غیر مناسبة لعملیة االنتقاء،   مقبول لدى اإلناث. 
أن هناك فروقا ذات داللة إحصائیة بین المدن الساحلیة    كما نحو األندیة النخبویة جاءت بمستوى ضعیف،  

وزارتي التربیة الوطنیة والشباب والریاضة  أوصى الباحث في األخیر  والجنوبیة في جمیع ما تمت دراسته. 
  نهوض بالریاضة المدرسیة والنخبویة. الجزائریة واقترح بعض األلیات التي یمكن أن تسهم في ال 

  انتقاء، توجیه، المواهب الریاضیة، قدرات المربین، اهتمامات التالمیذ. الحاج سعید أسامة،  :  المفتاحیة * الكلمات  
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  مقدمــة:  .1
أصبحت التربیة البدنیة الریاضیة تتصدر مجاالت التربیة العامة، لمَّا أقبلت إلیها مختلف شرائح  

في تحقیق مختلف  المجتمع لممارسة مختلف أنواع نشاطاتها، حیث تعتبر من أهم السبل التي ُتسهم 
كاسب المادیة ، انطالقا من الحاجات الفسیولوجیة واألمان وصوال إلى الثروة والماالنسانیةالحاجات 

وبهذا الصدد أصبحت المنظومة الریاضیة عبارة عن منظمات ومؤسسات مالیة، وتحقیق الذات، 
األفراد ، ویتجلى هذا في األوساط الریاضیة المحلیة  والمنظمات و ومصدر رزق للكثیر من الشعوب 

الریاضیة؛ وصوال إلى األلعاب األولمبیة  واإلقلیمیة والعالمیة، ابتداء من المدراس التربویة واألكادیمیات 
  والبطوالت الدولیة.

االهتمام بالنشء والعنایة بالموهبة من أهم األسس واالستراتیجیات التي تسهل   یعد ولكن 
بالكثیر من المواهب  الجزائریة  ة التربویةمدرسالتزخر الوصول إلى االحتراف الریاضي، حیث 

یعتبر  النُّخبویة بكل سهولة، كما ة یالریاض إلى المیادین یقها ال تجد طر  لكن قد  ،الریاضیة الواعدة
،  الخصبة لظهور تلك المواهب واإلبداعات الریاضیة األرضیة الحقیقیة و  القاعدةدرس التربیة البدنیة 

تعامل معها بالطریقة األمثل  تل  ،للمؤسسات الریاضیة المختصةومنها تتم عملیة االنتقاء والتوجیه إلى 
ة، ولذلك یعتبر االهتمام بهذه الفئة الخاصة من المواهب البشری ار تلك اإلمكانات لضمان استثم 

الناشئة من الناحیة: العقلیة، البدنیة، النفسیة، الوجدانیة...الخ، أمر حتمي ومرتكٌز مهم من أجل  
  الوصول إلى متطلبات االحتراف الریاضي. 

شریة تمثل الثروة الحقیقیة لبناء األمم  أدركت معظم الدول المتقدمة أن الثروة الب الصدد وبهذا 
والمجتمعات، فقامت بتنظیم برامج تأهیلیة وأخرى تكوینیة قاعدیة الكتشاف ذخیرتها الخامة؛ لذا فإن  
عملیة توجیه المواهب الریاضیة تبدأ أساسا من المربین الریاضیین في المؤسسات التربویة كونهم  

تربیة البدنیة والریاضیة، حیث تعتمد هذه المهمة على الحلقة األقرب لتالمیذهم من خالل حصص ال
أسس علمیة واختبارات بدنیة متعلقة بالجانب الفسیولوجي واختبارات مهاریة متعلقة بالممارسات الفنیة 
واختبارات عقلیة متعلقة بالجوانب التكتیكیة والذكاء، واختبارات أخرى نفسیة متعلقة بالحالة النفسیة  

ن، والتي من خاللها یمكن التنبؤ بالریاضة التخصصیة التي تسمح لالعب الناشئ  والوجدانیة لالعبی
أن یصل بها إلى أعلى مستویات االحتراف الریاضي، إضافة إلى ذلك إجراء مختلف الفحوصات 
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الطبیة والمتابعات والتقییمات الدوریة في بدایة مشوارهم الریاضي، ومن خالل ما سبق سیكون االنتقاء  
  واقعیا وسلیما یختصر الكثیر من الوقت والجهد والمال.والتوجیه 

بما أن الریاضة المدرسیة تعمل على وضع الخطوات األولى والركائز األساسیة للتلمیذ، وتعد 
أبرز المراحل الدراسیة، والتي تحتوي على مختلف األنشطة والمنافسات  منمرحلة التعلیم المتوسط 

، وألن  المتعلمفي  هبة مو فیها المربي الریاضي من اكتشاف الالریاضیة، والتي من خاللها یتمكن 
ب على المربي الریاضي أن  اإلنجاز في التدریب الریاضي یتطلب أداء دقیقا ورقما قیاسیا، فإنه یتوج

وبهذا سیتمكن ا وعارفا باألسس العلمیة التي علیها یتم انتقاء الموهبة الریاضیة وتوجیهها، یكون ملم� 
كي یصبح متمیزا في ریاضته مستقبال ویندمج بسهولة في عالم الریاضة  من تطویر موهبته 

 التالمیذ  بین قدرات المربین واهتمامات  الدینامیكي الكائن لتفاعلویعود هذا إلى اواالحتراف. 
  المادیة والبیئیة.  مكانات اإلو 

كالخبرات المعرفیة والتدریسیة والتدریبیة،   ،القبلیة هم مكتسباتإن قدرات المربین الریاضیین و 
عملیة انتقاء المواهب تسهم في التي المهمة والعالقات االجتماعیة...الخ، من أهم االعتبارات 

ماعیة والممارسات السلوكیة المرتبطة  الریاضیة وتوجیهها، كما أن للظروف البیئیة والتنشئة االجت
، ولهذا وجب على المربي الریاضي أن  كذلك بالعادات والتقالید، دور مهم في العملیة التوجیهیة

في السن المبكرة لدى تالمیذه،  والوراثیةیحرص على اكتشاف المادة الخام من المكتسبات الفطریة 
یهها أحسن توجیه، باتباع المراحل األساسیة في  كي یتمكن من تنمیة مختلف قدراتهم وتطویرها وتوج 

  األندیة الریاضیة النخبویة. ذلك، حتى یكتمل تأهیله للمشاركة في 
من أهم االعتبارات التي یجب أن یراعیها المربي  "المیول والرغبةكما أن اهتمامات التالمیذ "

جب أن تكون هناك دافعیة  ی حیث الریاضي في عملیة انتقاء وتوجیه التالمیذ الموهوبین ریاضیا، 
نحو النشاط الریاضي الذي یرغب في ممارسته لیتمیز به   المتعلمداخلیة، ورغبة ملحة من طرف 

مستقبال، فیمكن أن یعتبر المیول المؤشر األكثر داللة على مدى االهتمام والشعور بالراحة النفسیة،  
ریاضي المفضل عن باقي األنشطة  ُیعبر فیها عن حبه للنشاط ال المتعلمفهي حالة وجدانیة لدى 

  یجب أن یكون هذا المیول موازیا ومناسبا لقدراته البدنیة ومن جهة أخرى ، من جهة الریاضیة
  والفسیولوجیة وٕامكاناته المادیة.
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  ركیزة أساسیة في عملیة انتقاء المواهب الریاضیة تعد  والمنشآت الریاضیةاإلمكانات  إن
والمنظمات الریاضیة والمؤسسات التربویة أن تسعى في  على السلطات الرسمیة  ، كان لزاما توجیههاو 

واألدوات  الریاضیة  توفیرها بما یتناسب ویتالءم مع الحاجات والمتطلبات العصریة، كالوسائل
، ومختلف الخدمات الطبیة إلجراء الفحوصات الالزمةالبیداغوجیة والفضاءات الحدیثة، والمختبرات 

واستثمارها   لیتم تنمیتها التلمیذ ومیوله ورغباتهقدرات  وفقشاف التخصص الذي یتناسب المثیرة الكت
    على أحسن وجه.

شأن قدرات المربین، واهتمامات من حین آلخر في  طرحتقد  االنشغاالتكما أن الكثیر من 
النخبویة، الریاضیة  ندیةفي األ همانخراطو مرحلة التعلیم المتوسط الموهوبین ریاضیا في تالمیذ لا
والریاضة  المدرسیةفي الرفع من مستوى الریاضة الریاضیة والمنشآت والمرافق دور االمكانات و 

، لذا یرى الباحث بضرورة القیام بهذه الدراسة وذلك بتسلیط الضوء بشكل عامالجزائریة النخبویة 
)، وقد جاء عنوان األطروحة واإلمكاناتاهتمامات التالمیذ على المرتكزات الثالثة (قدرات المربین، 

دراسة مقارنة -  في مدارس التعلیم المتوسطوتوجیهها انتقاء المواهب الریاضیة على النحو اآلتي: 
احلیة والجنوبیة متمحورة حول قدرات المربین الریاضیین، اهتمامات التالمیذ بین المدن الس

  واإلمكانات.
بابین أوله نظري الباحث بوضع خطة البحث حیث تضمنت هذا الموضوع قام ولمعالجة 

  .والثاني تطبیقي، وكل منهما یحتوي على ثالثة فصول
زوایا مختلف الن یتناول الموضوع من األول: الجانب النظري الذي حاول الباحث فیه أالباب 

  انتقاء وتوجیه الموهبة الریاضیة وفق ما یأتي:لعملیة  تعلقةالم
  التمهیدي عبارة عن تقدیم وتعریف للبحث یحتوي على اإلشكالیة والفرضیات الفصل

  واألهداف وغیرها.
  النمو والتعلم الحركي. ظاهرةیتضمن خمسة مباحث تناولت الفصل األول 
  األنشطة البدنیة والریاضیة  فلسفةالفصل الثاني یتضمن أربعة مباحث حاولت معالجة

 وأبعادها التربویة في مرحلة التعلیم المتوسط.
  انتقاء وتوجیه الموهبة  عملیةالفصل الثالث یتضمن أربعة مباحث حاولت معالجة

  الریاضیة في الوسط المدرسي.
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معالجة الموضوع میدانیا وفق أسس البحث فیه حاول الباحث  الثاني: الجانب التطبیقيالباب 
  ي:لما یكالعلمي ومراحله 

  :دراسةیحتوي على اإلجراءات والخطوات التي سلكها الباحث أثناء الالفصل األول 
  الدراسة والعینة وكیفیة اختیارها واألدوات وغیرها. مجتمعوتتمثل في  ةالمیدانی

  والفرضیات وما تمحورت علیها متغیرات الالفصل الثاني: تضمن عرض النتائج وفق
  الدراسة (قدرات المربین، اهتمامات التالمیذ، االمكانات)

  الفصل الثالث: تضمن مناقشة النتائج وفق المتغیرات والفرضیات وما تمحورت علیها
  من خالل البیانات المتحصل علیها ومعالجتها باالختبارات اإلحصائیة. الدراسة

روج باستنتاجات الخألهم النتائج المتوصل إلیها، ثم في الختام أورد الباحث خاتمة عامة 
وتحسینا من  تطویرایأمل منها یرجو الباحث منها أن تؤخذ بعین االعتبار  ، إذوتوصیات ومقترحات

  لیس إال. المدرسیة والنخبویةلریاضة ا مستوى

  :اإلشكالیـة. 2
الریاضة المدرسیة نواة ومنبعا النتقاء المواهب الریاضیة وسندا قاعدیا لتدعیم  بما أن

الریاضات التنافسیة النُّخبویة، خاصة في السنوات األولى من مرحلة التعلیم المتوسط (نظریة 
اهب الریاضیة واستثمارها قائمة، إضافة إلى ذلك نقص االنتقاء الُمبكِّر)، وال تزال مشكلة توجیه المو 

ـا  والموافق الریاضیةفي االمكانات  التي تسهل من عملیة االنتقاء الحسن والتوجیه السلیم،  فكثیرا مَّ
النُّخبویة، وتضیع العتبارات عدیدة ومختلفة الریاضیة  األندیةفي طریقها نحو تلك المواهب تتعثّـُر 

والتي ال تخدم الریاضة في شيء، مما یؤدي ذلك إلى نتائج سلبیة وسیئة، وهذا من خالل ما 
 عمراني اسماعیل) ودراسة 2011( فنوش نصیرأشارت إلیه بعض الدراسات السابقة كدراسة 

  ) في نتائجها وتوصیاتهـا.2005(
ا عن الجدل الذي ال یزال قائما بین علماء الریاضة حول البطل الریاضي، هل یصنع أم  أم

بأنه یولد ثم یصنع من خالل أول خطوة لها وتتمثل   1) 2009( أشار أبو العال عبد الفتاحیولد؟ فقد 
اضة التي سوف یتمیز فیها  توجیهه نحو الریالسلیم المبني على األسس العلمیة، ثم في االنتقاء 

 
السعودية، السلسلة الثقافية لالحتاد السعودي للرتبية البدنية   ،انتقاء الموهوبين في المجال الرياضيأبو العال عبد الفتاح:  1

  . 10، صم2009، 25والرياضية، العدد 
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ومن جهة ثانیة فقد أشار هذا األخیر إلى الجوانب المتعلقة بخطورة التخصص الریاضي   مستقبال.
انتقاء  المشاكل والتحدیات التي تواجه المسؤولین الریاضیین في عملیة جمیع المبكر، وكذلك إلى 

واألكادیمیات الریاضیة أو حتى   األندیةمن  ان العربیة، ابتداءالبلد وتوجیهها في  الریاضیةالمواهب 
یة  یة والتعلیم و مؤسسات التربهد التعلیم العالي واألهم في ذلك المربین الریاضیین في الالجامعات ومعا

  بمختلف مراحلها وأطوارها. 
عَملّیِة ومحاولة الكشف عن واقع عام هذه الظاهرة بشكل  دراسةفقد أراد الباحث  الصدد وبهذا 

إجراء مقارنة بین ثم  في الجزائر، مدارس التعلیم المتوسطضیة وتوجیهها في المواهب الریاانتقاء 
اهتمامات التالمیذ المدن الجنوبیة من خالل ثالثة أبعاد (قدرات المربین، المدن الساحلیة و 

  ، وبالتالي فإن مؤّدى اإلشكالیة التي یسعى البحث لإلجابة عنها هي:)االمكاناتو 
النُّخبویة   األندیة الریاضیةء المواهب الریاضیة وتوجیهها نحو إلى أي مدى تتم عملیة انتقا

  في مدارس التعلیم المتوسط بالجزائر؟ وهل تختلف بین المدن الّساحلیة والجنوبّیة في الجزائر؟ 
  وتندرج تحت هذه اإلشكالیة العاّمة تساؤالت أخرى: 

 األندیةكیف یقوم المربي الریاضي بانتقاء وتوجیه التالمیذ الموهوبین ریاضیا نحو  1.2
  النُّخبویة في الجزائر؟

  فروق بین المدن الساحلیة والجنوبیة في قدرات المربین الریاضیین؟  هناكهل  2.2
  ؟ وما درجتها  في الجزائر لتالمیذ الموهوبین ریاضیاا اهتماماتهي ما  3.2
  ؟ ودرجتها   الریاضیة   هم اهتمامات یذ المدن الساحلیة والجنوبیة في  هل هناك فروق بین تالم   4.2
لعملیة انتقاء  مناسبةبالجزائر مدارس التعلیم المتوسط في الریاضیة  اإلمكانات هل  5.2

  النُّخبویة؟ األندیةلمواهب الریاضیة نحو اوتوجیه 
رس ا لمد  والجنوبیة في اإلمكانات والمرافق الریاضیة هل هناك فروق بین المدن الساحلیة  6.2

  ؟التعلیم المتوسط 
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    الدراسة: فرضیات. 3
  اآلتیة:   العامة   لإلجابة عن اإلشكالیة العامة تنطلق الدراسة من الفرضیة 

عملیة انتقاء المواهب الریاضّیة وتوجیهها نحو الریاضة النُّخبویة في مدارس التعلیم  
، وهي مختلفة بین المدن الّساحلیة تحدیات كبیرة ال تزال منخفضة وتعاني منائر المتوسط بالجز 

  والجنوبّیة بالجزائر.
  تحت الفرضیة العامة فرضیات فرعیة أهمها ما یأتي:  تندرج  كما  

0.05)عند مستوى إحصائیةفروق ذات داللة توجد  1.3 ≥  فيبین المربین الریاضیین  (�
الجنس، الخبرة التدریسیة، (عینة الدراسة ین ریاضیا تعزى لمتغیرات بو هالمو التالمیذ انتقاء وتوجیه 

  . )التدریب في نادي ریاضي
0.05)عند مستوى إحصائیةذات داللة هناك فروق ال توجد  2.2 ≥ بین المدن  (�

  الساحلیة والجنوبیة في قدرات المربین الریاضیین.
جیدة ومقبولة، حیث تختلف في اهتمامات التالمیذ الموهوبین ریاضیا في الجزائر  3.3

  ، االنخراط في نادي ریاضي).االختصاص الریاضيحسب متغیرات عینة الدراسة (الجنس، درجتها 
0.05)عند مستوى  إحصائیة داللة  ذاتتوجد فروق ال  4.3 ≥ المدن الساحلیة بین  (�

  .ودرجتها اهتمامات التالمیذ والجنوبیة في 
اإلمكانات والمرافق الریاضیة بمدارس التعلیم المتوسط في الجزائر غیر مناسبة النتقاء وتوجیه    5.3

  المواهب الریاضیة. 
0.05)عند مستوى   إحصائیة فروق ذات داللة  ال توجد   6.3 ≥   ین المدن الساحلیة والجنوبیة ب   (�

  الریاضیة بمدارس التعلیم المتوسط. المرافق  و في اإلمكانات  
  أهداف الدراسة: . 4

تتجه أهداف الدراسة حول تسلیط الضوء على واقع انتقاء وتوجیه التالمیذ الموهوبین ریاضیا  
في مدارس التعلیم المتوسط نحو األندیة الریاضیة النخبویة، باعتباره المجال الذي یهتم بالنخبة من  

 حول في المجال الریاضي، كما أن الدراسة الحالیة تتمحور أساسا  تالمیذ ذوي القدرات والمواهب 
ق إن كانت موجودة بین المدن و ر . ثم الكشف عن الفاالمكانات امات التالمیذ، اهتمقدرات المربین، 
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التي تتم في عملیة انتقاء التالمیذ  واألسس والمبادئ تقدیم صورٍة عن االعتبارات  -
   . الریاضیة النخبویة من طرف المربین الریاضیین األندیةالموهوبین ریاضیا وتوجیههم نحو 

بین المدن  واإلمكانات هتمامات التالمیذ ا ،ق الموجودة بین قدرات المربینو ر فدراسة ال -
 الساحلیة والمدن الجنوبیة في الجزائر.

السعي والبحث عن السبل التي بواسطتها یتم النهوض بفئة الموهوبین ریاضیا في السن   -
مدن الساحلیة والمدن  المبكرة (اكتشافا وانتقاء وتوجیها ومتابعة) في مدارس التعلیم المتوسط بال

  الجنوبیة في الجزائر، حتى یتم التكفل بهم بشكل سلیم وأفضل.
قد تتیح نتائج هذه الدراسة صورة واضحة للمربین الریاضیین وجمیع العاملین في مجال  - 

 التربیة البدنیة والریاضیة لتصحیح بعض المعتقدات والمفاهیم والتصورات في هذا الشأن. 

  :اختیار الموضوع  أسباب. 6
  كان اختیار الباحث لموضوع انتقاء المواهب الریاضیة وتوجیهها العتبارات عدیدة من أهمها: 

الموهبة  موضوع الریاضیة في دول العالم أولت اهتماما بالغا لدراسة  المختبرات أن معظم  -
ماعیة خامة وجاهزة  حیث تعتبر الریاضة الثروة االقتصادیة للبلد، والموهبة یعد ثروة اجتالریاضیة، 

 ترتكز علیه األندیة الریاضیة.
بأهمیة الموضوع، فالناشئ الموهوب ریاضیا یعتبر الدعامة القاعدیة  الباحث شعور  -

 واللبنة األساسیة لألندیة الریاضیة النخبویة العالمیة. 
باحث بأن الناشئ الموهوب ریاضیا هو المركز المحوري لتفعیل العملیة  اقتناع ال -

  الریاضیة، فرعایته وتوجیهه واالهتمام به بشكل سلیم یعد من مقومات االحتراف الریاضي. 
التجربة الشخصیة للباحث كونه مربي ریاضي في مرحلة التعلیم المتوسط ومالحظته   - 

الطاقات المتمیزة أن سقف طموحاتها ال یتعدى سوى المشاركة  المستمرة للكثیر من المواهب الریاضیة و 
  العالمیة. و   في األندیة الریاضیة النخبویة، وال تجد سبیلها للمشاركة في البطوالت الوطنیة 

مالحظة الباحث أن أغلب الفرق الریاضیة وحتى الوطنیة منها تعتمد في انتقاء المواهب   - 
  علمیة.ال یة، ولیس على بطاریات واختبارات وفق األسس  الریاضیة على الصدفة والمالحظة التقدیر 
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  . تحدید المفاهیم والمصطلحات:7
االصطالحي وحتى اللغوي من أكبر االهتمامات واالعتبارات التي یتوجب على  إن التعریف 

الباحث أن یقوم بشرحها، وهذا حتى یستطیع أن یقدم الفكرة الصحیحة والواضحة حول ما یرید أن  
إلیه، ومن ناحیة أخرى من أهم المصاعب التي تعترض الباحث هي العمومیة المتداولة لبعض یصل 

ن من أخطر الصعوبات التي تواجه الباحثین في میادین العلوم االنسانیة  فإ المفاهیم، وفي هذا الشأن "
وعلیه فإن الباحث سیتطرق إلى تفسیر وتوضیح أهمها لضمان   1واالجتماعیة في عمومیات لغتها." 

  سهولة الفهم لمضمون هذا البحث وهي كاآلتي: 
  اإلمكانات الریاضیة. ،اهتمامات التالمیذاالنتقاء، التوجیه، المواهب الریاضیة، قدرات المربي، 

  االنتقاء:  1.7
فهو نقي أي   ، أمَّا نَقاء الشيءيءأفضل ما انتقیت من الش ) بمعنىنقالغة: االنتقاء من كلمة (

  2ف، ومصدره (انتقى) تم انتقاء الفریق الوطني، اختیاره على أساس القدرة والكفاءة.نظی
ختصار  الهي من بین العملیات التي یتم فیها اختیار الالعبین أما في المجال الریاضي: 

الوقت والمال والجهد، "ویعرف االنتقاء في الریاضة بأنه عملیة مستمرة یتم من خاللها المفاضلة بین  
  3معینة" الالعبین من خالل عدد كبیر منهم طبقا لمحددات واعتبارات 

  :  التوجیه 2.7
ه) الشيء قاد فالن فالنا. بمعنى انقاد واتبع، ووّجهه إلى شيء مَّا بمعنى : ولَّى وجهه لغة: (وجَّ

ه الشيء أي: جعله على جهة واحدة.     4إلیه. ووجَّ
التوجیه بأنه مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى مساعدة )، 1998(  عالوىحسن  یرىكما 

   5." ومواهبه الفرد على أن یفهم نفسه ویفهم مشاكله وأن یستغل قدراته 

 
اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،   عالقة القدرة على التفكير االبتكاري بالتحصيل الدراسي،  : الطاهر سعد اهللا 1

  . 29، ص1991
  . 950، ص 2004،  4، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط عجم الوسيطالم  :جممع اللغة العربية  2
 . 303، ص 2001، 2القاهرة، دار الفكر العريب، ط  ، التدريب الرياضي الحديثمفيت ابراهيم:  3
 . 1015، ص: نفس املرجع السابقجممع اللغة العربية  4
 . 02ص  ، 1998،  7، مصر، دار املعارف، ط سيكولوجية التدريب والمنافسات : حسن عالوى  5
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عملیة   بأن التوجیه في المجال الریاضي هو  ، ) 2010(  مراد شحات ومن جهة أخرى یذكر 
ذواتهم وٕادراك قدراتهم ومواهبهم مع  فهم  لمساعدة األفراد على إنسانیة تتضمن مجموعة من الخدمات 

    1تقدیم حلول سلیمة لمواجهة المشكالت والتحدیات المستقبلیة. 
یقوم بها المربي الریاضي في   إرشادیةومن خالل ما سبق یرى الباحث أن التوجیه هي عملیة 

  . النخبویة اه تالمیذه أخًذا بیدهم نحو األندیة الریاضیة  مؤسسته التربویة تج 
   )Sports Giftedness(المواهب الریاضیة:  3.7

"الموهوبون هم األشخاص الذین ُیظهرون تفوقا ملحوظا في مجال معین ویتمتعون بقدرات 
أدائهم   في ومستمراً فریدا  امتیازاً  ُیظهرون األفراد الذین  أما في المجال الریاضي فهم 2خاصة ''

  . مهارات سواء المكتسبة أو الفطریةالریاضي بشكل احترافي من خالل القدرات وال
الموهوب الریاضي هو ''الذي یمتلك قدرات ذات مستوى عالي فوق المتوسط  أخرىومن جهة 

   3في جمیع التخصصات الریاضیة. '' 
التعلیم مدارس بالمواهب الریاضیة في الدراسة الحالیة بتالمیذ ما سبق ُیقصد  خاللومن 

سواء ن تفوقا واضحا في نشاط ریاضي معین، عن أقرانهم ویبدو  الذین یتمیزون المبدعین المتوسط،
  أو غیر منخرطین.الریاضیة النخبویة  األندیةمنخرطین في كانوا 
  : الریاضي قدرات المربي 4.7

للقیام   تالمیذه ات التي یتمتع بها المربي الریاضي في مؤسسته مع لمهارات والخبر یقصد بها ا
وتتمثل قدرات المربي الریاضي في الدراسة الحالیة   4بعمل ما أو أداء فعل حركي أو نشاط ذهني.''

بالخصائص الشخصیة التي یمتلكها المربي الریاضي من خالل الحصیلة المعرفیة وخبرته التدریسیة  
والمهنیة التدریبیة، ومشاركته في األندیة النُّخبویة، والتي من خاللها ُیحسن في عملیة انتقاء وتوجیه  

  . تفق مع اهتماماتهم ی قدراتهم و وفق   یاضیة النخبویة الر   األندیة تالمیذه إلى  

 
غري   ، رسالة ماجستريرجامعة اجلزائ  ،عملية التوجيه واالنتقاء الرياضي بين اإلمكانات الفطرية والمكتسبة مراد شحات:  1

  . 19، ص 2010،  منشورة
  . 20، ص 2002،  1بريوت، املؤسسة اجلامعية للنشر، ط   ،البطيء التعلم الطفل الموهوب والطفل جورج خوري:    2

3 Erwin, H: Entrainent Sportif des Enfants, France, Ed Vigot. 1987, P98. 
 ،1، عّمان، دار الفكر للطباعة، طالموسوعة الرياضة والبدنية في األلعاب والفعاليات والعلوم الرياضية قاسم حسني:   4

  . 260ص، 1988
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  االمكانات:   5.7
ومن خالل ما   1هي مجموعة أجهزة وأدوات ومواد یستخدمها المعلم لتحسین عملیة التعلیم والتعلم." 

سبق یتضح بأن االمكانات في المجال الریاضي، وما یقصد به في الدراسة الحالیة هي جمیع األجهزة  
داغوجیة والمرافق والمنشآت الریاضیة التي تتواجد في فضاء المؤسسة التربویة ومحیطها  والوسائل البی 

  الخارجي، والذي من خاللها یسهم في تفعیل دینامیكیة العملیة الریاضیة وتطویرها. 
  اهتمامات التالمیذ:   6.7

درجة   وجود یشیر إلى موقف معین، وجد لدى الفرد في ی التركیز والوعي و  اإلدراك من  مستوى هو 
     2واإلصرار. عالیة من الدافعیة  

بالریاضة التخصصیة (الفردیة أو الجماعیة) التي یفضلها  الحالیة یقصد بها في الدراسة و 
ته الشخصیة دون  برغبل علیها ُیقبِ التلمیذ الموهوب ریاضیا ومدى انخراطه في األندیة النخبویة، إذ 

عالقات  ال، وكذلك المكاسب المادیة والشهرة وبناء همهتما بها یأمل من خاللها تحقیق ذاتغیرها، 
  ها.جتماعیة وغیر اال

  الدراسات السابقة: . 8
)، لمعرفة التوجیه الریاضي لفئة الموهوبین في  2005( 3اسماعیل  عمرانيهدفت دراسة  8.1

باستخدام المنهج الوصفي   فیها قام -حالة الطور الثالث –التعلیم األساسي بوالیة الجزائر  مرحلة
مربي  ) 60بطریقته المسحیة، ثم اختار عینة دراسته بالطریقة العشوائیة البسیطة والمتكونة من (

. واستخدم مربي) 600في مرحلة التعلیم األساسي بوالیة الجزائر، من مجتمع بلغ عدده ( ریاضي
حصائیة فقد قام بحساب التكرارات االستبیان أداة لجمع المعلومات والبیانات، أما في المعالجة اإل

  ". 2والنسب المئویة واختبار كاف تربیع "كا
ألسس التي  بعض ا مدركون ل المربین الریاضیین دراسته إلى نتائج عدیدة منها: بأن  توصلت 

تقوم علیها هذه العملیة وهي البیولوجیة والحركیة والمعرفیة ویجهلون أهمیة الجانب النفسي، كذلك 
  ت في تطبیق المراحل العلمیة الثالثة لالنتقاء والتوجیه الریاضي.  هناك اختالفا

 
 . 67، ص 1999  ان، دار الفكر،، عمّ تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية في التربيةسالمة عبد احلافظ آخرون:  1
  .12ص، 2004، اجلزائر، املركز الوطين للوثاق الرتبوية، مصطلحات ومفاهيم تربويةوابية نسيمة:  2
  . 143، ص م 2004، غري منشورة جامعة اجلزائر، رسالة ماجستري  ، ني الموهوب  ةاضي لفئ يالتوجيه الر عمراين امساعيل:  3
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)، بدارسة هدفت إلى الكشف عن طبیعة التقویم السائد من 2008( 1بن سي قدورقام  8.2
المحددات التي یتم على أساسها انتقاء الناشئین لبعض أنشطة ألعاب القوى في درس  معرفةخالل 

التربیة البدنیة والریاضیة في بعض والیات الغرب الجزائري (مستغانم، وهران، غلیزان، تسمسیلت)، 
) 293فاستخدم في ذلك الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، حیث كانت عینة دراسته متكونة من (

تم اختیارها  ) مدربا في تخصص األلعاب القوى،80و( اضي لمرحلة التعلیم المتوسطری مربي
) تم اختیارهم بالطریقة 3619أما بالنسبة للتالمیذ فبلغ عددهم ( بالطریقة العشوائیة البسیطة،

والمدربین، ومن ناحیة للمربین الریاضیین العشوائیة البسیطة، كما استخدم االستبانة كأداة للبحث 
ى بطاریة اختبارات مقترحة موجه للتالمیذ، أما في المعالجة االحصائیة قام الباحث بحساب أخر 

)، ومعامل 2، المنوال، كاف تربیع (كاوالنسب المئویة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة
  االرتباط بیرسون. 

كاد أن ینعدم في  الدراسة العدید من النتائج ُیذكر من أهمها: أن هناك ضعف واضح ی كشفت 
استخدام وسائل القیاس العلمیة في انتقاء المواهب الریاضیة (بطاریات، اختبارات، مقاییس) لتقدیر  
مستویات التالمیذ من جهة، كما أن انتقاء الناشئین یخضع ألسالیب غیر علمیة، حیث اعتمدت على  

تدعیم المربین   الصدفة والمالحظة، والخبرة الشخصیة، كما أن هناك نقص واضح من حیث 
الریاضیین بمعاییر أو مستویات معیاریة مقننة علمیا، وكذلك انعدام خطة واضحة النتقاء المبكر  

  للناشئین نحو ممارسة ألعاب القوى على المستوى الوالئي، الجهوي، الوطني. 
)، بدراسة هدفت للتعرف إلى االنتقاء والتوجیه الریاضي  2011( 2فنوش نصیر قام  8.3
في إطار الریاضة المدرسیة في والیة الجزائر، فاستخدم المنهج الوصفي، وكانت  الموهوبینللتالمیذ 

) تم اختیارهم  58مرحلة التعلیم الثانوي والبالغ عددهم ( المربین الریاضیین لعینة دراسته تتمثل في 
)، واستخدم االستبیان والمقابلة، أما في المعالجة  580لبسیطة من مجتمع یبلغ (بالطریقة العشوائیة ا

  . ''2اإلحصائیة قام بحساب التكرارات والنسب المئویة واختبار كاف تربیع ''كا

 
،  ) سنة في مسابقة الرباعي بألعاب القوى 13-12تحديد مستويات معيارية النتقاء التالميذ الناشئين (بن سي قدور:  1

  . 138، ص2008،  غري منشورة ، أطروحة دكتوراه مستغامن   جامعة عبد احلميد بن باديس
، جامعة حممد  والية الجزائر باالنتقاء والتوجيه الرياضي للتالميذ الموهوبين في إطار الرياضة المدرسية فنوش نصري:  2

  . 119، ص 2011، 22خيضر بسكرة، جملة العلوم االنسانية، العدد  
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: توجیه  ها أن الریاضة المدرسیة ال تزال تعاني من صعوبات عدیدة ومن كشفت نتائج دراسته 
ضئیل للمواهب الریاضیة وأنها ال تراعي األسس العلمیة في االنتقاء، وكذلك سوء التسییر وقلة الدعم  

أوصى الباحث وضع معاییر لكل االختیارات حیث المادي للوسائل البیداغوجیة والفضاءات الریاضیة، 
  خطة واضحة. وفق    م لتالمیذ الموهوبین وتوجیهه ا الریاضیة من أجل تسهیل مهمة انتقاء  

دراسة هدفت إلى معرفة واقع الكشف المبكر  ،)2011( 1زاوي عبد السالمأجرى  .84
في مرحلة التعلیم األساسي، فحاول الباحث أن یظهر من خالل دراسته قدرات  الجزائریینللموهوبین 

مرحلة التعلیم األساسي لممارسة  خالل من تالمیذ المواهب الشابة المربین الریاضیین في انتقاء 
)  60الریاضة التنافسیة في والیة الجزائر العاصمة، فاختار عینته بالطریقة العشوائیة والمتكونة من (

میدان تعلیم وتكوین  مربي ریاضي، وتم استخـدام تمارین التقویم الذاتي وهي تقنیة جدیدة تستعمل في 
الذي  )2لمنهج الوصفي التحلیلي، ثم استخدم قانون (كا، أما عن منهج البحث فقد استخدم االمعلمین

  یسمح بمعرفة مدى وجود فروق معنویة بین إجابات العینة.
یدركون ماهیة التوجیه الریاضي وال یدركون أسس   المربین الریاضیین أن كشفت نتائج الدراسة 

فون في قدراتهم المعرفیة یختل مربینن، وكذلك أن اللریاضي للتالمیذ الموهوبی ه اومبادئ عملیة التوجی 
ویطبقون المرحلتین   والتوجیه الریاضي، حیث أنهم یدركونء والتطبیقیة للمراحل الثالثة لعملیة االنتقا

  . الثالثة لهذه العملیة األولى والثانیة ویهملون المرحلة
دراسة هدفت إلى دور المربي الریاضي  ب )، 2011(  2تركي أحمد و اهللا  سبع بوعبد  كما قام  .85

العالقة بین الدرس وانتقاء الموهوبین وفیما تتجلى اهتمامات المربي بالنشاط الریاضي الخارجي،    تفعیل في  
) مربي  150حیث استخدم الباحثان المنهج الوصفي بطریقته المسحیة، وكانت عینة الدراسة متكونة من ( 

عین الدفلى تم اختیارها بالطریقة العشوائیة البسیطة، واستخدما  ریاضي من والیات الشلف، تیسمسیلت و 
االستبانة أداة للدراسة، أما في المعالجة االحصائیة تم حساب التكرارات والمتوسطات الحسابیة والنسب  

  المئویة، توصلت الدراسة الى العدید من النتائج أهمها: 

 
،  1العدد  ا�لة األروبية لتكنولوجيا علوم الرياضة، السويد، الكشف المبكر للموهوبين الجزائريين، زاوي عبد السالم:  1

  . 35، ص2011
،  دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في تفعيل العالقة بين الدرس وانتقاء الموهوبين : سبع بو عبد اهللا، تركي أمحد  2

 . 05، ص 2011، 02اجلزائر، جملة علوم وتقنيات النشاط البدين الرياضي، العدد جامعة 
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قاء المواهب الریاضیة من التالمیذ، انتعملیة في  المربین الریاضیینمن طرف  اهتمامیوجد 
كما أنه ال یوجد عالقة اتصال بین المؤسسات   خدام الطرق العلمیة في ذلك،على الرغم من قلة است 

المنشآت   لةومن جهة أخرى ق إلدماج التالمیذ الموهوبین، النخبویة  واألندیة رسمیة الهیئات الالتربویة و 
وكذلك  نالموهوبی تعیق من تفعیل العالقة بین الدرس وانتقاء التالمیذ التي من شأنها والعتاد الریاضي 

داخل المؤسسة التربویة والمتابعة في   الموهوبینفي االنتقاء  المربي الریاضيضعف العالقة بین دور 
  الریاضیة.   األندیة

)، بدراسة هدفت إلى معرفة تأثیر االتصال التربوي في  2014( 1قندوز الغول  أجرى 6.8
حصة التربیة البدنیة والریاضیة على اكتشاف وتوجیه المواهب الریاضیة في والیة الشلف، حیث 
تمحور بحثه حول البعد النفسي واالجتماعي، فاستخدم في ذلك المنهج الوصفي، وتكونت العینة من  

متوسطات والیة الشلف، تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة   ) مربي ریاضي، موزعین عبر100(
البسیطة، فقام الباحث بتوزیع االستبانة علیهم، أما في المعالجة االحصائیة فقد تم حساب المتوسط  

  المعیاري والتباین الكلي لالستبانة.  واالنحرافالحسابي، 
ضیون على أن الهدف األول له ه أجمع المربون الریاأن ومن أهم ما توصلت إلیه نتائج الدراسة 

تجاه التالمیذ هو دور تعلیمي تربوي من الدرجة األولى ثم یأتي في الدرجة الثانیة اكتشاف المواهب 
وتوجیهها، ومن ناحیة أخرى أن معظم المربین الریاضیین یلجؤون إلى عملیة االكتشاف على كل  

  عقلیة واالبداعیة. المعاییر التي تشمل على القدرات: الحركیة، القیادیة، ال
)، دراسة هدفت للتعرف إلى 5201( 2بن نعیمة كمال ، بالحبیب عبد النورأجرى كل من  8.7

انتقاء المواهب الشابة في كرة الید وتوجیهها نحو األندیة المختصة  عملیة في  الریاضيالمربي دور 
في والیة ورقلة، حیث قام الباحثان باستخدام المنهج الوصفي، واختارا عینة دراستهما بالطریقة  

)، واستخدما  97من مجتمع یبلغ عدده (مربي ریاضي ) 29العشوائیة البسیطة والمتكونة من ( 

 
جامعة  اكتشاف وتوجيه المواهب الرياضية،  ة البدنية والرياضية على تأثير االتصال التربوي في التربيقندوز الغول:   1

  . 285، ص2014،  3، جملة اخلبري، العددزيان عاشور اجللفة
يد  دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في انتقاء المواهب الشابة في كرة البن نعيمة كمال:  ، بلحبيب عبد النور 2

  . 2015،  ماسرت غري منشورة، رسالة  ورقلة جامعة قاصدي مرباح  ، المختصةوتوجيهها نحو األندية  
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انات والمعلومات، أما في المعالجة اإلحصائیة قاما بحساب التكرارات والنسب  االستبیان أداة لجمع البی
  ". 2المئویة، اختبار كاف تربیع "كا

فریق كرة  ل  هم عند اختیار  المربین الریاضیین أن أغلبیة ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 
امل، وأن القدرات الفنیة بشكل ك  لى ع  كذلك و  ، األسس الفنیة في ذلك  ركزون على ی الممثل للمدرسة الید 

بعد عملیة التوجیه، حیث أوصى الباحثان بضرورة   األندیة أغلبیتهم ال یتلقون دعما واستجابة من طرف 
رعایة هذه الفئة الموهوبة من خالل تخصیص مدارس كرویة مختصة للنهوض بكرة الید الجزائریة، 

  وكذلك توفیر خبرات تربویة وتدریبیة كفـؤة، تنمي وتستثمر في قدرات التالمیذ الموهوبین ریاضیا. 
دور   البحث عن)، إلى 2015( 1بد القادر بوعسكر مراد، ومزاري عهدفت دراسة  .88
في والیة عین الدفلى، فاستخدم الباحثان   األندیة ىانتقاء المواهب وتوجیهها إلفي  المدرسیةالریاضة 

) 23(المربین الریاضیین وعددهم ، حیث تكونت عینة دراستهما من بطریقته المسحیة المنهج الوصفي
، ثم استخدما االستبیان  مربي )230، من مجتمع بلغ عدده (البسیطة العشوائیةتم اختیارهم بالطریقة 

أداة لجمع البیانات والمعلومات، أما في المعالجة اإلحصائیة قاما بحساب التكرارات، والنسب المئویة،  
  ".2واختبار كاف تربیع "كا

في  الواضحة لة الخبرة وقربي الریاضي عدم كفاءة الم  أهمهاالعدید من النتائج  الدراسةفكشفت  
، ومما أوصى به الخارجیة واألندیةوجود االتصال بین المدارس ل االنتقاء والتوجیه، وكذلك نقص مجا

االهتمام بتنظیم وتأطیر المنافسات الریاضیة المدرسیة سواء منها الداخلیة أو  الباحثان هو زیادة 
بما  توجیه االنتقاء والهذا ُیؤسَّس جب أن ، وكذلك یالمدارس بصفة الزامیة الخارجیة بین مختلف

  ذ.تلمیل استعدادات وقدرات كمع ناسب ت ی
  التعلیق عن الدراسات السابقة:  9.8

نتائج وتقاریر  لواستطالع نقدیـة  قراءةراسات السابقة وما قام به الباحث من الد عرض من خالل 
حث للعدید من والیات الوطن  األبحاث المرتبطة بموضوع الدراسة، وكذلك من خالل تنقالت البا

وبعد مسح شامل للعدید من المصادر والمراجع  ، ، مصر) وغیرهاوبعض الدول (األردن، العراق
القریبة والمرتبطة من دراسته الحالیة سواء  أهم الدراسات إلى  الوصولتمكن من والمجالت العلمیة، 

 
جامعة جياليل   ،دور الرياضة المدرسية في انتقاء المواهب وتوجيهها إلى النوادي مزاري عبد القادر: ،بوعسكر مراد  1

  . 143، ص م 2015،  غري منشورة ، رسالة ماسرت مخيس مليانة   بونعامة
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التي تم االستعانة بها في  الریاضیة المدرسیة، و فیما یتعلق باالنتقاء الریاضي، أو التوجیه واألنشطة 
موضوع الدراسة الحالیة، وفیما یلي یستخلص  البحث واكتشاف العدید من القضایا الجوهریة المتعلقة ب 
  الباحث أهم ما یتوافق ویختلف منها مع الدراسة الحالیة: 

  من حیث المنهج:   1.9.8
وهذا   ةیالمسحالتحلیلیة أو  یهقت ی وصفي بطر معظم الدراسات السابقة قد استخدمت المنهج الأن 

  یة. تفق مع الدراسة الحال ما ی
    من حیث الهدف:  2.9.8

   الدراسات في هدفها واألخرى اختلفت مثل: تشابهت بعض 
  بوعسكر مراد، ومزاري عبد القادر مع دراسة تشابهت  ،)2011(  فنوش نصیردراسة  -

توجیهها  ضة المدرسیة في انتقاء المواهب و دور الریا في هدفهما حیث تم التطرق إلى دراسة )، 2015( 
  نتائج مشابهة كذلك.النُّخبویة، وتوصلتا إلى  األندیة   إلى 

 سبع بوعبد، مع دراسة )2014( بن نعیمة كمال، بالحبیب عبد النوركما تشابهت دراسة  -
التطرق إلى العملیة التي یقوم بها المربي الریاضي ومدى ، حیث تم )2011( تركي أحمدو اهللا 

  من التالمیذ وتوجیهها إلى األندیة الریاضیة النخبویة. نتقاء المواهب الشابةمساهمته في ا
)، حیث 2014( قندوز الغولمع دراسة  ،)2011( زاوي عبد السالموكذلك تشابهت دراسة  -

من تالمیذ المواهب الشابة انتقاء واالتصال التربوي ودرهما في  الریاضیینقدرات المربین تطرقا إلى 
  خالل مرحلة التعلیم األساسي.

جمیع الدراسات السابقة تناولت موضوع عملیة انتقاء المواهب الریاضیة خالل مرحلة التعلیم   -
  )، كانت في مرحلة التعلیم الثانوي.  2011(  فنوش نصیرالمتوسط، ما عدا دراسة 

  من حیث أدوات البحث:   3.9.8
الدراسات السابقة استخدمت االستبانة أداة للبحث، وبعضا منها أضافت إلى ذلك  أن كل

  المقابلة، أو بطاریة اختبارات.
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  من حیث العینة ومجتمع البحث:    4.9.8
أن كل الدراسات كان اختیار عینتها بالطریقة العشوائیة البسیطة، وكذلك یالحظ الباحث أن 

دولة  ناحیة أخرى أن مجتمع البحث لكل العینات من أغلبها عینات كمیة ولیست نوعیة، ومن
  . ما عدا والیة واحدةساحلیة الوالیات ال من أغلبهاالجزائر، 
  من حیث أدوات االختبارات االحصائیة:    5.9.8

ت  یالحظ عن الدراسات السابقة أنها اتفقت بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافاما 
  ).2المعیاریة، وبعضا منها قامت كذلك بحساب النسب المئویة، أو اختبار كاف تربیع (كا

  من حیث النتائج:  6.9.8
لدیهم   المربون الریاضیون  أناتفقت في نتائجها على  السابقة یشیر الباحث أن أغلب الدراسات 

الریاضیة   األندیةوتوجیهها إلى  انتقاء المواهب الریاضیة من التالمیذ عملیة في اهتمام واضح 
غلبهم یقوم  األسس والمبادئ العلمیة السلیمة، فأالنخبویة أو المدرسیة. بینما ال یؤسسون عملهم وفق 

  بذلك باجتهادات شخصیة، أو الصدفة والمالحظة التقدیریة. 
  واألندیة االتصال بین المدارس نقص وكذلك ذكرت بعض الدراسات أن ما حصل نتیجة ل

الریاضیة النخبویة، وهذا حسب ما أكدته   األندیةاستجابة من طرف ، أو أن المدارس ال تجد الخارجیة
  الدراسة الثالثة والخامسة والسادسة والثامنة. 

ماهیة التوجیه  لدركون الدراسة الثانیة والدراسة الرابعة أشارت بأن المربین الریاضیین م بینما
البیولوجیة  األسس س التي تقوم علیها هذه العملیة وهي ألسبعض امدركون ل، وكذلك الریاضي

  رفیة ویجهلون أهمیة الجانب النفسي، لكن جمیعها ال یستخدمونها في العملیة.والحركیة والمع

  تمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة:  10.8
غیرها أنها  تمیزت عن أن الدراسة الحالیة من خالل القراءة النقدیة للدراسات السابقة یتضح   

  :كونها   الدراسة األولى (حسب علم الباحث) 
الجزائر، قدمت أهم االعتبارات  دولة الجنوبیة في والمدن دراسة مقارنة بین المدن الساحلیة  - 

  الریاضیة النخبویة.  األندیة لى  إیهها  وتوج التي على أساسها تتم عملیة انتقاء المواهب  
كشفت عن المشاكل التي یواجهها التالمیذ الموهوبین ریاضیا عبر التراب الوطني، والتي  -

  تحد من انضمامهم للنوادي الریاضیة النخبویة وتحد من تحقیق أمالهم وطموحاتهم. 
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تناولت الدراسة المؤشرات المحوریة (قدرات المربین، اهتمامات التالمیذ، االمكانات) التي   -
  الریاضیة النخبویة.  األندیةعملیة انتقاء المواهب الریاضیة وتوجیهها إلى   من خاللها تتم

مقابلة المربین الریاضیین، والتالمیذ، ثم  من خالل أنها دراسة میدانیة لمختلف والیات الوطن،  - 
  مالحظة األدوات والمرافق والفضاءات الریاضیة للمؤسسات ما یزید للدراسة أكثر واقعیة وموضوعیة.

  خدام الباحث ألدوات بحثیة مختلفة ومتنوعة (االستبانة، المقابلة، المالحظة). است -
  كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة ما یأتي: 

 .الباحث في هذه الدراسة استخدمهیي  تال ةالمناسب  ةهج العلمیامعرفة المن -
  تحدید مشكلة الدراسة والتعرف على طرائق معالجتها. -
 صحیحة. الالمناسبة لجمع البیانات والمعلومات  وات البحثیةمعرفة األد  -
  . ةیموضوعو  دقیقة علمیةة للوصول إلى نتائج یحصائاإلاالختبارات ة انتقاء یف یمعرفة ك -
  كیفیة تحدید الخطة البحثیة التي ستجیب عن مشكلة الدراسة وتساؤالتها.  -
المواهب الریاضیة من التالمیذ، مع تحدید مجتمع الدراسة والعدد  انتقاءفي عملیة التنبؤ  -

  المناسب للعینة وطریقة اختیارها. 
   



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 3جامعة الجزائر  
 معهد التربية البدنية والرياضية 

 - دالي براهيم -
 
 

 قدمة لنيل شهادة الدكتوراه في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضيةمأطروحة 
 التدريب الرياضي النخبوي  تخصص:

 

 

المتطلبات    تطويرلاأللعاب المصغرة أساس  ثر برنامج تدريبي مقترح مبني علىأ
 .( سنة 13-11المهارية لدى ناشئ كرة القدم ) 

 

 الجزائر العاصمة. ، أوالد فايت النجم الرياضي ناشئ فريقدراسة ميدانية على 

 

 

 إشراف األستاذ الدكتور:                                                                  الطالب:  إعداد    

 مــرازقة جمال                                                                   عالل شريف حسين  

 

 2020-2019  :الجامعي  الموسم                                   

ieps 3
Texte écrit à la machine
doct14212021



 ملخص البحث
 

أثر برنامج تدريبي مقترح مبني على أساس األلعاب المصغرة لتطوير  
 (سنة.13-11المتطلبات المهارية لدى ناشئ كرة القدم )

 

تسعى هده الداراسة  لهدف رئسي هو معرفة مدى تأثير البرنامج التدريبي على المتطلبات المهارية لدي 
 ناشئ كرة القدم .

ي للعينات المتكافأة ، وأجريت هذه الدراسة على ناشئ  حيث اعتمد الباحث على المنهج التجرب
إلى مقسمة ناشئ  30كرة القدم لفريق النجم الرياضي ألوالد فايت ، وكانت عينة البحث مكونة من 

 طبق عليها البرنامج العادي أما المجموعة الثانية  (الضابطة) مجموعتين )عينتين( ، المجموعة األولى
فقد طبق عليها البرنامج التدريبي المقترح بطريقة األلعاب المصغرة للموسم الرياضي  )التجريبية(
2018/2019، 

 ، تم اجراءها علىالميدانية  االختباراتمجموعة من استخدم الباحث ألداء المهاري اتقييمه لو 
المتوسط  :األدوات اإلحصائية التالية استعمال، أم للمعالجة اإلحصائية فقد تم بعدي( مرحلتين )قبلي،

ع الطبيعي '' للعينات المترابطة، اختبار اعتدالية التوزيTالحسابي، االنحراف المعياري، اختبار ''
(shapiro-wilk)  على برنامج  باالعتمادSPSS. 

لقبلي ا االختباربين  إحصائيةعلى عدم وجود فروق ذات داللة العامة للدراسة  النتائج وأظهرت
اختباري  دىما عفي جل االختبارات  ،خضعت إلى برنامج تدربي عادي الضابطة والتي للمجموعةوالبعدي 
 والمراوغة.التمرير 

 مجموعةللالقبلي والبعدي  االختباربين  إحصائيةفروق ذات داللة النتائج وجود  أظهرتكما 
الختبارات المهارية ا جلتدريبي المبني على أساس األلعاب المصغرة في عت للبرنامج الالتجريبية والتي خض

 اختبارات التصويب على المرمى وكذا قدف الكرة ألبعد مكان. ما عدى
ينة الضابطة البعديين للع القياسينبين  إحصائيةأظهرت النتائج على وجود فروق ذات داللة بينما 

تتحصل على  وكذا المراوغة بينما لم االستقبالالتمرير واختبار كفاءة  في كل من اختبارالتجريبية والعينة 
  .ة الكرةدحرجالتصويب على المرمى وقدف الكرة ألبعد مكان وكذا اختبار  فروق دالة احصائيا في كل من



Abstract: 

The effect of a suggested training program that is built on mini-games to develop technical needs for 

junior players (11-13 years). 

This study aims to define how far does the training program affect the technical needs for football 

junior players. 

The researcher used the empirical method for similar samples. This study was implemented on the 

junior team of ( athletic Nadjm Ouled Fayet). The sample included 30 junior players divided into 2 

groups, first one being control group and the second being experimental group. This latter was trained 

using the suggested program ( mini-games) for the season2018/2019. 

In order to evaluate the technical performance the researcher used a set of field tests that was 

done on two phases ( before and after). Concerning statistics the researcher used the following 

statistical tools: arethmetic mean, standard deviation, T test for connected samples, Shapiro-wilk test 

of normality in frequentist statistics using SPSS program. 

The general results of the study showed that there were no statistically significant differences between 

the pretest and post test for the control group that gone through a normal training program in all tests 

except of the passing and dribbling tests. 

The results also showed that there were statistically significant differences between the pretest and 

the post test for the experimental group,that was trained using the program built on mini-games, in 

all technical test except of shots on target and kicking the ball as far as possible. 

The results also showed the existence of statistically significant differences between the two post 

measures of both the control and the experimental groups in both passing and ball receiving tests as 

well as dribilling. However, there were no significant difference in shooting on target, kicking the ball 

as far as possible and rolling the ball test. 
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 مقدمــة               


 مقدمة: 

اخلطوةحنواألمامهياخلطوةاألوىليفحياةاإلنسانحيثخيطوهاالبعضبكلثقةواعتزاز،فاخلطوة
األوىلغالباماتكونبدايةلطريقطويليقطعهأصحابهوحيققونمايصبونإليهبكلجناح،فلبناءقاعدةرياضية

 من عددا تفاعل تطلب وسليمة وهوقوية الرياضة هذه يؤدي الذي البشري العنصر أمهها ولعل العناصر
النجم حيثخيرجمنخالهلا الرياضية املمارسة يفمراحل الزاوية احلجر والناشئنييعتربون الالعب...والرباعم

ماقدمتهلمالربامجالتدريبيةوالرتبويةمنمنطلقاتسليمةواعتربناهمقيمةيفحدذا هتاوغايةواملمارس،إذا
 وليستوسيلةلتحقيقاملكاسبوالبطوالت.

ألسسيفخضوعهااألنشطةالرياضيةأنواعخاصة،كوهناأشهرالقدموكرةعامةرياضةوجتسدتقيمةال
هاوتنميتهاعلميةمنذفرتةطويلة،وقدبذلتكثريمنالدولاملتقدمةيفاللعبةجهودامستمرةإلعدادومبادئ

بالنشءواعداد املوهوبنيعلىأسسعلميةمتينةوواضحةباعتبارهمالقاعدةوتوضحذلكمنخاللاهتمامها
العريضةاليتيعتمدعليهايفتطويراللعبة.

 وباعتبار لتدريبالتخطيط العلمية األسس الرياضيةأحد خمتلفاألنشطة يف الناشئني وسيلة،كونه
الذيوصلتالتقدمالعلميالكبرييفطرقالتدريبوإعدادالالعبنيوالةالتدريبيةلالعبني،ضروريةللتقدمباحل

اللهبة خمتلفالعلومستنادكانباال،اليه اليتقدمتها يفاجملالى،األخرإىلاحلقائقالعلمية ماكانمنها سواء
حتسنيتنفيذالعمليةالتدريبية.البيولوجيأوالنفسيأواالجتماعيأوالتكنولوجي،واليتأدتإىل

يفإجيادأفضل واالختصاصوالعاملنييفجمالاللعبة،يفكروندائما مماجعلأصحاباخلربة وهذا
وصقلمواهبالالعبنيوصوالإىلاملستوياتالعليا،إنمستوى ، األساليبوالطرائقاليتتعملعلىتطويرها

املتميزينمليأتمنفراغومليكنوليدالصدفةبلجاءمنخاللاستثماراملوهبةعرباألداءالعايللالعبني
الدقيق بالالعبنياجليدينالتخطيطالعلميالصحيحو فاالهتمام بدنيا، املتقدمة إمكانياهتم تستوجبها مهمة

نيكونذوسيطرةحركيةعاليةومهاريا،وحىتيصلالالعباملوهوبللمستوياتالعليايفاألداءاملهاريعليهأ
متكنهمناألداءاملاهرجلميعاحلركاتوالفعاليةالرياضيةخاللالتدريبأواملنافسة،وماسيطرةالالعبعلى
الكرةوالتحكمهبابدقةورشاقةإالانعكاسللمستوىالرفيعالذييتميزبه،إذأناالرتقاءبالعمليةالتدريبيةهو

.(5،ص2017، جبار الكعبيوفق المولى، م)وىاألداءالرياضيلالعبوالفريق"االرتقاءمبست

حيثيقول:"إناملمارسةالرياضيةأظهرتبوضوحأن(Weineck 1986,p309) وهذاماتأكدعن
النتائجالعاليةالميكنأنحنققهامامليكنبناءقاعديمتنيخاللمرحلةالطفولةواملراهقة.وهذاماحيتمعلينا

ختطيطامنظماطويلاملدىيفجمالالتدريب.



 

 ب

 

 مقدمــة               


 مراكز لتحقيق وصوال  األداءوياتمست رتطوي إىل مجيعا  هتدف اليت الرياضي التدريب طرائق تعددت لقدو

 أنسبها وتطبيق التدريب طرق أفضلأنواع اختيار إىل املختصونيفجمالالتدريبويسعىالنشاط يف متقدمة

الطاقاتواملواهبيفاستثمار إىل الوصول هبدف وذلك،النشاط نوع مع تتناسب اليت الوسائل أحدث واستخدام
واملهاريالبدين األداء مستوى ارتفاع يف مباشر منتأثري هلا ملا احملدد النشاط بنوع اخلاصة القدرات أهم وابراز

(331ص،  1991،أسامة كمال راتب)

املصغرةأمهيةكبريةيفجمالالتدريبالرياضيأللعابباتعدأساليبالتدريبمنخاللماسبقذكره
األسلوبالتدريبات(326،ص2003أبو العال أحمد عبد الفتاحويعترب) اليتتلعبيفمساحاتخمتلفةهبذا

وبناءاهلجماتيفمناطقاللعبالكرة،ومتنوعةصغريةوكبريةهتدفإىلاجنازخمتلفاملهاراتاليتتشملحيازة
وهيالوسيلةاألساسيةاملستخدمةيفتدريبالالعبنيداخلمساحاتخمتلفةاليتالالعبمناألداءاملختلفة،

لمتغرياتاملتوقعةوالغريمتوقعةوحتتاجإىلاختاذقراراتسريعةكاستجابةهلذهاملتغرياتاجليدكاستجابةللعواملول
 والتصرفالصحيحواختاذالقرارالسليميفالوقتاملناسب"

 من اللعبعلى(123،ص1993 طه إسماعيل)و(140، ص1992 علي فهمي ألبيك)ويذكركل أن
أساسسرعة حيثهي املختلفة الرتكيباتالتكنيكية من أساسالكتسابالالعبالعديد املالعباملصغرة
احملافظةعلى وإتقانالتمريرالسريعاملناسبوكذاكيفية إحساسالالعبعلىاالنتقالألخذاألماكناملناسبة

وتغيرياألماكنوحجزاخلصومواليقظةلكلخصم تتمعلىمساحاتالكرة ما دائما وزميلقريبحيثأهنا
.األداءالفينستوىمبصغريةحيثيرتقي

اسااتخدامالتاادريبيفاملالعااباملصااغرةيقاادملناااحاااالتمشاااهبةملاااهااويفكاارةالقاادماحلديثااة،كماااأن
خرجااتالكاارةفااعنالالعاابيفقاادحيازهتااا،فاللعاابهبااذهومااىتماااواخلطااوطالاايتحتااددهااذهاملالعاابمتثاالاخلصااوم

اللعابقبالاحلصاولعلاىراءةوكاذلكقاالطريقةينميقادراتالالعبانييفاللعابضامنمواقافتشاددفيهااالرقاباة
إتقااناللعابفيهااتصالحاللعباةأساهلويفحالاة،حريةاحلركةواللعبهذهاملالعبيقيدحريةوالتدريبيفالكرة،

.(03ص، 2014، جغدم بن ذهبية)اجليدينبالنسبةلالعبني

وعلياااهومااانهاااذااملنطلاااقجااااءتفكااارة"ثنااااهاااذاحتاااتعناااوان"فاعلياااةبرناااامجتااادري مباااينعلاااىأسااااس
والاذيهنادفمانخاللاهإىل سانة"13-11كارةالقادمناشا املهااراتاألساسايةلادىتطويراأللعاباملصغرةيف

املساااتوىاملهااااري،كاااذلكالتعااارفعلاااىمااادىمساااامهةتاااتحكميفالتعااارفعلاااىاألسااابابالرئيسااايةواجلوهرياااةالااايت
 سنة.13-11كرةناش املهاراتاألساسيةتطويرالربنامجالتدري باستخداماأللعاباملصغرةيف

)اإلطااارالعااامبالتمهيااديواخلاااصبااالتعريفبالبحااثولتحقيااقذلااكقمنااابتقساايم"ثناااهااذاإىلاجلاناا
اجلاناابالتطبيقااي،ىعلااىالبااابالثااايناحتااواجلاناابالنظااريوىبااابني،الباااباألولاحتااوإضااافةإىلللدراسااة(



 

 ج

 

 مقدمــة               


أساابابحيااثاالتطاارقيفاجلاناابالتمهيااديإىلحتدياادإشااكاليةالبحااث،تساااتالتالبحااث،فرضااياتالبحااث،
،وكاااذاعااار اختياااراملوضاااوع،أهااادافالبحاااث،أمهياااةالبحاااث،عاار املفااااهيمواملصاااطلحاتالاااواردةيفالبحاااث

الدراساتالسابقةاملشاهبةواملرتبطةمبوضوعالدراسة.
صاالاألولإىلفصااول،فقااداالتطاارقيفالفأربعااةاجلاناابالنظااريكااذلكعلااىالباااباألولاشااتملكمااا

"،أماااالفصاالالثالااثاملتطلباااتاملهاريااةيفكاارةالقاادم"يفمتثاال"بينماااالفصاالالثاااينديثالتاادريبالرياضااياحلاا"
خصااائوومميااازاتاملرحلاااةالعمرياااة"يفحااانياااالالفصاالالراباااععلاااى"اللعااابواأللعاااباملصاااغرةفتطرقنااافياااهإىل"

."للدراسة

اجلانبالتطبيقيفقدقسمناهإىلفصلنيمها:الذياشتملالبابالثاينأما
عااار كااالمااااميكااانأنوفياااهااألساااساملنهجياااةللدراساااةامليدانياااةالفصااالاألول:تضااامنهاااذاالفصااالإجاااراءات

ااااة ااااينة،متغاااارياتالبحااااث،جماااااالتالبحااااث،الدراسا ااااارالعا اااااماااانحتديااااداملاااانهج،اختيا يشااااملههااااذاالفصاااالانطالقا
املستعملةيفمعاجلةالبياناتإحصائيا.والتقنياتاإلحصائيةلبحثاالستطالعية،أدواتا
اليتاواألطرالنظريةضوءاخللفيةوتفسريهايفمعمناقشتهاوحتليلالنتائجعر تضمنالفصلالثاين:

 ث.البحوأخرياخامتةاملستقبليةوالفرو االقرتاحاتوتقدميبعضستنتاجاتاالنطالقمنهاوصوالإىلاال
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 اشكالية البحث: - 1
لقد تطورت لعبة كرة القدم يف السنوات األخرية وتغري طابع  الععان راارا لدعادق طارع الععان احدث اة   ا   

 القادم تععا    كارة يف اي ابرط اإلةاداق، إذ ثعماد  ازقاقت سارةة الععان وارتعابس وسادود األقاه اي ابرط وا ططا 

 لدحق ا  وت ب د ابهناب  إتقب وحمبولاة واينبفسابت ايببرثابت خاال  الالةان ثسادددو ب الاي األسبسا ة اي ابرات وتطاوثر

  .ايسدوثبت أةعى
ةعاااى الااارأ  واااي أم العدثاااد واااي الدراسااابت واألةااابد يف ااااب  تااادرثن كااارة القااادم ةبواااة وتااادرثن النب ااا    

ة اجلبراان البادا وارتببطاجل عبجلبراان  خبصاة داد ركاالت ةعاى ةمع اة ال اااة أو ايبابق  الععم اة لعداادرثن الرثب ا  وةالدا 
اي ااابرط، واسااادددام حمداااود الدااادرثببت الدقع دثاااة عااابلترة وعااادوهنب، إت أم تعااات الدراسااابت   تدطااارع إ  الدااادرثببت  

 النوة ة وي      تل األقاه والعمل العضع  وةالددجل مبدطعببت الععن يف كرة القدم.
ل وروة ااة الن اابر احركاا  لالةباا  يف اااب  كاارة القاادم أ ناابه  كمااب أرااجل يف العاارية األخاارية عاادأ ات دماابم ع اات  

ايببرثااابت و اااو واااب ثو ااا  أ  اااة احبةاااة إ  روة اااة خبصاااة واااي الدااادرثببت تدمب اااى وطب عاااة األقاه اي ااابرط واحركااا   
 وووادف الععن ايدغرية والسرثعة.

  أسبسا ة دبةادة بعبةدببر ا  ال وو اة،الددرثب اة   اتو اد ال يف الرئ سا ة األركابم  أ اد  األسبسا ة اي ابرات إذ تعد 
 يف ث اغعجل الاذط ايركال واةبابت خاال  واي ةبتقاجل ةعى ايعقبة ا طط تنع ذ  الالةن ثسدط    لي بهنإتقب وقوم  لععبة

   .)127ص ،2002 عبده، أبوالسيد حسن ) ايببراة أ نبه ايددععة الععن خطور
ةعااى أم" احاابد األقاه  )177ص ،مح ييو حنفييإ  (و)19ص ،1987مفتييإ ربييماحيا ح يي  ، (إذ ثدعاا  كاال وااي

اي اابرات احرك ااة لدثااجل وواادد إتقبرااجل  ااب    راحركاا  لالةاان خااال  ايباابراة ثدودااف ةعااى قرةااة ووساادود  باابت واساادقرا
 و مب تغريت الاروف وووادف الععن أ نبه ايببراةا.

كمااب أم اواادالال الالةاان أل ااتب  ودنوةااة وااي األقاه احركاا  مبااب ثد اابعجل واا  ودطعباابت ايباابراة ثداا   لااجل اخد اابر  
وتنع ااذ ا طااط يف أواابكي واخمب اابت  دععااة وت  أفضااع ب وفاا  ووادااف الععاان احق ق ااة وتلثااد وااي ددرتااجل ةعااى ايناابورة  

ثعابة  مبواداف   ثااد  الدادرثن ةع  اب ووااي ر ةق ا  سارةة األقاه ايدم اال عبلدداة والدوافا  يف تنع ااذ الواةان اي اابرط  
 وا طط .

وثض ف  نع  حمموق  دبر يف رعس الس بع" اأرجل ةعى ايدرب أم ثعمل ةعى ت ب ت اي برات األسبس ة 
د عددة وإتقبم أ نبه الددرثن. وأم تؤقد يف ظروف ت بجل ظروف ايببراة، و ل الددرثببت ايركبة و  ة   تؤق

 اللو لا.
ترف  وي ددرة الالةن ةعى األقاه  6 د  6أو 3 د  3ووي  نب ثدض  أم ايببرثبت يف اموةبت صغرية 

برات ةت  غط الالةب  وقددجل، خبصة وأم  ذه الدقس مبت تدطعن وي الالةن أقاه صح حب وسرثعب لعم 
ا صوم يف   ل     وي ايععن  ذا عبإل بفة إ  أم  ذه الددرثببت تعط  الالةن ا  ات الي خمععجل ثقدصد 

 يف ا وقه أ نبه األقاه و  القدرة ةعى  سي الدصرف و دوه األةصبب أ نبه الععن.
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 ثعدمد   احدث  الددرثن أصب  فقد  ايدرب، ثضعجل الذط ا دف تخدالف وفقب الددرثن طرع اخدععت ودد 

 احدث ة الددرثب ة الطرع ع  وي القدم كرة ايصغرة الددرثببت وتعد ا ايصغرة، األلعبب اسدعمب  ةعى أسبسب

 Eric Batty, 1981) ا  قة وسب بت ويف صغرية ورععبت يف تةب     حيضروم  ايدرع  فأأعب ة فعبل ة، واألك ر

p28). .   
ربماحيا شعالن   (و  )85ص ،1994،ومفتإ ربماحيا مح د عبده ص لح  (ةبده صبحل ووعي إعرا    وثدع  حممد 
أرجل" اميتي ت ب ت أقاه اي برات األسبس ة ةت ظروف ت بجل وب حيدد يف  يف)214ص ،1996وع مو أبو ال جد ،

 د  3أو  ىت  3 د  2أو 3 د  3و 2 د  2ايببرثبت وي خال  مترثنبت ختع  ووادف و ل تعت و ل وودف 
 ا.4

الععن ا جوو ة والدفبة ة كمب ثسبةد يف  ت ب ت خططكمب أم الددرثن ةعى ايالةن ايصغرة ثسبةد ةعى 
إتقبم اجلبرن اي برط رارا لاروف الدحو  السرث  وايسدمر وي خال  األقاه اجلمبة   ذا عبإل بفة إ  تنم ة 

 الر بدة وسرةة رق الععل وقدة األقاه اي برط.
ايالةن ايصغرة أو أسعوب اعأم تدرثببت )185 ،2000مح د كشك وأمم اهلل البس طإ ، (يف    ثرد

اينبفسبت ثعد وي أفضل األسبل ن تسد برة ر بر الالةن وزثبقة قواف  ممبرسدجل حنو األقاه، ذلت ألرجل ثعدمد 
ةعى قثنبو ت ة الععن اجلمبة  ايد بهبة لألقاه خال  ايببرثبت     ثؤقط ذلت إ  ترد ة وةس  كعبهة 

 را ل األقاه العين لعم برة ا بصة يف ايوادف ايدغرية قاخل ايببراةا.اي برات وةق   ال ببت واتسدقرار ي
أرجل وي خال  تببق  ووادف الععن ايسدمر تا ر أ  ة اسدددام ا (B. CHAREF, 2001 p03) وثض ف

ثد    اي برات ا جوو ة والدفبة ة والقدرة ةعى اردقبه أرسن اي برات الي تدمب ى و  طب عة ايودف ايدغري ممب
ةق   ا دف األسبس  وي لعبة كرة القدم و و إصبعة وروى العرث  ا ص  عأك  ةدق وي األ داف وونعجل وي 

 إصبعة وروبها.
إذم فددرثببت ايالةن ايصغرة    إ دد وسبئل ت ب ت وتطوثر اي برات األسبس ة فم ل  ذه الددرثببت 
تضمي ووادف لعن ك رية و ل وب حيدد يف ايببرثبت وي وةوق زواله وونبفس  وووادف ودغرية وودببثنة وونبفسة 

ةعى كعبهة وتنوس اي برات ثو ر صغرة يف ايالةن اي دصريأقاه اي برات يف زوي  تترار ق ق ة، كذلت فإم 
   احرك ة.

إ  خ ة الطبلن البب   النارثة  القدم، إ بفة  اه كرة  البب    اسدنبقاوي أراه  اسدندجنبهوب  وةعى  وه
، وعبةدببره وع  عبجلبرن اي برط يف و بقثي كرة لعدة سنوات الصغردلع بت أ رف ةعى تدرثن اكورجل  واي دار ة

ايصغرة، أسعوب الددرثن عبأللعبب  سدددامعباسدددام األسس الععم ة يف تدرثن النب     دعة ، رال ظالقدم
)د د  لعمر عة العمرثة تقع دثة  ذهةعى تعع   اي برات األسبس ة الي تعدمد يف الغبلن ةعى مترثنبت  رب  ت

 الدراسة( 
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األقاه اي برط مبددعف أرواس الددرثببت التالس ت ة ون ب، وكذا أذ بم البب   ودد تأ ر تببقر يف     
 الودوس يف مترثنبتخمنن وعغ ة  ،ايطعوب لدطوثر األقاه اي برطو  األو ل إ  ايسدود أسعوب األلعبب ايصغرة لعرد 

ل ايعةنصر  ون ب الذط ثغعن ةع  ب ضبغوكذا الددع  ةعى ال، وي طرف اتةبقثبت وا   بت التروثة ةن ب ون ى
   أ نبه تأقثد ب.

تطوثر يف عبأللعبب ايصغرة قريد اي الددرثب ة ال اوجأ ر   و توصل البب   إ  ةدثد وو وس قراسدجل 
 رب   كرة القدم لدد   األسبس ة  اي برات

 "الطرد الدسبؤيل الدبيل  إ   الطبلن البب    توصلارطالدًب ممب سب   و 
 العام:  التساؤل-

كارة  رب ا    ل ثؤ ر ال ربوج الددرثيب ايبين ةعى أسبس األلعبب ايصغرة يف تطاوثر اي ابرات األسبسا ة لادد  
 سنة؟ (13-11)القدم 

وأ اره ةعاى    تاي طارد تسابؤتت فرة اة ةعاى  اوه ال رابوج الدادرثيب ايقاريدميووي خاال   اذا الدسابؤ  العابم  
 عدتلة العروع ات صبئة.  اي برات األسبس ة

 الفرعية:  التساؤالت-
الضاااابعطة يدغااااري    والبعدثااااة لعع نااااة  القبع ااااة  اتخدباااابرات اااال  ناااابال فااااروع ذات قتلااااة إ صاااابئ ة عاااا  رداااابئج     -1

 البح ؟

الدجرثب اة يدغاري البحا    ل  نبال فروع ذات قتلة إ صابئ ة عا  ردابئج اتخدبابرات القبع اة والبعدثاة لعع ناة   -2
 ولصبحل اتخدببر البعدط

يدغاري  الدجرثب اة    الع ناة ل  نبال فروع ذات قتلة إ صبئ ة ع  ردبئج اتخدببرات البعدثة لعع نة الضابعطة و    -3
 الدجرثب ة؟البح  لصبحل الع نة  

 :البحث  فرضيات-2
فر  بت حمدقة وقد قة ثساعى البب ا  إ  ا بب اب  الدراسة ةعى    ت دملجين أم  ،ووةجلةعم  لو   ة      

 أو رع  ب، وةع جل ارطالدب وي أس عة البح  ايطرو ة سبعقب رض  العر  بت الدبل ة لعبح "  

 العامة:  الفرضية-2-1
كاارة  رب اا   ثااؤ ر ال راابوج الداادرثيب ايبااين ةعااى أساابس األلعاابب ايصااغرة يف تطااوثر اي اابرات األسبساا ة لاادد   -

 سنة. (13-11)القدم 

 الفرضيات الجزئية:-2-2
  نبال فروع ذات قتلة إ صبئ ة ع  ردبئج اتخدببرات والقبع ة والبعدثة لعع نة الضبعطة يدغري البح .  -1
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 ناابال فااروع ذات قتلااة إ صاابئ ة عاا  رداابئج اتخدباابرات والقبع ااة والبعدثااة لعع نااة الدجرثب ااة يدغااري البحاا      -2
 ولصبحل اتخدببر البعدط.

يدغاااري  الدجرثب اااة    الع ناااةبال فاااروع ذات قتلاااة إ صااابئ ة عااا  ردااابئج اتخدبااابرات البعدثاااة لعع ناااة الضااابعطة و  نااا  -3
 البح  لصبحل الع نة الدجرثب ة.

 :أسباب اختيار الموضوع -3

 أسباب ذاتية:-3-1
 و ل الطبلن البب   إ  البح  يف اجلبرن اي برط يف كرة القدم. -

 واتطالس أك ر يف ايو وس.الرأبة يف البح   -

  عبةدباابر البب اا   ااو،  كاارة القاادم  رب اا الرأبااة يف تسااطري عرراابوج تاادرثيب عبساادددام األلعاابب ايصااغرة لاادد   -
      .13سنوات إ  09اي رف ةعى ةمع ة الدتوثي النب    وي 

 :موضوعية  أسباب-3-2
 عع بت ال ببر ة.لتدا وسدود كرة القدم  ووعبجلة ي تعةو مة  والي تعد رقص و ل  ذه ايوا      -

  اي ابرات األسبسا ةروق وي خال   ذا ايو اوس إعاراز أ  اة الدادرثن عبسادددام األلعابب ايصاغرة يف تطاوثر   -
 سنة. 13-11لدد تةيب كرة القدم 

 ة.اةدمبق أأعن ايدرع  لعع بت العمرثة يف عنبه ال اوج الددرثب ة الععم ة ةعى خ ا   اي دار  -

 .وايسريثيايدرع   والدتوثي لددرقص الدأطري  -

 لع ة العمرثة هبذه الدراسة. ذه احمبولة إفبقة ايدرع  يف و دام كرة القدم  -

 :البحث  أهداف-4
أساابس األلعاابب ايصااغرة يف تطااوثر اي اابرات األسبساا ة لاادد تةاايب كاارة    و اا  عرراابوج تاادرثيب وقااريد ةعااى -

 سنة.   (13-11)القدم 

وعرفااة أ اار ال راابوج الداادرثيب ايبااين ةعااى أساابس األلعاابب ايصااغرة يف تطااوثر اي اابرات األسبساا ة لاادد تةاايب   -
 سنة.   (13-11)كرة القدم 

والدجرثب اااة يدغاااري  البعدثاااة لعع ناااة الضااابعطة    الت اااف ةاااي طب عاااة العاااروع اإل صااابئ ة عااا  ردااابئج اتخدبااابرات -
 د د الدراسة  ايل    ي برات األسبس ةالبح  و   ا
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 :البحث  أهمية-5
  ن اتنحصر أ  ة البح  يف ةبرب     
 "  النظريالجانب  -أ   

وعبلدابيل    ايعرف اة،خاب  لعرفا  واي دادرا      وايادرع  عوةاجلإ بفة ورة  ةعم  لعمتدبة اجللائرثة عوةجل ةابم،   -
 .النشه يف كرة القدمتس  ل ةمع ة إةداق 

 .والدطب ق ةحمبولة ادرياد ععض العر  بت ايسدقبع ة النارثة   -

 التطبيقي:  الجانب-ب
 سنة. (13-11)ايصغرة عبلنسبة لعع ة العمرثة  أ  ة األلعبباعراز   -

  سااااب ة األلعاااابب ايصااااغرة يف تطااااوثروقا  ذو د مااااة، يعرفااااة واااادد وإةااااراه اتخدباااابرات الااااي تعداااا  وؤ اااار   -
 سنة. (13-11)كرة القدم   رب  اي برات األسبس ة لدد 

 الدجرثب ة. ووقبررة الندبئج وةع ل اتخدببراتمج   -

ساابةد ايعن اا  ع ااؤوم الداادرثن وساادقبال ةعااى إةااداق تةباا    إةااداقا وعدلوااب  ثخااب     تقاادب عرراابوج تاادرثيب -
 ترة القدم اجللائرثة.العين لوسدود وي  وعبلدبيل الرف  لدنم ة اي برات األسبس ة  ،و بقفب

 الددرثن. الدنوثجل ةي الطرع احدث ة يف  و   تعلثل وتبرة  ذا النوس وي الددرثببت يف اخدصب  كرة القدم -

 المفـاهيم والمصطلحات المستخدمة في البحث  تحديد-6
 التدريبي:  البرنامج-6-1 
 التعريف االصطالحي: -

ثعاارف ةعاااى أراااجل ةباابرة ةاااي ا طاااوات الدنع ذثاااة لعمع ااة الددطااا ط  طاااة صاااممت سااععب وواااب ثدطعااان ذلااات  
 .(33ص،2002)عبد الح يد مشمف،  الدنع ذ وي توزث  زوين، وطرع تنع ذ وإوتبربت ةق    ذه ا طة

 

    التعريف االجرائي: -
صااممت وفااا   ثعرفااجل الطبلاان البب اا  إةرائ ااب عأرااجل خطااة و ااااة، تدضاامي اموةااة وااي احصااص الددرثب ااة  

 تنا   وقني وعدم ل ال ربوج عو ود ا دف وحيدقه فرية زون ة وع نة.
 

 المصغرة:  األلعاب-6-2
 التعريف االصطالحي: -

وااااي         وععاااادق وعاااا ةعااااى وسااااب بت  اااا قة    والااااي خماااارد اااا  تعاااات الدماااابرثي ا ببااااة إ  رعااااوس الالةباااا ،  
 ،1992، حنفييإ مح ييو  م تيي  )  ايسااطرة ااذا العاادق ودساابوثب أو ودعبوتااب  ساان األ ااداف    ودااد ثتااوم الالةباا ،  

 .  (135ص
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 التعريف االجرائي: -

، ةدق  سن ا ادف اياراق الوصاو   ذات طبع  و وع  )  قة(   األلعبب الي تد  يف وسب بت صغرية  
 الععع  أ نبه ايببرثبت )اينبفسبت(.  وو بهبة لألقاهإل جل وي الددرثن يف ووادف ممب عة  

 

   األساسية:  المهارات -6-4
 التعريف االصطالحي:  -

القاادم سااواه كبراات  ااذه  تعااين كاال احركاابت الضاارورثة ا بقفااة الااي تااؤقد عغاارو وعاا  يف إطاابر داابروم كاارة  
 .(47ص، 1996،أشمف ج بم، صبمي العدوي) احركبت عبلترة أو عدوهنب

 

 التعريف االجرائي:  -
تدطعااان    وحااابد،   ااا وكعبثااة  الالةااان عدداااة    والااي ثؤقث اااب اا  تعااات احركااابت ا بصااة عن ااابر كااارة القااادم  

عادوهنب، وايعا ة ةعاى الساعوك بت احرك اة  وةاوق التارة أو    يفوارسا بع ة  القدرة ةعى اسدددام العضالت العبواة عدوافا  
 الي ثعر  ب ايودف.

 القدم:  كرة-6-5
 

 التعريف االصطالحي: -
كاارة القاادم رثب ااة تععاان عاا  فاارثق  ثدااألف كاال ون مااب وااي إ اادد ة اارة تةبااب ثساادعمعوم كاارة ونعوخااة فااوع    

أر  ة وععن وسدط عة يف هنبثة كل طرف واي طرف  اب ورواى، حيابو  كال واي العارثق  تساج ل أكا  ةادق ممتاي واي  
إت حاابرس ايروااى عإوساابال    م وت ثساا التاارة عبألداادام،    وثااد  ةرثااتاأل ااداف يف وروااى خصاامجل ل تااوم  ااو العاابئل،  

 .(05ص،1999،مصطفى ك  ل، مح و  حس م الدين)  الترة ع ده قاخل ونطقة اجللاه
 

 التعريف االجرائي: -
تادحت  ف اجل اموةاة واي القاوار ،  حمادق ايقابث س،    وةعاى وععانرثب ا  مجابة  عا  فارثقي  ر ابر تنبفسا      

 ، وحمبولة ا راز ةدق أك  وي األ داف.ا ص      ثتوم ا دف وي  و قخو  الترة إ  وروى 
   سنة.  (13-11)العمرية    المرحلة-6-6
 التعريف االصطالحي: -

ا ارطالدب وي وة ة رار الدطور احرك  فإم  ذا  (52،ص 1987، كو ت منيل تمج ة عبد علإ نصيف) وثقو 
 ايدنوةة الوةوها.العمر  و أفضل ةمر زوين جين اسد مبره لدطوثر القبعع ة احرك ة  

 التعريف اإلجرائي: -
 .القدمكرة    ف ة وي ف بت الدتوثي القبةدط يف  
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 : البحث   و المرتبطة بموضوع المشابهة  الدراسات السابقة    -7
الدراسبت السبعقة    تعت الدراسبت الي تدب  وةريم القواةد اين ج ة يف البح  الععم ، سواه     

كبرت االت، كدن، حمعوظبت أو ايذكرات والرسبئل واألطرو بت اجلبوع ة،  رثطة أم تتوم أ داف الدراسة 
ث رير    إذم اخدالف و دام وا حة ودد توصعت إ  ردبئج حمدقة والدراسبت السبعقة إوب أم تتوم وطبعقة و 

 )3ص، 2009 مح د عوض بسيونإ. (الدراسة أو تتوم و بهبة وف  ب ثدرس البب   اجلبرن الذط ث مجل يف الدراسة

 :الدراسات العربية  -7-1

 (:1995دراسة محمد مختار الزغبي )  -7-1-1
أ ر اسدددام مترثنبت اينبفسة لدنم ة ععض الصعبت البدر ة ا بصة ةعى قدة الدصوثن  عنوان الدراسة: -

 لنب   كرة القدم، رسبلة وبةسدري أري ون ورة، كع ة الريع ة الرثب  ة لعبن  عبلقب رة، ةبوعة  عوام. 
 دفت الدراسة إ  الدعرف ةعى أ ر اسدددام مترثنبت اينبفسة لدنم ة ععض الصعبت  الهدف من الدراسة:  -

 البدر ة ا بصة ةعى قدة الدصوثن.
 سنة.  18اسدددم البب   اين ج الدجرثيب ةعى ة نة وي تةيب كرة القدم ةت   المنهج المستخدم:  -
 سنة.  18رثة ةعى تةيب كرة القدم ةت اموةة وي اتخدببرات البدر ة واي ب :المستخدمة  االختبارات  -
 نتائج الدراسة:    -

الصعبت البدر ة ا بصة عددة الدصوثن لالةيب كرة القدم ةت ععض مترثنبت اينبفسة تعمل ةعى ةس   -
 سنة.  18

 :(2003دراسة أحمد فرج إسماعيل )-7-1-2
تأ ري تدرثببت ايالةن ايصغرة ةعى ععض اجلوارن البدر ة واي برثة لدد تةيب كرة القدم  عنوان الدراسة: -
 ، قراسة وبةسدري أري ون ورة، كع ة الريع ة البدر ة لعبن  عبلقب رة، ةبوعة  عوام.   سنة  18ت  ة
يف تنم ة ععض  ايصغرة دفت  ذه الدراسة إ  وعرفة أ ر الددرثن ةعى ايالةن  :الهدف من الدراسة -

 سنة 18اجلوارن البدر ة واي برثة ا بصة عالةيب كرة القدم ةت  
 تةبب 30دواو ب ج الدجرثيب عبسدددام اجملموةد  ةعى ة نة  اسدددم البب   اين المنهج المستخدم: -

 وقسمة إ  اموةد  ا دا ب خمرثب ة واألخرد  بعطة.
 يف اتخدببرات البدر ة الدبل ة"مت عت   االختبارات المستخدمة:  -
 ال ببت الو ن العرثض وي اخدببرم وري،  ين اجلذس أوبوب لألسعل وي الودوف،  30يسبفة الركض وي الودوف    

 .واخدببر عبرو
 أوب اتخدببرات اي برثة فدم عت يف"
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، إثقبف الترة ايدحركة، تنط ط الترة وري 30لصد ااجلرط اينعرج عبلترة ع  ال واخص، مترثر الترة ةعى  بئط    
 عبلقدو ، الدصوثن ةعى ايروى ايقس .

 نتائج الدراسة:   -
 .كرة القدمتدرثببت ايالةن ايصغرة تؤ ر إجيبعب يف تطوثر اجلوارن البدر ة لالةيب   -

 .كرة القدمتدرثببت ايالةن ايصغرة تؤ ر إجيبعب يف تطوثر اجلوارن اي برثة لالةيب   -

 :(2009)  بلعروسي سليماندراسة   -7-1-3
توظ ف األلعبب الدم  دثة  مي عرربوج تدرثيب لدنم ة ععض الصعبت البدر ة واي برات  عنوان الدراسة: -

 اجللائر. األسبس ة لنب    كرة القدم، رسبلة وبةسدري أري ون ورة، وع د الريع ة البدر ة الرثب  ة،  
 الهدف من الدراسة:  -

واي برات  الصعبت البدر ة تصم   عرربوج تدرثيب وقريد عبسدددام األلعبب الدم  دثة لدنم جل ععض  -
 لنب    كرة القدم.  األسبس ة

  والدجرثب ة د د الت ف ةي طب عة العروع اإل صبئ ة ع  ردبئج اتخدببرات البعدثة لعع نة الضبعطة  -
 الدراسة.

اسدددم البب   يف  ذه الدراسة اين ج الدجرثيب ةعى ة نة تدتوم وي اموةد   بعطة  المنهج المستخدم:  -
 .تةبب وقسمة عبلدسبوط 30وخمرثب ة مت عت يف 

 اتخدببرات البدر ة الدبل ة"   مت عت يف االختبارات المستخدمة:  -
وري، اخدببر اجلرط اينعرج ع  احواةل، اخدببر الو ن  100وري وي الودوف، اخدببر ةرط  30اجلرط اخدببر    

 خطوات.  03وي ال ببت عا  
 "أوب اتخدببرات اي برثة فدم عت يف

اخدببر و برة الس طرة ةعى الترة يف وسب ة حمدقة، اخدببر اجلرط عبلترة ع  القوائ ، اخدببر دذف الترة ألععد    
 ، اخدببر الدصوثن ةعى  عقة الدائرة.عبلرأسببر  رب الترة  وسبفة، اخد

 نتائج الدراسة:   -
إم توظ ف األلعبب الدم  دثة يف ال اوج الددرثب ة ثؤ ر إجيبعب يف تنم ة ععض الصعبت البدر ة إت صعة  -

 السرةة، كمب ثؤ ر إجيبعب كذلت يف تنم ة اي برات األسبس ة.
إ صبئ ة ع  ردبئج اتخدببرات البعدثة لعع نة الضبعطة والدجرثب ة يف الصعبت  نبال فروع ذات قتلة  -

 البدر ة واي برات األسبس ة و   لصبحل الع نة الدجرثب ة.
عراة الددرثن وف  األسس الععم ة  دود الددرثببت الدقع دثة ت ثتع  لعوصو  عبلالةن إ  أةعى  -

  ايسدوثبت.



 

-  13  - 

 

      الجانب التمهيـدي             
 

 اإلطار العام للدراسة 
 

 (: 2009دراسة قحطان جليل خليل العزاوي )  -7-1-4
أ ر اسدددام األلعبب الصغرية يف تطوثر ععض القدرات البدر ة لدد  راس ايروى لترة عنوان الدراسة:  -

 .، ةبوعة قثبيل )عغداق(2009القدم، ة  ون ور، اعة ةعوم الرثب ة، العدق األو   
 يف النقبر الدبل ة"  الدراسة دقت أ داف   الهدف من الدراسة:  -

و   ون ج تدرثيب وقريد عبسدددام األلعبب الصغرية يف تطوثر وسدود ععض القدرات البدر ة لدد  -
 سنة( لترة القدم.14 راس ايروى األ بب  ععمر )

 14وعرفة تأ ري اين ج الددرثيب ايقريد يف تطوثر ععض القدرات البدر ة لدد  راس ايروى األ بب  ععمر ) -
 سنة( لترة القدم.

( تةن وي  راس ايروى 20اسدددم البب   اين ج الدجرثيب ةعى ة نة تدتوم وي ) :المستخدم   المنهج -
سنة( لترة القدم     مت تقس م   ع تل ة وائ  إ  14األ بب  يف ايركل الددرثيب الدطوثرط يف عغداق ععمر )

   ) راس(. ( تةب10اموةد  وعذلت فقد تتورت كل اموةة وي )
 مت عت يف اتخدببرات البدر ة الدبل ة" :المستخدمة  االختبارات  -
م وي البداثة العبل ة، 20 ين اجلذس لألوبم وي الودوف، القعل العموقط وي ال ببت، رو  الترة الطب ة، ركض    
 وي فود ب.   والد رةة األوبو ةايوار     وايرور ع ع  ال واخص    رطاجل
 الدراسة:نتائج    -

( يف اتخدببرات الي والضبعطة نبال فروع أري وعنوثة لندبئج اتخدببرات القبع ة ع  اجملموةد  )الدجرثب ة  -
 ةعى خمبرس ايسدود دبل البده يف تنع ذ اين ج الددرثيب ايقريد لع نة البح .  و ذا ثد مت تقومي ب  

رية تطورا إجيبع ب ع  اتخدببرثي )القبع  والبعدط(  ق  ال ربوج الددرثيب ايقريد عبسدددام األلعبب الصغ -
 ولصبحل اجملموةة الدجرثب ة يف اخدببرات القعل العموقط، السرةة القوة ايم لة عبلسرةة.

 ق  ال ربا  الددرثب   )الضبعطة والدجرثب ة( تطورا إجيبع ب ع  اتخدببرثي القبع  والبعدط يف اخدببرات  -
 الطب ة، الر بدة(.)ايرورة، رو  الترة  

 ق  ال ربوج الددرثيب ايقريد عبسدددام األلعبب الصغرية تطورا إجيبع ب يف ردبئج اتخدببرات البعدثة ع   -
اجملموةد  )الضبعطة والدجرثب ة( ولصبحل اجملموةة الدجرثب ة وبةدا اخدببر ايرورة و ذا ثد  ةعى تأ ري 

 ات البدر ة لدد ة نة البح .  اين ج الددرثيب يف تطور وسدود ععض القدر 

 :(2011دراسة حجار خرفـان محمد ) -7-1-5
رات األسبس ة بتنم ة الصعبت البدر ة واي أ ر عرربوج تدرثيب وقريد يف والةن وصغرة ةعى  عنوان الدراسة: -

 ،2011  ال بوي والرثب  ة، العدقلنب   كرة القدم، ة  ون ور، اجملعة الععم ة لععوم وتقن بت األر طة البدر ة 
 ةبوعة وسدغبمن )اجللائر(.



 

-  14  - 

 

      الجانب التمهيـدي             
 

 اإلطار العام للدراسة 
 

 راسة يف النقبر الدبل ة" د دقت أ داف الالهدف من الدراسة:   -
 وعرفة العروع ع  ردبئج اتخدببرات البعدثة البدر ة واي برثة ع  الع نة الضبعطة والدجرثب ة. -

وعرفة أ ر ال ربوج الددرثيب ايقريد ةعى والةن وصغرة يف تطوثر ععض الصعبت البدر ة واي برات  -
 .سنة  14القدم ةت األسبس ة لنب    كرة  

و   عرربوج تدرثيب وقريد ةعى ايالةن ايصغرة لدطوثر ععض الصعبت البدر ة واي برات األسبس ة   -
طوثر ععض الصعبت البدر ة واي برات األسبس ة لنب   كرة كرة القدم ةعى ايالةن ايصغرة لدلنب    

 سنة.  14القدم ةت  
اسدددم البب   يف  ذه الدراسة اين ج الدجرثيب     دبم عبخد بر ة نة ودتورة وي  :المنهج المستخدم  -

يف أصبأر وفبع  تةبب ومت عت ال بر ة 25ععدق اموةد   بعطة وخمرثب ة، فدم عت األو  يف أصبأر اةبق وسدغبمن 
 -ال با  ايسدود-القدمتبععة لعبطولة اجل وثة لراعطة و رام لترة      ولأرام عنعس ةدق الالةب  و 

 مت عت يف اتخدببرات البدر ة الدبل ة" :االختبارات المستخدمة  -
 وري، اخدببر القعل العموقط ألةعى، اخدببر اجلرط ع  احواةل.  30اخدببر اجلرط    

 أوب اتخدببرات اي برثة فدم عت يف"
 .واتسدالم والدحت  اخدببر الس طرة ةعى الترة، اخدببر اجلرط عبلترة ع  القوائ ، اخدببر الدمرثر     

 :نتائج الدراسة  -
اتخدببرات  و   لصبحلالدجرثب ة  والبعدثة لعع نةتوةد فروع ذات قتلة إ صبئ ة ع  اتخدببرات القبع ة  -

 البعدثة.
اتخدببرات  و   لصبحلالضبعطة  والبعدثة لعع نةتوةد فروع ذات قتلة إ صبئ ة ع  اتخدببرات القبع ة  -

 البعدثة.
الع نة  والدجرثب ة و   لصبحلبعدثة لعع نة الضبعطة  نبال فروع ذات قتلة إ صبئ ة يف اتخدببرات ال -

 الدجرثب ة. 
 .واي برات األسبس ةإم تدرثببت ايالةن ايصغرة تؤ ر إجيبعب يف تنم ة الصعبت البدر ة   -

 

 (:2012دراسة حجار خرفـان محمد )  -7-1-6

ععض ايدطعببت  وصغرة يف تطوثرأسعوب اينبفسة ةعى والةن فبةع ة الددرثن عبسدددام  عنوان الدراسة: -
    ، س دط ةبد والرثب  ةقكدوراه أري ون ورة، وع د الريع ة البدر ة  أطرو ةكرة القدم،  واي برثة لنب  البدر ة 

 اهلل، اجللائر. 
 يف النقبر الدبل ة"  الدراسة دقت أ داف   الهدف من الدراسة:  -
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عبسدددام أسعوب اينبفسة يف تطوثر ععض الصعبت البدر ة وعرفة أ ر الددرثن ةعى والةن وصغرة  -
 لنب    كرة القدم.

وعرفة أ ر الددرثن ةعى والةن وصغرة عبسدددام أسعوب اينبفسة يف تطوثر ععض اي برات األسبس ة  -
 لنب    كرة القدم. 

 لدجرثب ة يفواالت ف ةي طب عة العروع اإل صبئ ة ع  ردبئج اتخدببرات البعدثة لعع نة الضبعطة  -
 د د الدراسة.  واي برات األسبس ةالصعبت البدر ة  

تةبب دسمت  30ة نة ودتورة وي اسدددم البب   اين ج الدجرثيب،     دبم عبخد بر  المنهج المستخدم:  -
أصبأر وقاق  وال بر ة يفتةن  15ععدق  وسدغبمن صبأر ترة أ، فدم عت األو  يف وخمرثب ةإ  اموةد   بعطة 

 -ايسدود اتو   –لعبطولة اجل وثة لراعطة و رام لترة القدم    و   تبععةوسدغبمن عنعس ةدق الالةب   
  ة الدبل ة"رمت عت يف اتخدببرات البد  االختبارات المستخدمة: -
 الودوف، اخدببر القعل العموقط ألةعى، اخدببر اجلرط ايدعرج ع  احواةل.  وري وي  30اخدببر اجلرط    

 أوب اتخدببرات اي برثة فدم عت يف"
 .واتسدالم والدحت  الس طرة ةعى الترة يف وسب ة حمدقة، اجلرط عبلترة ع  القوائ ، الدمرثر     
 :نتائج الدراسة  -

الع نة الدجرثب ة لصبحل اتخدببر البعدط يف  والبعدط لددوةوق فروع قالة إ صبئ ب ع  اتخدببر القبع   -
 مج   اتخدببرات البدر ة د د البح .

الدجرثب ة   والبعدط لدد الع نة اتخدببر القبع  والبعدط يفوةوق فروع قالة إ صبئ ب ع  اتخدببر القبع   -
 كل اتخدببرات اي برثة د د البح .لصبحل اتخدببر البعدط يف  

الق بس البعدط يف مج   اتخدببرات البدر ة   والضبعطة يفتوةد فروع قالة إ صبئ ب ع  الع ند  الدجرثب ة  -
 وري. 30اخدببر السرةة د د البح  لصبحل اجملموةة الدجرثب ة، وبةدا  

يف مج   اتخدببرات يف  الق بس البعدط والضبعطة يفتوةد فروع قالة إ صبئ ب ع  الع ند  الدجرثب ة  -
 اي برثة د د البح  لصبحل اجملموةة الدجرثب ة.  مج   اتخدببراتالق بس البعدط يف  

البدر ة توظ ف الددرثببت عبسدددام أسعوب اينبفسة ةعى والةن وصغرة أ ر إجيبعب يف تطوثر الصعبت  -
 د د البح .  واي برات األسبس ة

 (:2012دراسة مساليتي لخضر)  -7-1-7
تطوثر ععض  والسرةة ةعىوقريد لعددرثن البدا ايدوج يف تنم ة القوة  تأ ري عرربوج تدرثيبعنوان الدراسة: 

وتقن بت لععوم ( سنة، ة  ون ور، اجملعة الععم ة 18-16) لع ة األواسط اي برات األسبس ة يف كرة القدم
 ، ةبوعة وسدغبمن )اجللائر(. 2012البدر ة والرثب  ة، العدق الدبس     األر طة
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 يف النقبر الدبل ة"  الدراسةقت أ داف   د  الهدف من الدراسة:  -
( سنة لدنم ة القوة         18-16تصم   عرربوج تدرثيب لعددرثن البدا ايدوج لالةن كرة القدم األواسط ) -

 والسرةة.
 تأ ري الددرثن البدا ايدوج يف تطوثر ععض اي برات األسبس ة لدد تةيب كرة القدم.  دوعرفة وب ود  -

      الق بس القبع   وذلت عبسددداماسدددم البب   يف  ذه الدراسة اين ج الدجرثيب  المنهج المستخدم: -
صنف األواسط ةع   وفرث  س دطة نة اخدريت عطرثقة ةمدثة ودم عة يف فرث  س دط  ضر  والبعدط ةعى

 10( وي اجملدم  األصع  الذط مي ل )%20رسبة تقدر عاااا ) والي  تعتلعبطولة اجل وثة الغرع ة لعمسدود )ب(، 
 تةن(. 200( وي اجملدم  األصع  )%18تةن عنسبة )  36ةب  ددرت عاااا الفرع(، أوب ة نة ال

 البدر ة الدبل ة"مت عت يف اتخدببرات   االختبارات المستخدمة:  -
 م.50م، اخدببر اجلرط  30اخدببر البطي، اخدببر الدعع ، اخدببر اجلرط     

 أوب اتخدببرات اي برثة فدم عت يف"
  رب الترة ألععد وسبفة ممتنة،  رب الترة عبلرأس، اجلرط ايدعرج عبلترة.   
 نتائج الدراسة:  -

 األواسط.   ب يف تنم ة القوة والسرةة ةند تةيبجيبعإإم اسدددام ال ربوج الددرثيب ايقريد دد أ ر   -
 أقد ال ربوج الددرثيب ايقريد إ  ةس  وتطوثر ععض اي برات األسبس ة يف كرة القدم. -
 العرع ع  اتخدببر القبع  والبعدط قا  إ صبئ ب و و لصع  اتخدببر البعدط يف اتخدببرات البدر ة. -
 قا  إ صبئ ب و و لصبحل اتخدببر البعدط يف اتخدببرات اي برثة.العرع ع  اتخدببر القبع  والبعدط   -
ةعى وسدود ايقبررة يف ردبئج اتخدببر البعدط لع ني البح  يف اتخدببرات البدر ة واي برثة، أم كل  -

ةع  ب العروع احبصعة ع  ودوسط ردبئج اتخدببرات  ب قتلة إ صبئ ة لصبحل الع نة الدجرثب ة ايطب  
 ال ربوج ايقريد لعددرثن البدا ايدوج.

 (:2013جغدم بن ذهبية )  دراسة-7-1-8

  واي برط لالةيبتأ ري اسدددام الددرثببت ةعى ايالةن ايصغرة يف ةس  اجلبرن البدا  عنوان الدراسة: -
البدر ة      وتقن بت األر طةعوم كرة القدم اي برك  يف العرع الرثب  ة ايدرس ة، ة  ون ور، اجملعة الععم ة لع

 )اجللائر(.  ، ةبوعة وسدغبمن 2013العدق العب ر ،  والرثب  ة
 يف النقبر الدبل ة"  الدراسة دقت أ داف   الهدف من الدراسة:  -

كرة القدم  واي برد لالةيبوعرفة ودد تأ ري اسدددام ايالةن ايصغرة ةعى ةس  اجلبرن البدا  -
 اي برك  يف العرع الرثب  ة ايدرس ة.

 .والدجرثب ةالع نة الضبعطة    واي برثة ع وعرفة العرع ع  ردبئج اتخدببرات البعدثة البدر ة   -
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كرة   واي برات األسبس ةى والةن وصغرة يف تطوثر الصعبت البدر ة وعرفة أ ر ال ربوج الددرثيب ايقريد ةع -
 القدم اي برك  يف العرع الرثب  ة ايدرس ة.

وعرفة ودد وسب جل تدرثببت ايالةن ايصغرة يف حبد األقاه احرك  لالةيب العرع الرثب  ة ايدرس ة أ نبه  -
 اينبفسة الرثب  ة.

الق بس القبع         وذلت عبسددداميف  ذه الدراسة اين ج الدجرثيب  اسدددم البب   المنهج المستخدم: -
تعم ذ وي الطور اإلكمبيل مت اخد بر   عطرثقة ةمدثة ترياود أةمبر   وي  30ة نة ودتورة وي  والبعدط ةعى

 ( سنة ووزة  ةعى النحو الدبيل"13-15)
 تعم ذا.  15الع نة الضبعطة" ةدق أفراق ب  -
 .وبط مبسدغبمن  08 ةت كمبل العرث  ايدرس    و   مت لتعم ذا    15الع نة الدجرثب ة" ةدق أفراق ب  -

 مت عت يف اتخدببرات البدر ة الدبل ة" االختبارات المستخدمة:  -
 ين اجلذس وي و   الودوف، اخدببر الو ن  وري، اخدببر اجلرط ايدعرج ع  احواةل، اخدببر 30ةرط اخدببر    

 العرثض وي ال ببت.
 أوب اتخدببرات اي برثة فدم عت يف"

اجلرط ايدعرج عبلترة، مترثر الترة ةعى  بئط الصد، تنط ط الترة ةعى القدو ، تصوثن الترة ةعى ايروى    
 ايسدق  .

 :نتائج الدراسة  -
اتخدببرات  لصبحل   و الدجرثب ة  والبعدثة لعع نةبرات القبع ة توةد فروع ذات قتلة إ صبئ ة ع  اتخدب -

 ةع  ب ال ربوج الددرثيب.  والي طب البعدثة  
 و   لصبحلالضبعطة  والبعدثة لعع نةتوةد فروع ذات قتلة إ صبئ ة ع  ردبئج اتخدببرات القبع ة  -

 اتخدببرات البعدثة.
الع نة  والدجرثب ة و   لصبحل نبال فروع ذات قتلة إ صبئ ة يف اتخدببرات البعدثة لعع نة الضبعطة  -

 الدجرثب ة. 
لالةيب كرة القدم  واي برات األسبس ةإم تدرثببت ايالةن ايصغرة تؤ ر إجيبعب يف تنم ة الصعبت البدر ة  -

 اي برك  يف العرع الرثب  ة ايدرس ة.

 (:2014دراسة قصير عبد الرزاق )  -7-1-9

يف   اي برطواألقاه تأ ري تدرثببت الععن مبسب بت  دععة يف تطوثر ععض القدرات البدر ة  عنوان الدراسة: -
البدا الرثب  ، العدق ال بوي، ةوام  وتقن بت الن براجملعة الععم ة يد  ةعوم ، ة  ون ور القدم،كرة 

 اجللائر.ةبوعة    ،2014



 

-  18  - 

 

      الجانب التمهيـدي             
 

 اإلطار العام للدراسة 
 

 يف النقبر الدبل ة"  الدراسة دقت أ داف   الهدف من الدراسة:  -
 واي برثة ا بصةالدعرف ةعى تأ ري تدرثببت الععن مبسب بت  دععة يف تطوثر ععض القدرات البدر ة  -

 لالةيب كرة القدم.
 .العمرثة  الععن مبسب بت  دععة يف  ذه اير عةالدعرف ةعى أ  ة تدرثببت   -
 .والعالدة ع ن مب  واإلةداق اي برطالوصو  إ  اموةة وي احقبئ   و  اإلةداق البدا   -
ةي طرث  تدرثببت الععن  واي برثة ا بصةالت ف ةي ايدة الي ميتي أم تدطور ف  ب القدرات البدر ة  -

 مبسب بت  دععة.
 14تدتوم وي اسدددم البب   اين ج الدجرثيب عدصم   اجملموةة الوا دة ةعى ة نة  المنهج المستخدم: -

مت تر  ح   وي األردثة اي بركة يف البطولة ال رد ة تةن لعرث  ة ل  ببب ععدثة فرة وة،  23وي أصل تةبب 
 لوتثة و عة لألواسط.

 مت عت يف اتخدببرات البدر ة الدبل ة" االختبارات المستخدمة:  -
(، م180السرةة ) بر ة(، اخدببر ةمل  90اخدببر سرةة األقاه )اينبولة اجلدارثة(، اخدببر ةمل القوة )يدة    

 وي ال ببت(. الطوثلاخدببر القوة اترعجبرثة لعسبد  )الو ن  
 أوب اتخدببرات اي برثة فدم عت يف"

اخدببر قدة اينبولة )قدة مترثر الترة(، اخدببر الد رةة السرةة )اجلرط ايدعرج عبلترة(، اخدببر قدة الد دثف    
 )الد دثف ةعى ايروى(، اخدببر دوة  رب الترة عبلرأس ) رب الترة ألععد وسبفة ممتنة(.

 نتائج الدراسة:  -
ال ربوج الددرثيب ايقريد وف  تدرثببت الععن مبسب بت  دععة كبم لجل األ ر اإلجيبيب يف تطوثر ععض  -

 تةيب األواسط لترة القدم. واي برثة لددالقدرات البدر ة  
وتوربت احمل الددرثيب خال  ال ربوج الددرثيب وف  تدرثببت الععن  والس طرة ةعىتنا   العمل  -

 .واي برثة  تطوثر القدرات البدر ة  إط  مبسب بت  دععة ثؤق
كبم  ب األ ر يف تطوثر القدرات   وايسب بت ايددععةاحدث ة  والوسبئل الددرثب ةاسدددام األقوات  إم   -

 لالةيب أواسط كرة القدم. واألقاه اي برطالبدر ة ا بصة  

 (2014دراسة مساليتي لخضر: )  -7-1-10
 والسرةة وأ ر ب ةعىتوظ ف عرربوج تدرثيب وقريد لعدحضري البدا ايدوج يف تنم ة القوة عنوان الدراسة:  -

، س دط ةبد والرثب  ةأطرو ة قكدوراه أري ون ورة، وع د الريع ة البدر ة تطوثر اي برات األسبس ة يف كرة القدم، 
 اهلل، اجللائر. 

  دقت أ داف الدراسة يف النقبر الدبل ة"الهدف من الدراسة:   -
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سنة لدنم ة القوة      20البدا ايدوج لالةيب كرة القدم أدل وي  تصم   عرربوج تدرثيب وقريد لعدحضري -
 والسرةة.

سبس ة وعرفة ودد تأ ري وفبةع ة ال ربوج الددرثيب ايقريد لعدحضري البدا ايدوج يف تطوثر اي برات األ -
 لالةيب كرة القدم.

 وعرفة العروع يف ردبئج اتخدببرات البدر ة واي برثة البعدثة ع  الع نة الضبعطة والع نة الدجرثب ة. -
اسدددم البب   اين ج الدجرثيب عدصم   اجملموةد  ايدتبف د  ةعى ة نة ودتورة وي المنهج المستخدم:  -

      تةن  18، فدم عت األو  يف فرث  س دط  ضر ععدق ثب ةوخمر تةبب دسمت إ  اموةد   بعطة  36
 لعبطولة اجل وثة الغرع ة وسدود )ب( و   تبععةفرث  س دط ةع  عنعس ةدق الالةب     وال بر ة يف

 "واي برثة الدبل ةمت عت يف اتخدببرات البدر ة  االختبارات المستخدمة:   -
 م.  50م، اخدببر اجلرط   20اخدببر الو ن العموقط لسبرةنت، اخدببر الدعع ، اخدببر اجلرط    

 أوب اتخدببرات اي برثة فدم عت يف"
 اخدببر  رب الترة ألععد وسبفة، اخدببر  رب الترة عبلرأس، اخدببر اجلرط ايدعرج عبلترة   
 نتائج الدراسة:  -

 سنة.  20الع ة األدل وي   والسرةة لالةيباسدددام ال ربوج الددرثيب ايقريد أ ر اجيبعب يف تنم ة القوة   -

 ة يف كرة القدم.أقد ال ربوج الددرثيب ايقريد إ  تطوثر اي برات األسبس  -

اتخدببر البعدط  و و لصبحلالع ند   والبعدط ع  نبال فروع ذات قتلة إ صبئ ة ع  اتخدببر القبع   -
 .والسرةةالقوة    ويف د بسلعع نة الدجرثب ة يف اتخدببرات البدر ة  

خدببر البعدط ات و و لصبحلالع ند   والبعدط ع  نبال فروع ذات قتلة إ صبئ ة ع  اتخدببر القبع   -
 لعع نة الدجرثب ة يف اتخدببرات اي برثة لبعض اي رات األسبس ة يف كرة القدم.

كل   واي برثة أمةعى وسدود ايقبررة يف ردبئج اتخدببر البعدط لع ني البح  يف اتخدببرات البدر ة  -
العروع احبصعة ع  ودوسطة الندبئج  ب قتلة ا صبئ ة لصبحل الع نة الدجرثب ة ايطب  ةع  ب عرربوج 

 الدحضري البدا ايدوج.

 (:2014دراسة جغدم بن ذهبية )  -7-1-12

ة  واي برثتأ ري اسدددام الددرثببت ةعى ايالةن ايصغرة يف تنم ة ععض اجلوارن البدر ة  عنوان الدراسة: -
        كرة القدم اي برك  يف العرع الرثب  ة ايدرس ة، أطرو ة قكدوراه أري ون ورة، وع د الريع ة البدر ة  لالةيب

 ، س دط ةبد اهلل، اجللائر. والرثب  ة
 يف النقبر الدبل ة"  الدراسة دقت أ داف   الهدف من الدراسة:  -
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البدر ة  الو دات الددرثب ة ايقري ة عبسدددام ايالةن ايصغرة يف تنم ة ععض اجلوارن وعرفة ودد تأ ري  -
 كرة القدم اي برك  يف العرع الرثب  ة ايدرس ة.  لالةيبواي برثة  

ودد تأ ري الو دات الددرثب ة ايقري ة عبسدددام الددرثببت ةعى ايالةن ايصغرة ةعى تنم ة ععض وعرفة  -
 .ايدرس ةكرة القدم اي برك  يف العرع الرثب  ة    اي برثة لالةيباجلوارن  

 والدجرثب ة يفالت ف ةي طب عة العروع اإل صبئ ة ع  ردبئج اتخدببرات البعدثة لعع نة الضبعطة  -
 .واي برات األسبس ةالصعبت البدر ة  

الق بس القبع         وذلت عبسددداماسدددم البب   يف  ذه الدراسة اين ج الدجرثيب  المنهج المستخدم: -
تعم ذ وي الطور اإلكمبيل مت اخد بر   عطرثقة ةمدثة ووزة  ةعى النحو  36ة نة ودتورة وي  والبعدط ةعى

 الدبيل"
 .عي وبرة حممد   ةت كمبل ث بركوم يف العرث  ايدرس    تعم ذا  18الع نة الضبعطة" ةدق أفراق ب  -
 .1945وبط   08  ةت كمبل ث بركوم يف العرث  ايدرس  تعم ذا    18أفراق ب الع نة الدجرثب ة" ةدق  -

 مت عت يف اتخدببرات البدر ة الدبل ة" االختبارات المستخدمة:  -
 ،الودوفلألسعل وي  ين اجلذس  اخدببر ،اخدببر الو ن العرثض وي ال ببت ،م وي الودوف 30ةرط اخدببر    

 .اجلرط ايدعرج ع  احواةل  اخدببر
 أوب اتخدببرات اي برثة فدم عت يف"

 ب، تصوثن الترة ةعى ايروى ايسدق  ، اجلرط ايدعرج عبلترة، تنط ط الترة ةعى 30مترثر الترة ةعى احبئط    
 القدو .

 :نتائج الدراسة  -
اتخدببر البعدط لصبحل  ذه األخرية  والدجرثب ة يفتوةد فروع ذات قتلة إ صبئ ة ع  الع نة الضبعطة  -

 يف ةل الصعبت البدر ة د د الدراسة ممب ثد  ةعى فبةع ة الو دات الددرثب ة ايقري ة. 

حل  ذه األخرية اتخدببر البعدط لصب والدجرثب ة يفتوةد فروع ذات قتلة إ صبئ ة ع  الع نة الضبعطة  -
 . لدد تةيب كرة القدم  اي برات األسبس ة  ردبئجيف  

اسدددام ال - واحمبس ثولد لدد تةيب العرع الرثب  ة ايدرس ة الرأبة رة ايالةن ايصغ   ةعى ددرثببتإم  
ع تل خب  لدد  واي برات األسبس ةأقاه الدمبرثي ممب ثؤ ر إجيبعب ةعى تنم ة الصعبت البدر ة  ةعى
  ةب .الال

إ  دعة ا دمبم السعطبت اين ة هبذا اينب   وو برثب راة إم   عف وسدود العرع الرثب  ة ايدرس ة عدر ب  -
 ايعبرف النارثة لألسس الععم ة.  وةدم تطب  ا صن 

العرع الرثب  ة  واي برط لالةيبالدمرثنبت ةعى ايالةن ايصغرة ةسي وي وسدود األقاه البدا  -
 ايدرس ة.
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 (:2016)  ياسين  بونشادةدراسة    -7-1-13

عرربوج تدرثيب وقريد لأللعبب الصغرية ةعى تنم ة ععض اي برات األسبس ة يف كرة تأ ري  عنوان الدراسة: -
البدر ة  وتقن بت الن بطبتسنوات(، ة  ون ور، اعة ا ريف يع د ةعوم  09-06القدم لدد ف ة ايدارس )

 ، ةبوعة زثبم ةب ور عبجلععة )اجللائر(.  2016، العدق احبقط ة ر  والرثب  ة
 يف النقبر الدبل ة"  الدراسة دقت أ داف   الهدف من الدراسة:  -

 .تنم ة و برة مترثر الترة لدد ف ة ايدارسالت ف ةي أ ر ال ربوج الددرثيب ايقريد لترة القدم يف   -

 .لدد ف ة ايدارس  ايراوأةالت ف ةي أ ر ال ربوج الددرثيب ايقريد لترة القدم يف تنم ة و برة   -
الق بس القبع         وذلت عبسددداماسدددم البب   يف  ذه الدراسة اين ج الدجرثيب  المنهج المستخدم: -

 سنوات( وقسمة عبلدسبوط إ  فوة "  09-06ف ة ايدارس )وي    تةن  33ة نة ودتورة وي    والبعدط ةعى
 تةن مي ل الع نة الدجرثب ة.  15العوج األو "   -
 تةن مي ل الع نة الضبعطة. 15العوج ال با"   -

 الدبل ة"  اي برثةمت عت يف اتخدببرات   االختبارات المستخدمة:  -
 .ايراوأةاخدببر مترثر الترة، اخدببر     
 :نتائج الدراسة  -

 لع ة ايدارس.  ايراوأةوو برة  ال ربوج الددرثيب ايقريد لترة القدم لجل قور يف ةس  و برة الدمرثر   -

 (:2017)  دحماني بن سعد اهللدراسة    -7-1-14

أ ر عرربوج وقريد لأللعبب الصغرية ايت عة يف تنم ة ععض القدرات احرك ة )الدواف ، الدوازم،  عنوان الدراسة: -
ايرورة( لدد تالو ذ اير عة اتعددائ ة، ة  ون ور، اعة ا ريف يع د ةعوم وتقن بت الن بطبت البدر ة        

 اجللائر(.  ، ةبوعة زثبم ةب ور عبجلععة )2017والرثب  ة، العدق ال با ة ر 
 يف النقبر الدبل ة"  الدراسة دقت أ داف   الهدف من الدراسة:  -

 الت ف ةي تأ ري عرربوج تدرثيب وقريد لأللعبب الصغرية ايت عة ةعى تنم ة ععض القدرات احرك ة لدد -
 .تالو ذ اير عة اتعددائ ة

 ة الدواف ، الدوازم، ايرورة، لددالت ف ةي تأ ري عرربوج تدرثيب وقريد لأللعبب الصغرية ايت عة ةعى تنم  -
 .تالو ذ اير عة اتعددائ ة

وي  تعم ذ 40وي  تدتوم ةعى ة نة اسدددم البب   يف  ذه الدراسة اين ج الدجرثيب  المنهج المستخدم: -
 رعس اجلنس ثدرسوم عبلصف ال بر ة اعددائ  عبعددائ ة العقوم وصطعى عوتثة اجلععة وقسمة عبلدسبوط إ "

 ( تعم ذ وي رعس اجلنس )الع نة الدجرثب ة(.20) -
 ( تعم ذ وي رعس اجلنس )الع نة الضبعطة(. 20) -
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 اخدببر كل وي الدواف ، الدوازم، وايرورة.مت عت يف   االختبارات المستخدمة:  -
 :نتائج الدراسة  -

)الدواف ، الدوازم، ايرورة( لدد تالو ذ ثؤ ر ال ربوج ايقريد لأللعبب الصغرية يف تنم ة القدرات احرك ة  -
 اير عة اتعددائ ة.

تطب   ال ربوج ايقريد يف تنم ة  والدجرثب ة ععدتوةد فروع ذات قتلة إ صبئ ة ع  الع ند  الضبعطة  -
 الدواف ، الدوازم، ايرورة، لدالو ذ اير عة اتعددائ ة لصبحل الع نة الدجرثب ة.

 (2018: )دراسة حجاب عصام   -7-1-11
فبةع ة عرربوج تدرثيب وبين ةعى أسبس األلعبب ايصغرة يف تطوثر الصعبت البدر ة واي برثة عنوان الدراسة:  -

، س دط ةبد والرثب  ةأطرو ة قكدوراه أري ون ورة، وع د الريع ة البدر ة  سنة. 17لدد تةيب كرة القدم أدل وي 
 اهلل، اجللائر. 

  دقت أ داف الدراسة يف النقبر الدبل ة"الهدف من الدراسة:   -
وعرفة األسببب الرئ س ة واجلو رثة الي أقت  عف ايسدود البدا واي برط لدد تةيب كرة القدم أدل  -

 سنة.  17وي  

كرة وعرفة أ ر ال ربوج الددرثيب ايبين ةعى أسبس األلعبب الصغرة يف تطوثر الصعبت البدر ة لدد تةيب   -
 سنة.  17القدم أدل وي  

وعرفة أ ر ال ربوج الددرثيب ايبين ةعى أسبس األلعبب الصغرة يف تطوثر الصعبت اي برثة لدد تةيب كرة  -
 سنة.  17القدم أدل وي  

  يف  والدجرثب ة الضبعطة لعع نة البعدثة اتخدببرات ردبئج ع  اإل صبئ ة العروع طب عة ةي الت ف -
 .الدراسة د د  األسبس ة واي برات البدر ة الصعبت

الوصع  عبألسعوب ايسح  ومشعت  ذه الدراسة الوصع ة مج   اسدددم البب   اين ج المنهج المستخدم:   -
الدجرثيب عدصم   اجملموةد  ايدتبف د  سنة، واسدددم كذلت اين ج  17ودريب فرع تةيب كرة القدم أدل وي 

 اةبق سدراتجل عا، فدم عت األو  يف فرث  وخمرثب ةتةبب دسمت إ  اموةد   بعطة  40ةعى ة نة ودتورة وي 
 .عنعس ةدق الالةب   خضراوط أمحد سدراتةفرث     وال بر ة يفتةن   20

 "واي برثة الدبل ةمت عت يف اتخدببرات البدر ة  االختبارات المستخدمة:   -
الو ن العموقط سبرةنت،  ين اجلذس لألوبم وي اجلعوس، م، 30م، القعل ةعى سبع وا دة يسبفة 30العدو 

 الدحت  يف ا واه، اجلرط ايدعرج عبلترة، الدمرثر واتسدقبب  والدحت ، ركل الترة ألععد وسبفة.
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 نتائج الدراسة:  -
 اتخدببر لصبحل الدجرثب ة  الع نة لدد والبعدط القبع  اتخدببر ع   إ صبئ ة قتلة ذات فروع توةد  -

 .البح  د د  البدر ة اتخدببرات مج    يف البعدط

 اتخدببر لصبحل الدجرثب ة  الع نة لدد والبعدط القبع  اتخدببر ع  إ صبئ ة قتلة ذات فروع توةد  -

 .البح  د د  اي برثة اتخدببرات مج    البعدط يف

  اتخدببرات مج   يف البعدط الق بس يف والضبعطة الدجرثب ة الع ند  ع  إ صبئ ة قتلة ذات فروع توةد  -
 .الدجرثب ة اجملموةة لصبحل البح  د د  البدثنة

اتخدببرات   مج   يف البعدط الق بس يف والضبعطة الدجرثب ة الع ند  ع  إ صبئ ة قتلة ذات فروع توةد  -
 .الدجرثب ة اجملموةة لصبحل البح  د د  اي برثة

 
 األجنبية:دراسات  ال-7-2

  Kelly. DM, Drust .B  "(2008:)"  دراسة كيلي و دروست  -7-2-1

يف وببرثبت كرة  وايدطعببت اي برثةتأ ري أععبق ايععن ةعى اسدجبعبت وعد   رعبت القعن  عنوان الدراسة: -
     عرثطبر ب.  ،2008وورس ل عرعو   ، ةبوعة ةوم وةعوم الددرثنالقدم ايصغرة، ة  ون ور، وع د الرثب ة  

 دفت الدراسة إ  الدعرف ةعى األ ر النبتج وي خال  تغ ري أععبق ايععن ةعى وعد   الهدف من الدراسة:  -
 كرة القدم ايصغرة.اي برثة لدد تةيب    وععض ايدطعببت رعبت القعن  

 اسدددم البب   يف  ذه الدراسة اين ج الدجرثيب.  المنهج المستخدم:  -
 مت عت يف اتخدببرات الدبل ة"االختبارات المستخدمة:  -

 .، ايال اةاخدببر د بس ربض القعن -

 نتائج الدراسة:  -
 وعد   رعبت القعن ت ثدغري عدغ ري أععبق ايععن. -
تدأ ر اي برات األسبس ة عدغ ري  ج  ايععن ةي طرث  اللثبقة أو النقصبم يف ةدق ورات يس الترة      -

 تعت اي برات.  وعبلدبيل تترار
أ برت ايقبرربت ع  العريات اللون ة لععن ةعى اخدالفبت كبرية يف كل وي وعد   رعبت القعن  -

 .وايدطعببت اي برثة
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 A. Katis and E. kellis"  (2009:)"  و كتيسدراسة كاليس    -7-2-2

م ال ببب،    ورادبة  أ ر ألعبب ايالةن الصغرية ةعى تطوثر األقاه البدا لالةيب كرة القد  عنوان الدراسة: -
العالج الطب ع ، دس  الريع ة البدر ة وةعوم الرثب ة، ةبوعة   سبلور ت ، ال وربم، ة  ون ور، اعة األةصبب و 

 (.2009)والصحة  ةعوم الرثب ة  

ةبرن  دفت الدراسة إ  فحص  ركة تنع ذ اإلةراهات خال  وببرثبت صغرية وي الهدف من الدراسة:   -
 .واي برات األسبس ةألعبب ايالةن الصغرية ةعى ددرة الدحمل اي دار ة    وأ ر
 13تةن أةمبر   ةت  34تدتوم وي اسدددم البب   اين ج الددرثيب ةعى ة نة  المنهج المستخدم: -

والةن وصغرة ثد   والععن وذلت يف   دبم عدطب   عرربوج تدرثيب عبسدددام األسعوب الدنبفس  سنة،  
 الدحت  مبسب ب ب وفقب لعدق الالةب  اي برك  يف األقاه.

 مت عت يف اتخدببرات البدر ة الدبل ة" االختبارات المستخدمة:  -
دببر ايراوأة عبلترة ع  القوائ ، اخدببر د بس وعد  د بس الر بدة إل نوط، اخ وري، اخدببر 30العدو اخدببر    

  رعبت القعن.
 نتائج الدراسة:  -

 ألعبب ايالةن الصغرية تطور الع بدة البدر ة لالةن كرة القدم يف  بلة وةوق ةدق دع ل وي الالةب . -
تسب   يف رف   كبريةوعأةداق   واسددداوب ب ايددععةألعبب ايالةن الصغرية خبصة يف ةبرن األلعبب  -

  وسدود الددرثن ايدصص لالةيب كرة القدم لع ببب.

 R. Duarte and J. Sampaio (2009:)  ي و جيم سمبايوتدوار   ريكاردودراسة    -7-2-3

الددرثن يف كرة القدم قاخل الصبتت ةعى وعد   هةدق الالةب  أ نبأ ر ودة الدمرثي و عنوان الدراسة:  -
، العدق  The Open Sports Science  رعبت القعن و ةس  ععض اي برات العن ة، ة  ون ور، اعة

 (، ال تغب .41-37ال با، الصعحة )
أسعوب اينبفسة( الدمرثي )الالةب  اي برك  يف  ةدق  دفت الدراسة إ  وعرفة تأ ريالهدف من الدراسة:   -

اي برات األسبس ة عبإل بفة إ  د بس األ بر العس ولوة ة ةعى  د السواه يدة  وكذا ععضةعى  رعبت القعن 
 يف أةداق الالةب  لترة القدم قاخل القبةبت.   اخدالفبتالدمرثي يف وةوق  

تةيب كرة  والبعدط ةعىالق بس القبع   وذلت عبسدددامالدجرثيب اسدددم البب   اين ج المنهج المستخدم:   -
 القدم قاخل القبةبت.

  مت عت يف اتخدببرات الدبل ة" االختبارات المستخدمة:  -
 اخدببر د بس ربض القعن. -

 ايال اة. -



 

-  25  - 

 

      الجانب التمهيـدي             
 

 اإلطار العام للدراسة 
 

 نتائج الدراسة:  -
اسدعمب  ععض اي برات عبإل بفة إ  تغ ري ةدق الالةب  اي برك  يف  و دتجل يفثؤ ر ودت الدمرثي  -

 الددرثببت.
 ميتي أم تلثد ايطبلن العس ولوة ة لعددرثببت وفقب لعدق الالةب  اي برك  وودة الدمرثي. -
  ذه اتخدالفبت أثضب زثبقة ظ ور و برات ورتبطة عبلععبة وي خال  وةوق  عو  فرقثة. -

 Gilles Cometti( "2010:)دراسة جيل كوميتي "  -7-2-4
اسدعمب  األلعبب ايصغرة يف الدحضري البدا لالةيب كرة القدم، ة  ون ور، وركل تق    عنوان الدراسة:  -

 .2010األقاه )ة ل كوو ي(، قجيوم، فررسب، وبرس 
 الهدف من الدراسة:  -

 وركنا أو الدحضري ايدوج.تطوثر ا صبئص البدر ة عو ع بت خبصة اةضري   -

 .والو ع بت ايقري ةتتم   محولة العمل يف األلعبب ايصغرة   -

ة نة وي  والبعدط ةعىالق بس القبع   وذلت عبسددداماسدددم البب   اين ج الدجرثيب  المنهج المستخدم:  -
 تةيب ايسدود اجل وط ا ع  )أكبعر(.

 اتخدببرات الدبل ة"مت عت يف   االختبارات المستخدمة:  -
 .VMA)اخدببر السرةة ا وائ ة القصود   -
 اخدببر د بس ربض القعن. -

  ايال اة. -
 نتائج الدراسة:   -

  ركة الالةب  و  أو عدوم كرة.  والععبل ة و ذا ثرف  األلعبب ايصغرة تسم  عرع  الودت   -

 ( و ال.5 د    5ثلقاق ر بر الالةب  كعمب كبم العدق أدل ) -

(، وي أرع  فمب فوع الدحع ل القعيب ثقل و كذا 6 د  6( أك  عت ري وي )3 د  3الدحع ل القعيب يف ) -
 ال دة.

 األلعبب ايصغرة تسم  عدطوثر الصعة ا وائ ة لالةب  و ع ب و ل األلعبب ايدقطعة. -

 قدبئ .  5قدبئ  وي الععن ةعل اجل بز القعيب أك ر وي احصص ذات    4إ     3احصص وي  -
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 التعليق على الدراسات السابقة:  -7-3
قراسبت ةرع ة  14قراسبت، ون ب  22ععغ ةدق ب  اةدمد البب   ةعى اموةة وي الدراسبت العرع ة واألةنب ة   
( و و وب ث بت 2017-1995قراسبت أةنب ة، أوب ةي تبرثخ اةراه  ذه الدراسبت فتبرت وب ع  ) 04و

  دا ة تعت الدراسبت.
 : الدراسات السابقة  األهداف  -
تأ ري اسدددام أسعوب اينبفسة يف تطوثر ععض ايدطعببت البدر ة  دفت ععض الدراسبت السبعقة إ     

كذا ةعى  رعبت القعن عبإل بفة إ  د بس األ بر العس ولوة ة لالةيب كرة القدم واي برثة لنب    كرة القدم، و 
(، قراسة  جبر 2009(، قراسة رثتبرقو قورايت وة   مسببثو )1995)أكبعر( وون ب رذكر قراسة حممد اللأيب )

(، قراسة  جبر خرفبم حممد 2003(، يف     دفت قراسة أمحد فرج امسبة ل )2012خرفبم حممد )
وقراسة  جبم (،2014(، قراسة ةغدم عي ذ ب ة )2013(، قراسة ةغدم عي ذ ب ة )2011)

(، إ  الاادعرف ةعى أ ر اسدددام ايالةن ايصغارة يف تطوثر 2009قراسة كبل س و كبت س )و  (،2014ةصبم)
ة ثبس  (، عور بق2009الصعبت البدر ة و اي برثة لالةيب كرة القدم، أوب قراسة ةع ل خع ل العلاوط )

(،  دفت إ  الدعرف ةعى أ ار األلعاابب ايصغرة يف ةس  و تاطوثار 2017(، قمحبا عي سعد اهلل )2016)
  وكذا ععض القدرات احرك ة )الدوازم، الدواف ، ايرورة(، القاادرات الااابدر ة و اي اابرثة لعحراس و تةيب كارة الاقدم،

(، إ  وقبررة اتسدجبعة القعب ة 2009بوبرط، قوو ن ت، ك الر كمب  دفت قراسة )ألتسندر قت ، كرب  
 خال  الدمبرثي ايدقطعة القصرية و األلعبب ايصغرة لدد تةيب كرة القدم ذوط ايسدود العبيل.

(،  دفت إ  الدعرف ةعى األ ر النبتج وي خال  تغ ري أععبق 2008أوب قراسة ك ع  و قروست )    
 القعن وععض ايدطعببت اي برثة لدد تةيب كرة القدم ايصغرة.ايععن ةعى وعد   رعبت  

(،  إ  الدعرف ةعى أ ر الددرثن البدا ايدوج يف تطوثر الصعبت 2014وسبل ي  ضر ) راسة دفت ق   
(، إ  2009البدر ة واي برات األسبس ة لدد تةيب كرة القدم أواسط يف     دفت قراسة عععروس  سع مبم )

أ ر ال ربوج الددرثيب عبسدددام األلعبب الدم  دثة يف تانم ااة ععض الصعاادبت الباادر اة و اي اابرثة لنااب    كرة وعرفة 
(،  دفت إ  الدعرف ةعى تأ ري تدرثببت الععن مبسب بت  دععة يف 2014القادم، أواب قراسة دصري ةبد الرزاع )

 لالةيب أواسط كرة القدم. تطوثر ععض القدرات البدر ة واي برثة ا بصة  
 اي بهبة وايرتبطة مبو وس البح  اتض  وي خال  ةع ل الدراسبت السبعقةأوب ف مب خيص اين ج ايسدددم فقد 

 أرجل مت اسدددام اين ج الدجرثيب يف مج   الدراسبت وذلت لطب عة وودطعببت  ذه الدراسبت. 
وي خال  ةع عنب لعدراسبت و  ،(36إ   14ةعى ة نة ترياود وب ع  )أم ةل الدراسبت أةرثت  كمب

البب   الطبلن عل و ذا وب  سنة )ف ة األكبعر(،  29 إ سنوات  06ايذكورة أةاله حد أم أةمبر الع نبت ع  
 سنة.   13-11العمرثة وي  ع ة  الةعى اخد بر ة ندجل والي مت عت يف  
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الوسبئل الي   برثة   ووعدر ة اخدببرات  فتبرت تاألقوات ايسدددوة يف  ذه الدارسبكمب 
يف ال   اي برط يف  ذه الدراسة،   ةوارب ب ايدم عة أ د البب   الطبلن   الدراسبت الي تنبو  ةلاسدددوت يف 

 كمب اةدمدت وعام ب ةل األلعبب ايصغرة إل ببت األ ر الذط تريكجل ةل ايدطعببت اي برثة والقدرات البدر ة
 :  المستخلصة  النتائج  -
بت السبعقة عبإلجيبع ة يف ايدغريات د د الدراسة لدد تةيب كرة القدم، سواه تعع  ساتسمت مج   الدرا   

 "ون ب  و ىت الوظ ع ةاألور عبجلوارن البدر ة أو اي برثة  
 ايدقطعة.األلعبب ايصغرة تسم  عدطوثر الصعبت ا وائ ة لالةب  و ع ب و ل األلعبب  -
   .بلدواف  والدوازم كاحرك ة    تنم ة القدراتاأللعبب ايصغرة ايت عة تعمل ةل    -
تأ ر األلعبب ايصغرة ةل فبةع ة األقاه اي برط وي خال  ةدق الالةب ، ودت الدمرثي وكذا  ج   -

 ايععن.
 ةل أسبس األلعبب ايصغرة أدل.  ةتلقاق الدحع لات القعب ة كعمب كبم ةدق الالةب  يف متبرثي ايبن -

 ون ب يف"  ةوخالصة القو  فإرجل وي خال  الدراسبت السبعقة متتي البب   وي اتسدعبق
 اخد بر وو وس البح . -

 ةدثد فروو البح  وأ داف الدراسة. -

  .وايالئ  لطب عة الدراسةةدثد اين ج ايسدددم   -

 طرثقة اخد بر الع نة عددة وةنبثة. -

 اخد بر ودغريات البح  وك ع ة د بس ب. -

 ةدثد ا طوات ايدبعة يف اةراهات البح  سواه وي النب  ة النارثة أو اي دار ة. -

 ت، النع ()ايقبررة، اإل بب  اتسدعبقة وي ردبئج الدراسبت السبعقة يف تدة   ردبئج الدراسة احبل ة -
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 معهد التربية البدنية والرياضية 

 دالي ابراهيم

رياضي المستوى العالي المصاب مفهوم الذات لدى 
 و عالقته بالمرونة النفسية 

  راتي دو" و "الفو فيتنام فيات دراسة ميدانية على مستوى المنتخبات الوطنية لرياضيي "الكا
 -صنف أكابر- فوداو" 

 تحت اشراف: 

. بن تومي عبد الناصرأ.د  

 من اعداد: 

 علوي تينهينان 

0202 – 1920الجامعية:  السنة  

 اطروحة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية 

 دريب رياضي الشعبة: ت

 االرشاد النفسي الرياضي تخصص: 

ieps 3
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 ملخص البحث 
 مفهوم الذات لدى رياضيي المستوى العالي المصاب و عالقته بالمرونة النفسية  

فيات   دراسة حالة أجريت على العبي الفريقين الوطنيين لرياضتي الكاراتي دو و الفوفيانام
   -صنف أكابر -فو داو المصابين  

 

و        للكاراتي  الوطنية  الفرق  من   العبين  على  أجريناها  التي  هذه،  دراستنا  خالل  من 
فيات فو داو متعرضين إلصابة بدنية، نهدف الى قياس مستوى مفهوم الذات و    الفوفيانام 

من   المصاب  للرياضي  الذات  مفهوم  مقياسي  باستعمال  لديهم   النفسية  المرونة  مستوى  
( النفسية   المرونة  مقياس  و  الباحثة  عالقة  EHRاعداد  وجود  الكشف عن  و  لديهم،    )

االجتماعية( و المرونة النفسية    –الشخصية    –بدنية  ارتباطية بين مفهوم الذات بأبعاده )ال
 لديهم. 

الى   الدراسة  هذه  خالل  من  توصلنا  قد  و  االرتباطي  الوصفي  المنهج  على  اعتمدنا  حيث 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد مفهوم الذات للرياضي المستوى العالي المصاب و  

 المرونة النفسية من خالل:   

 ارتباطية بين مفهوم الذات البدنية و المرونة النفسية . وجود عالقة  -

 وجود عالقة ارتباطية بين مفهوم الذات الشخصية و المرونة النفسية.  -

 وجود عالقة ارتباطية بين مفهوم الذات االجتماعية و المرونة النفسية.  -

 الكلمات المفتاحية:  

االجت الذات  الشخصية،  الذات  البدنية،  الذات  الذات،  الرياضية،  مفهوم  االصابة  ماعية، 
 الفنون القتالية، المرونة النفسية. 
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 مقدمة 

و       الرياضي  للمجتمع  المشكلة  للعناصر  الشاغل  الشغل  الرياضية  النتائج  كانت  لطالما 
الذي  التجاري  الجانب  طغيان  رغم  و  الرياضات،  مختلف  في  الرياضي  و  المدرب  السيما 
السامية   الرياضية  األهداف  األحيان عن  كثيرا من  في  يبتعد  الذي  و  االحتراف  نظام  فرضه 

تحق في  النتائج  النتائج  مستغال  تطوير  بقي  و  المتوقع  بالتأثير  يكن  لم  انه  و  اال  األرباح  يق 
أن أصبح تحطيم األرقام القياسية بالنسبة   الرياضية الهدف األسمى و المبتغى األكبر و لك منذ

لرياضي النخبة أهم األهداف التي يسعى الى تحقيقها ، بحيث ال يتأتى اال باستغالل الجوانب  
االجتماعية و أما التقنية و التكتيكية فذلك يختلف حسب نوع الرياضة و    البدنية و النفسية و 

الذي ينعكس بشكل سلبي في بعض األحيان على الجانب البدني في شكل اصابت رياضية و  
 التي بدورها تؤثر بطريقة كبير على الجانب النفسي لديه.  

صل بين قدرة الالعب على  حيث تعد االصابة الرياضية من األسباب الرئيسية التي تكون الفي 
االعتزال   و  الجماعي  و  الفردي  الصعيد  على  االنجاز  و  العطاء  و  اللعب  في  االستمرارية 
تكون   الحاالت  و في بعض  المالعب،  الرياضية و أضواء  المنافسات  و االبتعاد عن  المبكر 

بالن  النفسي  حتى  أو  المهاري  أو  البدني  أداءه  مستوى  في  المفاجئ  الهبوط  في  سبة  السبب 
ماجد،   صالح  و  ماجد  )مجالي  االصابة.  من  المعافين  أو  الخاليين  زمالءه  ، 2007لمستوى 

 (. 19ص

النفسي من العوامل األساسية التي تحدد مسار األهداف المنشودة و ذلك من    بفباعتبار الجان 
على   فعاليتها  تظهر  مهمة  عقلية  استعدادات  و  مختلفة  نفسية  مهارات  من  يمنحه  ما  خالل 

الرياضي، و نظرا الهتمامنا و عملنا في ميدان الرياضات القتالية كان حاري دراسة  مردود  
بعض من العوامل  النفسية  التي تشكل عمود من أعمدة هذا الجانب النفسي و تطويره والتي  
ذلك   اليها  يتعرض  التي  االصابة  عن  تنجر  التي  السلبية  اآلثار  مواجهة  في  أيضا  تساهم 

 الرياضي  . 

عدة دراسات بتناول جوانب التدريب في الرياضات القتالية و ركزنا على الدراسات  لقد قامت  
النفسية و االجتماعية حيث يالحظ المستقرئ لنظريات الشخصية ان هناك جدل طويل حول  
القلب  الذات مكان  السلوك االنساني، حيث تحتل  ينظم و يضبط  الذي  النفسي  الوسيط  مسألة 

ال و  الشخصية االنسانية  النفسية  من  الدراسات  اتخذت منها معظم  قد  لها، و  محور األساسي 
الخبرة،   من  معاشا  نسقا  تمثل  باعتبارها  لها،  محورا  االنسانية  الشخصية  حول  دارت  التي 
عايشته الذات خالل مراحل حياتها المختلفة، و هذا النسق الخبراتي هو ما يعطي للحياة داللة  

يتخذ من مالمح خب للفرد حين  يتخذه في  بالنسبة  نهجا  أو  أو دربا  المعاشة طريقا  الذاتية  رته 
حياته المستقبلية، شريطة أن يعيش الخبرة متحررا من قيود االنفعال من خالل تحقيق هدف  
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أحمد   التحدي. )تحية محمد  لديه  يخلق  و  النشاط  فيه  يبعث  و  الدافعية  فيه  يستثير  اليه  يسعى 
األبعاد الهامة في دراسة الشخصية و عامال  عبد العال، دت( خاصة و أن مفهوم الذات من  

 مهما من العوامل التي تمارس تأثيرا كبيرا على السلوك و على الصحة النفسية لألفراد .

فعند تعرض رياضي المستوى العالي إلصابة بدنية، أكدت العديد من الدراسات التي أهتمت  
اته و على أداءه أيضا، أنه لها باالنعكاسات النفسية لإلصابات الرياضية على الرياضي بحد ذ

من   مختلفة  أنواع  و  نفسية  اضطرابات  عنه  يتولد  الذي  النفسي  جانبه  على  عميق  تأثير 
الغير السوية بما يدفع الى البحث عن العامل المسؤول عن تسيير و    تاألعراض و السلوكيا

 ضاغطة.ضبط هذا النوع من الردود األفعال و االستجابات لهذا النوع من األحداث ال

و في هذا السياق، ظهر مفهوم من تيار علم النفس االيجابي، الذي أشار الى عكس فكرة أن  
يدعى   الذي  الميكانزيم  من  نوع  تطوير  الى  منهجي  بشكل  الفرد  تقود  المناسبة  الغير  البيئة 

( مقالة، ان المرونة  270و وفقا لتعريف قائم على تجميع مائتين و سبعين )  بالمرونة النفسية.
رة التفاوض و التكيف مع المواقف العصيبة  االنفسية هي مجموعة من العمليات المتمثلة في اد

القدرة على التكيف و مواجهة  ه  أو المؤلمة، كما أن نقاط القوة و موارد الفرد و بيئته تسهل هذ
الشدائد و االسترجاع. و بالتالي، فالمرونة النفسية غير ثابتة و تختلف باختالف ظروف حياة 

    (Windle, 2010)  صاحبها.

على   بناءا  وجود  و  عن  الكشف  الدراسة  هذه  خالل  من  أن  الباحثة  حاولت  اعاله،  ورد  ما 
الذ مفهوم  أبعاد  من  كل  بين  ارتباطية  و  عالقة  دو  )كاراتي  القتالية  الفنون  رياضي  لدى  ات 

 الفوفيانام فيات فو داو( للمستوى العالي المصاب و المرونة النفسية. 

 حيث تضمنت هذه الدراسة على ثالثة جوانب:    

مشكلة   من  كل  يشمل  حيث  بالدراسة،  يعف  الذي  الجانب  يمثل  الذي  و  التمهيدي  الجانب 
أه و  أهدافها  فرضياتها،  و  الدراسات  الدراسة  و  المصطلحات  و  المفاهيم  كذلك  و  ميتها، 

 السابقة و التعقيب عليها. 

يخص   ما  كل  على  األول  الفصل  شمل  حيث  فصول:  ثالثة  تناول  فقد  النظري  الجانب  أما 
و   خصائصه  و  أهميته  و  المفهوم  هذا  تناولت  التي  االتجاهات  و  تعاريف  من  الذات  مفهوم 

 تطرقنا الى مفهوم الذات في المجال الرياضي.  أبعاده و كذلك العوامل المؤثرة كما

تناول    الرياضية ، بحث حاولنا  الثاني فقد كان مخصصا لسيكولوجية االصابات  الفصل  أما 
أعراضها   و  االصابات  أنواع  الى  بالتطرق  ذلك  و  البدني   الجانب  الرياضية من  االصابات 

جانب النفسي بذكر التأثيرات النفسية  التغيرات الفيزيولوجية التي تحدها، كما تطقنا لها من ال
 لها و معنى االصابة عند الرياض و التقييم الذاتي لها.



4 

 

و في الفصل الثالث لقد كان شمل كل  ما يتعلق بالمرونة النفسية و المصطلحات التي لها  
عالقة بها و أبعادها و النماذج و النظريات المفسرة لها كما تطرقنا أيضا لها من الجانب  

 ضي.  الريا

أما فيما يخص بالجانب التطبيقي، فقد تضمن ثالثة فصول، فصل يشمل اجراءات البحث  
الميدانية و فصل يشمل عرض و تفسير و مناقشة النتائج و في األخير يشمل االستنتاج العام  

اجع و المالحق. التوصيات و المرو خاتمة الدراسة و 
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 اإلشكالية

إن المكانة التي أصبحت تحتلها الرياضة عامة و رياضة المستوى العالي تحديدا، في  
مستواهم األدائي من أجل  ثقافة المجتمعات رفعت من مكانة رياضيي النخبة وألزمتهم برفع  

 تحقيق أحسن النتائج على المستويين المحلي و الدولي. 

بدنية   مهارات  الرياضي  من  تتطلب  عملية صعبة  المستوى  هذا  في  النجاح  يعتبر  و 
وفنية وتكتيكية و نفسية عالية حتى يتم الوصول إلى األهداف المنشودة. وصار تحطيم األرقام  

الن  لرياضي  بالنسبة  على  القياسية  باالرتكاز  بلوغها،  إلى  يسعى  التي  األهداف  أهم  خبة 
 خصائص فيزيولوجية و نفسية يفترض توافرها لديه. 

( أن األبطال الرياضيين من المستوى العالي الدولي  1992يشير محمد حسن عالوي )
يتقاربون بدرجة كبيرة من حيث المستوى البدني والفني إالّ أن هنالك عامال مهما يحدد نتيجة  
كفاءتهم و كفاحهم أثناء المنافسات الرياضية في سبيل الفوز، وهو العامل النفسي الذي يلعب  

 ( 26، ص 1992دورا هاما، يتأسس عليه بدرجة كبيرة تحقق الفوز. )حسن العالوي، 

وبالرغم من كل هذه المهارات التي اكتسبها هؤالء الرياضيون، فهناك بعض األحداث  
إل بهم  تؤدي  أن  يمكن  اإلصابة  التي  أهمها  ومن  إليها،  ينتسبون  التي  المكانة  هذه  فقدان  ى 

 الرياضية.

معها   زادت  الرياضي،  النشاط  ممارسة  ونوعية  حجم  زاد  كلما  أنه  المعلوم  من 
المنافسات )  أثناء  التدريب أو  التعرض لإلصابة، سواء في  ( Heilib,1993,P88احتماالت 

اإلصا وقوع  فاحتمال  العالي.  المستوى  في  أجريت  خاصة  التي  والدراسات  جدا،  مرتفع  بة 
وجود   بينت  المحترفين  القدم  كرة  العبي  من  مجموعة  من    1000إصابة/  9.4على  ساعة 

إلى   يرتفع  العدد  هذا  وأن  أثناء  1000أصابة/30.5التدريبات،  ساعة 
 (weldein,hagglund,2005 ,p57).المنافسة

حياة رياضي المستوى العالي،  وتعد اإلصابات الرياضية من أهم األحداث التي تواجه  
تؤثر   ما  بقدر  أنها  إذا  الممارسة،  من  المستوى  هذا  في  بها  يمر  التي  المراحل  أصعب  ومن 
على القدرات البدنية للرياضي التي تتدنى كثيرا وتنعكس على مستوى أدائه، فهي تؤثر على  

هداف، حتى أنها  حالته النفسية، وتؤدي لدى البعض إلى نوع من االستسالم أو التخلي عن األ
يمكن أن تكون مسؤولة عن انهيار تقدير الذات و ظهور اضطرابات عاطفية و صراعات مع  

إلى  Décamps, 2012,p198)من حوله ) النفسي  ، وتخرجه من حالة االستقرار والتوافق 
حالة من االضطراب من أعراضها أمراض نفسية كالتوتر النفسي و القلق و الخوف و نقص  

 حدوث خلل في مفهوم الذات لديه.  الثقة وكذلك
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للغاية   الرياضيين هوية رياضية قوية  بها تكون عند  للرياضة والتورط  المحترفة  فالممارسة 
وعليه   المجتمع،  أفراد  باقي  عن  تميزه  التي  والصفة  نفسه  الرياضي  بها  فيعرف  لديهم، 

ام، والرياضيون  فالممارسة الرياضية المحترفة والذات الرياضية مرتبطتان بقوة، وبشكل ع
الذين يمتازون بهوية رياضية قوية يميلون إلى المثابرة، ومع ذلك نجدهم يواجهون صعوبات  

 (Brewer,1999,p21)كبيرة عند التعامل مع اإلصابة. 

المتداخلة    يختلف العوامل  يرتبط ذلك بمجموعة من  معنى اإلصابة من فرد آلخر، و 
درجة   و  االجتماعية  الظروف  و  البيئية  والضغوط  الشخصية  ونمو  بالجنس  تتصل  التي 
هو   االنفعالي  النضج  مستوى  فإّن  ذلك  من  وبالرغم  لإلصابة.  النهائية  النتائج  و  اإلصابة، 

لعجز عند اإلصابة، من دون انحراف نفسي يذكر ويدفعه  المحدد األساسي لعملية التكيف مع ا
لمجرد   السلوك  هذا  عن  الحقا  ليتخلى  معينة،  لفترة  اآلخرين  على  االعتماد  فكرة  تقبل  إلى 

 احساسه بعدم الحاجة اليه.

استجابة   تكون  فقد  اإلصابات.  تجاه  العالي  المستوى  رياضيي  فعل  ردات  وتتباين 
الي نحو األحداث الضاغطة باالنسحاب و تجنب االتصال  الالعب الذي ينقصه النضج االنفع

كل   تدور  الى شخص  يتحول  قد  و  أسرته،  أعضاء  نحو  كبيرا  نفورا  يبدي  قد  و  باآلخرين، 
حتى   الخدمات  و  العناية  أنواع  كل  إليه  توجه  أن  يطالب  و  ذاته،  حول  تتركز  و  اهتماماته 

 ، بالتصرف( 123، ص2012يعوض ما يشعر به من نقص و قصور. )المليجي و زايد، 
إثر   الالعبين  أفعال  ردود  بين  الظاهرة  الفروق  أسباب  عن  التحدث  ضوء  وفي 
بدرجة كبيرة في مواجهة صدمة   النفسية تساهم  المؤهالت  و  الشخصية  أن  اإلصابة، يتضح 
عامال   باعتبارها  االستجابات  هذه  تفسير  في  أهمية  ذات  الذات  مفهوم  قيمة  أن  كما  الحادثة، 

ها و  و  أساسيا  للتربية  النفس  علم  )موسوعة  تنظيمه.  و  البشري  السلوك  كل  في  يتحكم  ما 
 (   124، ص2التعليم، ج

وعلى هذا تعد المعلومات الخاصة بكيفية ادراك الفرد لذاته مهمة فإنجاح عملية القيام  
 بمساعدة هذا الفرد أو محاولة الوصول الى تقويمه.

مفهو تناولت  التي  النظريات  على  المطلع  طويل  ولعل  جدل  وجود  سيلحظ  الذات،  م 
جون  حول مسألة الوسيط النفسي الذي ينظم و يرشد و يضبط السلوك. فالمدرسة السلوكية لـِ  

، تعطي أهمية للمثير الخارجي في تحديد السلوك، و يشرح كل سلوك يقوم به الفرد  واطسن
ة الجديدة، أن  استجابة( اعتمادا على حتمية المحيط، واعتبرت السلوكي   -ضمن مخطط )مثير

حتمية المحيط تكون متبادلة بين المحيط و الفرد، اذ أخذت بعين االعتبار التجربة الشخصية  
 (duruz(n), 1980,p 12لألحداث، باإلضافة إلى العوامل الخارجية التي ترافق السلوك. )
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و بهذا أخذ مفهوم الذات أهمية كبيرة خاصة في ميدان العالج، وبدأت المدرسة السلوكية       
حول   نظرية   وأهم  الذاتي،  بالتحكم  يسمى  عما  المسؤولة  الداخلية  العوامل  بفحص  الحديثة 

الذات ) القيام  Bandura, 1977فعالية  الفرد من مدى استطاعته على  لتأكد  التي تقول  (، و 
عليه وضعية معينة، مما يؤدي به إلى االعتقاد بقدراته على مواجهة الوضعيات    بسلوك تمليه
 ( duruz(n), 1980,p 123الصعبة.  )

     ( بشاي  السعيد  أوضح  الذات كما وضعها 1984كما  مفهوم  أن خصائص  أيضا، على   ،)
الذات    تظهر أن مفهوم الفرد عن ذاته ينمو نتيجة تفاعله مع البيئة، حيث يعتبر مفهوم  روجرز

المسؤول األول عن سلوك الفرد الذي يكون في نشاط دائم من أجل تحقيق األهداف في الحياة  
مع   تتطابق  و  تتفق  التي  الخبرات  فإّن  ذلك  على  بناء  و  الذات،  أهداف  هي  والتي  الواقعية 
  مفهوم الذات، و بالتالي مع المعايير االجتماعية،  تؤدي إلى الراحة و التخلص من التوتر كما 

التوافق   سوء  و  التوتر  إلى  يؤدي  مما  فإنها  ذلك  عكس  أما  النفسي،  التوافق  إلى  تؤدي 
 ( 110، ص2013النفسي.)ناصر ميزاب،  

يشار إلى أنه من خالل هذا المفهوم نستطيع أن نقوم بشرح سلوكيات األفراد و التنبؤ  
حيث أضحى هذا  بما سيقومون به ، فهو يعكس مختلف التمثالت التي يحملها الفرد عن نفسه،  

(، ليوظف في مواجهة العنف  Marinat Forte, 2003, p13المفهوم يُعرف بترياق الحياة ) 
و األمراض النفسية و اإلدمان و الفشل عامة و الفشلين المدرسي و الرياضي بالخصوص.  

(Gregory Ninot, 2003 ) 

سارات  نتيجة لثالث م ( يتضح أن مفهوم الذات هو2009ففي دراسة لمويسي فريد )
يتحدد   الذات  تقدير  ألن  الجسمي،  في  المتمثل  األول  الجانب  اإلنسان،  نفسية  في  رئيسية 

 – Birraux, 1991 ; Brown, 1998 ; Bruchonبصورة الجسم التي يتميز بها الفرد )

Schweitzer, 1990 ; Daltto, 1984 ; L’ecuyer, 1978 ; Lipiansky, 1992 ; 

Zazzo, 1973ل نتيجة  أنه  كما  نتيجة  (  يتكون  أنه  أي  اإلنسان،  نفسية  في  العاطفي  لجانب 
إليه.   اآلخرين  نظرة  و  االجتماعية  عالقاته  في  الفرد  يستثمرها  التي  العاطفية  للصورة 

(Gregory Ninot,2003,p9 ) 

النفسي  الجانب  فهو  الباحثين  عند  أهمية  أكثر  يعتبر  الذي  و  الثالث  المسار  أما 
يت المفهوم  نتيجة  االجتماعي، ألن هذا  التي يتواجد فيها، و  البيئة  الفرد مع  تفاعل  نتيجة  كون 

التقييمات التي يضعها اآلخرون لقدرات الفرد و خصائصه، كما يتكون أيضا نتيجة المقارنة  
 Bolognini et Preteur, 1998 ; Brown, 1998 ; Guérin)االجتماعية التي يجريها. 

et  Famose, 2005)  . 
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موضوع مفهوم الذات يمد الفرد برؤية واضحة لكيفية التعامل مع  و عليه فإّن اإللمام ب
 األفراد و بالتالي استخدامه كإستراتيجية لتعديل سلوك الفرد. 

التي تؤثر   بالغة كونه أحد األبعاد  الذات أهمية  يكتسي مفهوم  الرياضي  المجال  و في 
 ,Biddle et Goudas)على بناء تقدير الذات الكلي لدى الرياضيين، حيث أشارات دراسة  

أيضا    (1994 أكد  كما  الكلي،  الذات  تقدير  بناء  في  يشارك  الجسمي  الذات  تقدير  أن  إلى 
تقبل   و  االيجابي  الشعور  إلى  يؤدي  البدني(  )الجانب  للجسم  االيجابي  االدراك  بأن  باندورا 

تجعله  (Bandura, 1982)الذات.   البدني  للجانب  الرياضي  يمنحها  التي  البدنية  فالقيمة  ذا ، 
سلوكه.   و  شخصيته  على  التأثير  بالتالي  و  لذاته،  مفهومه  تكوين  في  بالغة   ,Fox)أهمية 

2000 ; David Markland et all , 2007)  

( جاكسون  و  مارش  دراسة  األنشطة  1986وأشارت  في  األفراد  مشاركة  بأن   )
 (Famose et Guérin, 2005, p44 )الرياضية ترتبط بدرجة قوية بمفهوم الذات البدني، 

إضافة إلى هذا، يعتبر مفهوم الذات عامال فعاال في سلوك الفرد فهو الصورة التي يحملها عن  
التي   المعلومات  يعتمد ذلك على  تقييمه ألهمية ذاته، و  يبني هذه الصورة من خالل  ذاته، و 

حياته.   في  مهما  مكانا  يمثلون  ممن  أصدقائه،  و  أسرته  من   Daniel)يتلقاها 

A.G.Georges. Dorothy. 1997.p107) 

" دراسات  معظم  تثبت  )كوليكما   "1902" "1934")  ميد (،  "  روزنبرغ(، 
يذهب  1981) حيث  مختلفة،  مراحل  عبر  ينمو  و  مكتسب  الذات  مفهوم  بأن  آخرون  و   ...)
)ف.سارلزثورن" الشخصية،  1966"  الهوية  مشاعر  خالل  شعوريا  تنمو  الذات  أن  إلى   )

 وخالل معاناة الخبرة الذاتية، و صورة الذات هي الذات التي يعتقد الفرد أنه كونها.  

 ( H.C Patterson, 1981)  ،( 105، ص1981)س.ه. باترسون 

الباحث   من  العديد  المتغير  لهذا  االجتماعية  النفسية  الطبيعة  بعض  وجعلت  يدرسون  ين 
( التي ركزت  1984" ) باركر" و "مارشالمثيرات االجتماعية على هذا المفهوم، كدراسة "

يتأثر   المفهوم  هذا  أن  حيث  الذات،  مفهوم  على  تأثيرها  و  االجتماعية  المقارنة  عملية  على 
 Famose)خالل عملية المقارنة التي يجريها الفرد على قدراته مع اآلخرين المحيطين به.  

et Guérin, 2002, p79) 

إلى إحداث خلل في   إلى إصابة، ستؤدي  النخبة  يتضح مما سبق أن تعرض رياضي 
كل األبعاد المشكلة لهذا المفهوم الذي يمكن أن يصدر عنه سلوك أو ردود أفعال غير سوية  

التغيرات،   هذه  جراء  االكتئاب  إلى  أو  وميول  العوامل  عن  البحث  إلى  يدفعنا  ما  وهذا 
حماية، سواء تلك المتعلقة بالفرد نفسه أو بالبيئة المحيطة   ت التي تشكل عامل وقاية والمتغيرا
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به، وفهمها بهدف تنميتها وتطويرها لتكون عامل تحفيز لهذا الرياضي على الصمود في وجه  
 التحديات التي تعترضه وتعزيز كفاءته والرفع من استراتيجيات المواجهة اإليجابية لديه. 

أهم بعض  من  للصحة،     و  حماية  عامل  تشكل  أن  يمكن  التي  الشخصية  المتغيرات 
يسمى   بما  كذلك  و  الذاتية  الفعالية  التفاؤل،  الصالبة،  التحمل،  قوة  من  كل  نذكر  أن  يمكن 

 (27، ص2015بالمرونة النفسية. )ف.ز. الزروق، 

الثبات   إلى  الفرد  ميل  فكرة  إلى  النفس  علم  في  النفسية  المرونة  مصطلح  يشير  و 
أو مواقف عصيبة، فضال عن  وال التعرض لضغوط  الذاتي عند  اتزانه  و  حفاظ على هدوؤه 

الصادمة   المواقف  تلك  و  الضغوط  لهذه  االيجابية  المواجهة  و  الفعال  التوافق  على  قدرته 
 والتكيف معها. 

و يفضي هذا الميل إلى تمكين الفرد من التوافق و المواجهة االيجابية لهذه الضغوط  
سرعة الوظيفية    وبالتالي  الحالة  إلى  العودة  و  الصادم  للموقف  السريع  التجاوز  و  التعافي 

الصادمة   األحداث  ضد  تحصينها  و  الذات  لتقوية  فرصة  الموقف  ذلك  اعتبار  و  العادية 
 (14، ص2018مستقبال. )ابو حالوة، 

و تظهر الكثير من الشواهد أن المرونة النفسية تمثل القدرة المقاومة لالنخفاض الحاد 
دراسات   نتائج  تشير  إذ  ضاغطة،  لمواقف  التعرض  عند  الذاتي  االتزان  الجمعية  في  لجنة 

و مكامن القوة لدى األطفال و المراهقين السود، على  األمريكية لعلم النفس للمرونة النفسية  
الفعال   التوافق  على  تساعدهم  اجتماعية  مهارات  لديهم  أسرهم  و  األطفال  أن  المثال  سبيل 

 ( APA, 2008يجابية تتضمن القدرة على مقاومة التحيز العرقي )والمواجهة اال 

و حاولت دراسة "سين  داسغوبتا" معرفة تأثير البيئة األسرية على تطوير المهارات  
الحياتية و المرونة النفسية لدى المراهقين الذكور، و خلصت إلى وجود عالقة بين المرونة  

السيط و  التحدي  و  الكلية(  )الدرجة  البيئة  النفسية  أن  كما  أبعادها،  و  األسرية  البيئة  مع  رة 
العينة.   أفراد  لدى  النفسية  المرونة  و  التحدي  و  بالتحكم  للتنبؤ  قوّيا  مؤشرا  تعتبر  األسرية 

(Sain et Dasgupta, 2015 ) 

و فيما يخص المرونة النفسية عند الرياضيين، نذكر عدة أمثلة عن رياضيي المستوى  
في مخ  و  العالم  في  ولم  العالي  بدنية عنيفة،  وأن واجهوا إصابات  الذين سبق  األنشطة،  تلف 

الثلج   التزلج على  حالة العبة  فنذكر  المنافسة.  في ساحة  مكانتهم  التخلي عن  إلى  بهم  تؤدي 
أثناء مشاركتها في األلعاب األولمبية في فانكوفر  (Marrion Rolland)المتألقة   التي  ، و  
2010  ( إلى  الصليبية  rupture des ligaments croisésتعرضت  األربطة  تمزق   )

للركبة اليسرى، و بعد ثالث سنوات، أخذت الالعبة ثأرها بتتويجها باللقب العالمي للتخصص  
 التي أقيمت بالنمسا.   
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التي أقيمت بريو ديجانيرو، تعرض    2016و نذكر أيضا أنه أثناء األلعاب األولمبية  
الجمباز )سمير   المرموق في رياضة  الساق   الالعب  أيت سعيد( لكسر مزدوج على مستوى 

(، و هذا لم يمنعه من المرتبة الرابعة في البطولة العالمية التي كانت  tibia-péronéاأليسر )
 (YanikVely, 2017).2017في سبتمبر 

بين   العالقة  عن  روث"  و  "ميشيل  من  كل  دراسة  إليه  توصلت  بما  يفسر  ما  وهذا 
المر  و  الرياضي  والنشاط  يميلون  التفوق  النفسية  المرونة  ذوي  األفراد  أن  أي  النفسية،  ونة 

 بطبيعتهم إلى مواجهة الضغوط و تحقيق االنجاز و التفوق في النشاط الرياضي الممارس. 

كما أسفرت نتائج دراسة "رو" للمرونة النفسية كمتغير وسيط بين التعرض للضغوط  
ا دور  لها  النفسية  المرونة  أن  على  النفسي  االحتراق  للضغوط  و  التعرض  بين  يجابي 

 واالحتراق النفسي للرياضيين. 

أشارت   الرياضيين  لدى  النفسي  االحتراق  و  النفسية  المرونة  عن  "كوبازا"  دراسة  في  و 
التحدي   و  التحكم  و  االلتزام  قدرة على  أكثر  كانت  األكثر صالبة  المجموعة  أن  إلى  النتائج 

 (1998مقارنة بالمجموعة األقل مرونة. )العالوي، 

كيفية   معرفة  من  تمكنوا  قد  المصابين  الرياضيين  أن  النفسيون  المحللون  ويؤكد 
 استعمال مجموعة متنوعة من آليات الدفاع، مرنة و متنوعة، حافظت على سالمتهم النفسية.  

يحافظ  معين   توازن  على  األسرية    والحفاظ  الروابط  كذلك  و  أهدافهم،  على 
الرياضيين   هؤالء  نفس  نجد  عليه،  و  تقويتها،  األحيان  بعض  في  حتى  أو  واالجتماعية 
يستقبلون ما يحدث لهم و يتغلبون على العقبات التي تقف في طريق مشوارهم من أجل إعادة 

 بناء أنفسهم. 
 

لدى   الرياضية  اإلصابة  تعتبر  ورد،  ما  بناء على كل  حدثا  و  العالي  المستوى  الرياضي 
مأساوّيا يمكن أن يترك آثارا و اضطرابات نفسية تؤثر على حياته، بالمقابل و على الرغم من  
ما   هذا  و  طبيعي،  بشكل  الرياضية  حياته  واصل  من  هنالك  اإلصابة،  عن  الناجمة  الصدمة 

 يقودنا إلى طرح مجموعة من التساؤالت التي تقوم عليها دراستنا:

 ل العام:التساؤ

هل هناك عالقة ارتباطية بين أبعاد مفهوم الذات عند رياضي المستوى العالي المصاب  
 الفوفيانام فيات فو داو( والمرونة النفسية؟ –للفنون القتالية )الكاراتي دو 

الدراسة   لهذه  العامة  المشكلة  لحل  الفرعية  األسئلة  منه  تنبثق  العام  التساؤل  خالل  من  و 
 كاآلتي:  
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هو   -1 القتالية  ما  للفنون  المصاب  العالي  المستوى  رياضي  عند  الذات  مفهوم  مستوى 
 الفوفيانام فيات فو داو(؟ –)الكاراتي دو 

القتالية   -2 للفنون  المصاب  العالي  المستوى  رياضي  عند  النفسية  المرونة  مستوى  هو  ما 
 الفوفيانام فيات فو داو(؟ –)الكاراتي دو 

ات البدنية و المرونة النفسية لرياضي المستوى  مفهوم الذهل هناك عالقة ارتباطية بين   -3
 العالي المصاب؟

بين    -  4     ارتباطية  عالقة  هناك  لرياضي  هل  النفسية  المرونة  و  الشخصية  الذات  مفهوم 
 المستوى العالي المصاب؟  

بين    -5      ارتباطية  هناك عالقة  لرياضي  هل  النفسية  المرونة  و  االجتماعية  الذات  مفهوم 
 المستوى العالي المصاب؟ 

 الفرضيات:   -2

 الفرضية العامة: -2-1

توجد عالقة ارتباطية بين أبعاد مفهوم الذات عند رياضي المستوى العالي المصاب في 
 الفوفيانام فيات فو داو( والمرونة النفسية –الفنون القتالية )الكاراتي دو 

 الفرضيات الجزئية:  

  .المصاب بدرجة مرتفعة في مستوى مفهوم الذاتيتميز رياضي المستوى العالي  -1
 .يتميز رياضي المستوى العالي المصاب بدرجة مرتفعة في مستوى المرونة النفسية -1

المستوى   -2 لرياضي  النفسية  المرونة  و  البدنية  الذات  بين مفهوم  ارتباطية  هناك عالقة 
 العالي المصاب 

الذات   -3 مفهوم  بين  ارتباطية  عالقة  لرياضي  هناك  النفسية  المرونة  و  الشخصية 
 المستوى العالي المصاب.

لرياضي   -4 النفسية  المرونة  و  االجتماعية  الذات  مفهوم  بين  ارتباطية  عالقة  هناك 
 المستوى العالي المصاب

 أهداف الدراسة:  -3

انطالقا من إشكالية الدراسة التي قمنا بطرحها، نهدف من دراستنا هذه االجابة و التعرف  
 يلي:    على ما

رياضي   • عند  النفسية  المرونة  و  الذات  مفهوم  من  كل  مستوى  على  التعرف 
 الفوفيانام فيات فو داو(. –المستوى العالي المصاب للفنون القتالية )الكاراتي دو 
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النفسية  • المرونة  و  البدنية  الذات  مفهوم  بين  ارتباطية  عالقة  وجود  من  التحقق 
 لرياضي المستوى العالي المصاب.

النفسية  التحقق   • المرونة  الذات الشخصية و  بين مفهوم  من وجود عالقة ارتباطية 
 للرياضي المستوى العالي المصاب.

التحقق من وجود عالقة ارتباطية بين مفهوم الذات االجتماعية و المرونة النفسية   •
 للرياضي المستوى العالي المصاب.

 أهمية الدراسة:   -4

 مين في الدراسة وهما: و تتحدد هذه األهمية من خالل شقين مه 

 األهمية النظرية:  -4-1

بشكل   • إليه  التطرق  يتم  لم  أنه  الموضوع  هذا  أن  في  النظرية  البحث  أهمية  تتجلى 
واسع في المجال الرياضي حيث أتى هذا البحث ليلقي الضوء على أهمية كل من  
لمواقف   تعرضه  عند  وخاصة  الرياضي  عند  النفسية  المرونة  و  الذات  مفهوم 

 صادمة كاإلصابة الرياضية.  

فهم • البحث، مزيدا من  أهمية    يتيح  و  الرياضي خاصة  و عند  الذات عامة  مفهوم 
أبعاده و خصائصه و مدى تأثيرها عليه نظرا لما يقدمه المفهوم من فهم لشخصية  
الفرد و سلوك الرياضيين ، كما يساهم أيضا في مساعدة المدربين في التأثير على  

األداء  شخصية العبيهم وبعض المتغيرات النفسية لديهم التي بدورها تنعكس على  
 لديهم.  

المجال   • في  ما  نوعا  غائبا  يزال  ال  الذي  النفسية  المرونة  مصطلح  على  التعرف 
الصحة   تنمية  في  عليه  العمل  يمكن  حيث  تأثيره،  آليات  و  دور  فهم  و  الرياضي 

 النفسية عموما و الوقاية من الوقوع في االكتئاب أو نقص في تقدير الذات. 

 التطبيقية:     األهمية -4-2

الموجودة   • العالقة  التعرف على طبيعة  في  الدراسة  لهذه  التطبيقية  األهمية  تنطلق 
بين أبعاد مفهوم الذات الرياضي المصاب و المرونة النفسية ، كما تسعى الدراسة  
مفهوم   من  كل  على  اإلصابة  مدة  و  الجنس  متغير  من  كل  أثر  عن  الكشف  إلى 

رياضي المستوى العالي، و هذا ما يمكن أن يشكل  الذات و المرونة النفسية لدى  
أرضية لتصميم و اقتراح برامج نفسية إرشادية تزيد من وعي الرياضي المصاب 
بذاته و تبصره بهذا المفهوم و مدى تأثيره على أفعاله و تصرفاته، و كذلك الشيء 

 نفسه فيما يخص المرونة النفسية . 
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الدراسة،   • إليه  ستتوصل  ما  على  المنمية  استنادا  و  المعززة  العوامل  تحديد  يمكن 
عامال   تعتبر  التي  و  الرياضيين،  عند  النفسية  المرونة  و  الذات  مفهوم  من  لكل 

 وقائيا مهما من االضطرابات النفسية و دعًما للصحة النفسية.   

النفسانيين   • المرشدين  النفسية سيسمح لألخصائيين و  المرونة  البحث في موضوع 
المه  عن  فكرة  شخصية  بتكوين  في  تطويرها  يجب  التي  العناصر  و  ارات 

 الرياضيين حتى يتمكنوا من إظهار مرونتهم النفسية و االستعانة بها للمواجهة. 

الحث    • و  العالي،  المستوى  في  النفسي  البعد  أهمية  إلظهار  النتائج  من  االستفادة 
المستوى   رياضي  بها  يحظى  التي  الرعاية  ضمن  النفسية  المتابعة  إدماج  على 

 لعالي و خاصة المتعرض لإلصابة. ا

 تحديد المفاهيم و المصطلحات -5

 مفهوم الذات:   -5-1

هي الشعور و الوعي بكينونة الفرد و تتكون كنتيجة للتفاعل مع البيئة و تسعى  الذات:   -
 (82، ص2007إلى التوافق و الثبات و تنمو نتيجة للنضج و التعلم. )المعايطة، 

 مفهوم الذات:   -

نظر  صاحب  الكلي  يرى  المجموع  هو  الذات  مفهوم  بأن  روجرز"  "كارل  الذات  ية 
بهذه   تتعلق  التي  السلبية  و  االجتماعية  القيم  و  لنفسه  الفرد  يعزوها  التي  للخصائص 

 (   82، ص 2007الخصائص.)خليل عبد الرحمان المعايطة 

( أن مفهوم الذات تنظيم سيكولوجي ديناميكي يتناوله التطور  2003و يشير )الزعبي،  
التفاعل االجتماعي   المتعاقبة و  النمائية  المراحل  الجديدة عبر  الخبرات  الناشئ من  الدائم 

 (159، ص 2008مع اآلخرين. )سعاد جبر سعيد، 

)الظاهر،   عرفه  مفهوم  2004كما  عن  يعبر  نفسي  مصطلح  بأّنه  يشمل  (  افتراضي 
يشمل   و  نفسه،  الفرد عن  يكونها  التي  االتجاهات  و  المشاعر  و  األفكار  و  اآلراء  جميع 
بالنواحي   كبير  بحد  تتأثر  التي  المستقبلية  الطموحات  و  القناعات  و  القيم  و  المعتقدات 
العامرية،   نبهان  بن  هللا  عبد  بنت  )منى  االجتماعية.  و  االنفعالية  و  العقلية  و  الجسمية 

 (9، ص2014

 التعريف اإلجرائي: -

 هو الدرجة التي يحصل عليها المستجيب من خالل اإلجابة على فقرات المقياس. 
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ثالثة   المتكون من  و  ذاته  العالي عن  المستوى  يحمله رياضي  الذي  الوصف  ذلك  و هو 
 أبعاد التي درسناها و هي: 

فيها نظرت  الفرد  يقدم  بها عبارات  )البدنية(: نقصد  الجسمية  قدراته  الذات  و  ه عن جسمه 
 البدنية و حالته الصحية. 

الذات الشخصية : إحساس الفرد بالقيمة الفردية و تقديره لشخصه دون النظر إلى هيئته  
 الجسمية أو عالقاته باآلخرين.  

في   اآلخرين  مع  تفاعله  خالل  من  بذاته  الفرد  إحساس  إلى  تشير  و  االجتماعية:  الذات 
 لناس بشكل عام. مجتمعه و إحساسه بقيمته بين ا

 المرونة النفسية:  -5-2

جاء في لسان العرب: )مرن يمرن مرانة و مرونة: و هو لين في صالبة،  المرونة:   -
منظور،   )ابن  اللين(  المرانة:  و  استمرت،  و  أي صلبت  العمل  على  فالن  يد  مرنت 

 ( 403، ص1990

-  

 المرونة النفسية:  -

( أنها القدرة على التأقلم و تخطي اآلثار السلبية  2005)  Fergus et Zimermanورد عن  
تجنب   و  للصدمات  المسببة  التجارب  مع  الناجح  التأقلم  و  للخطر  التعرض  عن  تنتج  التي 

 ( Fergus et Zimerman, 2005, p401أشكال السلوك السلبية و المرتبطة بالمخاطر. )

( حالوة  أبو  دي 2013وعند  عملية  النفسية هي  المرونة  إظهار  (،  من  األفراد  تمكن  نامية 
أو مواقف  تهديد  أو  أو مأسوية  أو صادمة  يواجهون مواقف عصبية  السلوكي عندما  التكيف 

 (5، ص2013ضاغطة. )أبو حالوة، 

كما تعرف بأنها القدرة على إحداث استجابة الفرد االنفعالية و العقلية تبعا للموقف، بحيث  
 (  28، ص2017اقف الحياة المختلفة. )أبو القمصان، يتمكن الفرد من التكيف االيجابي مع مو 

 التعريف اإلجرائي:   -

الباحثة على أنها قدرة رياضي المستوى العالي على مواجهة المواقف الضاغطة   تعّرفها
والمصاعب و الصدمات التي تواجهه أثناء مشواره عامة و اإلصابة الرياضية بوجه خاص،  

 و تقاس بالدرجة التي يحصل عليها المفحوصون على مقياس المرونة النفسية. 
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 اإلصابة الرياضية: -5-3

 :  مفهوم اإلصابة  -

أشار عبد الرحمان قبع إلى أنها تؤثر نسيج أو مجموعة من األنسجة نتيجة لمؤثرات  
داخلية أو خارجية أو ذاتية مما يؤدي إلى تعطيل عمل أو وظيفة ذلك العضو، و تتمثل هذه  

 المؤثرات في : 

 المؤثر الداخلي: تراكم األحماض في العضالت و اإلجهاد و فقدان الماء و األمالح. 

 الخارجي: اصطدام الالعب بزميله أو باألرض أو بأداة.المؤثر 

 (78، ص1999المؤثر الذاتي: هو إصابة الالعب نفسه بنفسه نتيجة األداء الخاطئ. )قبع،  

 اإلصابة البدنية الرياضية:   -

الجهاز   أو  الحركي  الجهاز  الرياضي سواء على  يظهر على جسم  تشوه  أو  تلف  هو كل 
ى قلة أو انعدام الحركة لدى المصاب، أن تكون قد حدثت في  الهيكلي أو المفصلي، يؤدي إل

 مضمون رياضي كالتدريب أو المنافسة ال غير. 

 

 الرياضي المصاب:   -

كل رياضي كان يمارس رياضة المستوى العالي و يستفيد منها كما يخضع لها، يعاني من  
عن أربع أسابيع أو    اصابة بدنية خطيرة أو متوسطة أرغمته على مغادرة الميدان لفترة ال تقل

 ( 42، ص2015سببت في توقف مشواره الرياضي حسب ظنه. )ناصري، 

 رياضي المستوى العالي:  -5-4

كل رياضة جماعية، أو فردية أو قتالية، يتم فيها توظيف قدرات الرياضي بطريقة علمية    هي
كرياضة   كبير،  مالي  بتمويل  المهارات  من  عالي  مستوى  في  منافسات  فيها  تمارس  حديثة، 

 ( 11، ص2003القسم األول و الثاني و الفرق الوطنية. ) ميهوبي، 
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  الدراسات السابقة: -6

االطالع الواسع من قبل الباحثة للدراسات التي شملت موضوعها و متغيراته في مجال  بعد     
التربية النفس عامة و ميدان  النفسي و علم  الرياضية خاصة، و مجموعة    االرشاد  البدنية و 

قامت   األجنبية،  كذا  و  العربية  و  منها  المحلية  بالموضوع  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات 
الدرا بعرض  سواء  الباحثة  الدراسة  عينة  و  الدراسة  متغيرات  تتناول  التي  السابقة  سات 

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشكل متسلسل من الحديث الى القديم. 

 و سيتم تصنيف الدراسات السابقة الى ثالثة محاور أساسية على النحو اآلتي:  

 يرات.(: دراسات تناولت مفهوم الذات و عالقتها ببعض المتغ 1المحور)  -   

 (:دراسات تناولت االصابات الرياضية خاصة من البعد النفسي االجتماعي. 2المحور) -

 (: دراسات تناولت المرونة النفسية و عالقتها ببعض المتغيرات.   3المحور) -

 (: مفهوم الذات 1المحور)
 

الذات  ( " أثر استخدام برنامج باأللعاب الصغيرة مقترح في تنمية مفهوم 2018صولة طارق ) -1
  -  ( سنة" 12-9و األمن النفسي ألطفال المرحلة االبتدائي الصف الرابع و الخامس من )

 – 3أطروحة دكتوراه، معهد التربية البدنية و الرياضية،جامعة الجزائر 

 الهدف من الدراسة 

ت هدفت هذه الدراسة الى التحقق من أثر البرنامج المقترح باأللعاب المصغرة في تنمية مفهوم الذا
 و األمن النفسي لدى تالميذ الصف الرابع و الخامس من التعليم االبتدائي. 

المنهج التجريبي للتحقق من صحة الفرضيات بأسلوب مجموعتين ضابطة و  منهج الدراسة: 
 تجريبية. 

 الصف الرابع و الخامس من التعليم االبتدائي. تلميذ و تلميذة من أقسام  64 عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة:  

 (.1997مقياس المستوى االجتماعي الثقافي )اعداد حمدان فضة  -
عبارة موزعة   80يشمل   1984مقياس مفهوم الذات لألطفال )اعداد عادل عزالدين األشول  -

 أبعاد )األكاديمي، االجتماعي، القلق، الجسمي(.  4على 
 (. 1993مقياس األمن النفسي ) لماسلو ترجمة فهد الدليم و آخرون  -
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حصص في األسبوع،    2أسابيع، بمعدل  7البرنامج المقترح باأللعاب لصغيرة : مدة التنفيذ   -
 دقيقة. 60حصة كل حصة  14يشمل 

  أهم النتائج المتوصل اليها فيما يتعلق بمفهوم الذات:نتائج الدراسة: 

لية  وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسط درجات أبعاد مفهوم الذات و الدرجة الك -
للقياس البعدي بين أفراد المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة و الفرق لصالح 

 سنة.    12-9المجموعة التجريبية لدى تالميذ مرحلة التعليم االبتدائي

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات درجات المقياس بين أفراد   -
لبعدي لمتغير مفهوم الذات لدى تالميذ  المجموعة الضابطة في القياس القبلي و القياس ا

 سنة. 12-9مرحلة التعليم االبتدائي  

وجود فروق ذات دالة احصائية في متوسط درجات أبعاد مفهوم الذات و الدرجة الكلية   -
للمقياس بين أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي و البعدي لتالميذ مرحلة التعليم  

 سنة.  12-9االبتدائي 

جود فروق ذات داللة احصائية في متوسط درجات مفهوم الذات تعزو لمتغير  عدم و -
الجنس بين الذكور و االناث لدى أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي لتالميذ  

 سنة.   12-9مرحلة التعليم االبتدائي  

األلعاب  و من ضوء النتائج المتحصل عليها تتحقق الفرضية العامة بحيث للبرنامج المقترح ب 
الصغيرة تأثير ايجابي في تنمية مفهوم الذات و األمن النفسي حسب أبعادهما بوجود فروق  

ذات داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في القياس البعدي بعد تنفيذ  
البرنامج، و الفرق يرجع لصالح المجموعة التجريبية لدى تالميذ الصف الرابع و الخامس  

 سنة(.  12-9ليم االبتدائي )من التع

  -  " بناء وتطبيق مقياس مفهوم الذات للرياضيين المعاقين( "2014حازم جاسم خزعل ) -2
 -193-173، ص9، المجلد 9مجلة ميسان لعلوم التربية البدنية، العدد 

 الهدف من الدراسة: 
المعاقين في محافظة بغداد،  بناء وتطبيق مقياس مفهوم الذات للرياضيين المعاقين في أندية 

 العراق، والتعرف على مستوى مفهوم الذات لديهم.
 استخدام الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي.  منهج الدراسة:
 (.    145رياضيين معاقين في أندية المعاقين في محافظة بغداد ) عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة: 
 المقابلة الشخصية. -
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    .مقياس مفهوم الذات -

 أهم نتائج الدراسة: 
 للمقياس الحالي القدرة على قياس مفهوم الذات لدى الرياضيين المعاقين.  -

توّزع مقياس مفهوم الذات على ستة مستويات وقد وقعت العينة عند مستوى )مفهوم الذات  -
 فوق الوسط والمتوسط(. 

الذات حيث كان النسبة  و من ضوء النتائج المتحصل عليها أنه هناك تباين في درجة مفهوم 
األعلى لمفهوم الذات فوق المتوسط و مفهوم الذات الوسط ثم تلتها نسبة مفهوم الذات العالي و  
 مفهوم الذات المنخفض، ثم تلتها نسبة مفهوم الذات العالي جدا و مفهوم الذات المنخفض جدا. 

ثل المستوى الحقيقي لعينة  ان المستويات و الدرجات المعيارية التي تمكن الباحث من ايجادها تم 
 البحث.  

فعالية برنامج مقترح للياقة الحركية و أثره على   ( "2011) ناجي قاسم سالمة أبو جريدة -3
 -ليبيا   - "مفهوم الذات لدى طالب كلية علوم التربية البدنية و الرياضية بطرابلس  

 تهدف هذه الدراسة للتعرف على: 

القياسين القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة و  وجود فروق ذات داللة احصائية بين 
 التجريبية في مفهوم الذات البدنية في اتجاه القياس البعدي. 

وجود فروق ذات داللة احصائيا بين المجموعتين الضابطة و التجريبية في القياس البعدي في  
 مفهوم الذات البدنية في اتجاه المجموعة التجريبية. 

لتجريبي ذو تصميم القياس القبلي و القياس البعدي لكل من  المنهج امنهج الدراسة: -
 المجموعتين التجريبية و الضابطة.

طالب منتسب لكلية العلوم   120اشتمل مجتمع البحث على مجتمع و عينة الدراسة:  -
التربية البدنية و الرياضية جامع الفاتح بطرابلس، تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من  

 15طالبن حيث تم تقسيمهم الى مجموعتين عشوائيا بتساوي  30ن عددهم  المجتمع و  كا
 طالب في كلتا المجموعتين.

 ادوات الدراسة:  -

برنامج مقترح من اعداد الطالب يعمل على فعالية عناصر اللياقة الحركية و أثره على   -
 مفهوم الذات.

االختبارات البدنية مستندا   مقياس مفهوم الذات البدنية من اعداد الباحث كما استخدم بعض  -
 ببعض االجهزة الميدانية  القياس الخاصة.

 النتائج المتحصل عليها:-
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البرنامج العام للكلية و البرنامج المستخدم حقق أعلى مستوى و فعالية من النتائج لدى طالب  
 .المجوعة الضابطة و المجموعة التجريبية في اتجاه القياس البعدي في متغير مفهوم الذات

البرنامج المستخدم حقق أعلى مستوى و فعالية من النتائج لدى الطالب المجموعة التجريبية  
 أكثر من طالب المجموعة الضابطة في درجات مقياس مفهوم الذات.

ساهم البرنامج في اكتساب الطالب المعلومات المعرفية عن مفهوم الذات و ساعدهم في تقويم  
 تحقيق األهداف.مستوى ادائهم بصورة ايجابية في  

المكانة االجتماعية لتلميذ مرحلة التعليم الثانوي و عالقتهما  ( " 2010حيمود أحمد ) -4
أطروحة دكتوراه، جامعة   –بمفهوم الذات و االتجاهات نحو النشاط البدني الرياضي " 

 –منتوري، قسنطينة 

للتلميذ مرحلة الثانوي، و التي  هدفت الدراسة الى الكشف على العالقة بين المكانة االجتماعية 
يحسها من خالل معاملة اآلخرين له من خالل عملية التفاعل االجتماعي أثناء حصة التربية  

البدنية و الرياضية، و بين كل من مفهوم الذات لديه، و كذا تكوين اتجاهاته النفسية نحو  
 النشاط البدني الرياضي. 

 المنهج الوصفي. منهج الدراسة: -

تلميذ اختيروا من تالميذ المرحلة الثانوية   108شملت عينة الدراسة  دراسة:عينة ال-
 الصفوف الثاالثة من ثانوية مولود قاسم بالخروب. 

   أدوات الدراسة: -

 مقياس "مورينو" للتفاعل االجتماعي ،   -

اضافة الى استعمال المالحظة بالمشاركة في مواقف العمل و    االختبار السوسيومتري -
 اللعب. 

 مقياس "كينيون" لالتجاهات. -

 مقياس "تنسي" لمفهوم الذات. -

 اهم النتائج المتحصل عليها: -

 التفاعل  عملية خالل من  للتلميذ  الممنوحة  االجتماعية  المكانة بين ارتباطية عالقة توجد

 .البدني  النشاط  نحو  النفسية  االتجاهات ن تكوي  و  زمالئه مع االجتماعي
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 المكانة ذوي  التالميذ  بين الذات مفهوم أبعاد متوسطات بين إحصائية  داللة ذات فروق  توجد

 المكانة ذوي لصالح المعزولة االجتماعية المكانة ذوي  والتالميذ  المقبولة االجتماعية

 .الذات نقد مفهوم في ماعدا المقبولة،

 المكانة ذوي  التالميذ  بين االخرى  الذات مفهوم وابعاد الجسمية الذات بعد  بين العالقة تختلف

 مفهوم وابعاد الجسمية الذات بين عالقة توجد حيث المعزولة، المكانة ذوي والتالميذ المقبولة

 حين في  االخالقية، والذات االسرية الذات ماعدا المقبولة المكانة ذوي  التالميذ  عند الذات

 عند فقط الذات ونقد الشخصية والذات الواقعية الذات وبعد الجسمية الذات بين عالقة توجد

 .المعزولة المكانة ذوي التالميذ

سيكولوجية العالقة بين مفهوم الذات البدني و نوع الرياضة   ( " 2009مويسي فريد ) -5
أطروحة دكتوراه، معهد التربية البدنية و الرياضية،   –" الممارسة عند الرياضيين

 -3جامعة الجزائر 

يهدف هذا البحث الى دراسة التفاعل بين مفهوم الذات البدني للرياضيين و نوع الرياضة  
تفاعل بين أبعاد مفهوم الذات البدني و مختلف التخصصات  الممارسة، اضافة الى دراسة ال

 الرياضية . 

 المنهج الوصفي الفارقي الذي يقوم بدراسة الفروق بين المتغيرات.  منهج الدراسة: -

 سنة. 21.6رياضي من والية الشلف، معدل عمرهم  202 عينة الدراسة:-

 . PSDQتطبيق مقياس تقدير الذات البدنية   أداة الدراسة:-

 أهم النتائج المتحصل عليها: -

يؤثر نوع الرياضة الممارس على تكوين مفهوم الذات البدني و ذلك من خالل التأثير على  
مختلف أبعاده الفرعية، انطالقا من األهمية التي يمنحها كل تخصص لمختلف األبعاد البدنية  

 ارسة.و ذلك من خالل التفاعل النفسي االجتماعي للفرد مع هذه الرياضة المم

األمن النفسي و عالقته بمفهوم الذات لدى المعاقين   ( "2009وفاء سليمان عقل ) -6
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية علم النفس، الجامعة االسالمية   -بصريا" 

 –غزة 

هدفت الدراسة الكشف على مستوى األمن النفسي للمعاقين بصريا في قطاع غزة و مدى  
 لديهم.  عالقته بمفهوم الذات

معرفة مستوى مفهوم الذات لدى المعاقين بصريا و الفروق الجوهرية في مستوى األمن  
 النفسي لدى المعاقين بصريا باختالف الجني و درجة االعاقة و المرحلة التعليمية. 
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 المنهج الوصفي التحليلي.  منهج الدراسة: -

-2008لمكفوفين للعام يتكون مجتمع البحث من جميع الطالب ا مجتمع و عينة الدراسة:-
طالبا و طالبة من    30طالبا و طالبة، كما اشتمات العينة على 56و البالغ عددهم  2009

 الطلبة المكفوفين. 

   أدوات الدراسة: -

 مقياس األمن النفسي من اعداد الباحثة .  -

 مقياس مفهوم الذات من اعداد الباحثة أيضا.  -

 نتائج الدراسة: -

بين الدرجة الكلية لمقياس   0.01ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى الداللة وجود عالقة 
 األمن النفسي و الدرجة الكلية لمقياس مفهوم الذات لدى المعاقين بصريا بمحافظة غزة. 

وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى مفهوم الذات لدى المعاقين بصريا تعزى لمتغير  
 المرحلة الدراسية.

فروق ذات داللة احصائية في مستوى مفهوم الذات لدى المعاقين بصريا تعزى   عدم وجود 
 لمتغيري درجة االعاقة و  الجنس. 

مفهوم الذات و عالقته ببعض المتغيرات لدى تالميذ   ( "2007)سرى محمد رشدى  -7
مجلة كلية   – " الصم و ضعاف السمع في برامج التربية الخاصة بمدينة الرياض 

 -التربية، جامعة بني سويف، يوليو، الجزء الثاني

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مستوى مفهوم الذات لدى التالميذ الضعفاء السمع في  
الخاصة بمدينة الرياض، و معرفة مدى االختالف في مستوى مفهوم الذات  برامج التربية 

 لدى التالميذ ضعفاء السمع تبعا لمتغير شدة االعاقة،  العمر الزمني و دخل األسرة.

 المنهج الوصفي.    منهج الدراسة: -

 تلميذ، حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية.  80تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:  -

    مقياس مفهوم الذات للمعوقين سمعيا من اعداد الباحث.  أداة الدراسة: -

 أهم النتائج المتحصل عليها:  -
توصل الباحث الى أن نتائج مفهوم الذات المرتفع و المتوسط لدى التالميذ ضعفاء السمع 

األخصائيين أو  يعزى الى الرعاية و االهتمام المتزايد من قبل القائمين على تعليمهم سواء من 
 المعلمين سواء كانت خدمات نفسية، اجتماعية، تربوية بما يحقق التكامل. 
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عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى الى متغير العمر في مفهوم الذات على أبعاد  
المقياس اآلتية: السلوك، الشهرة و الشعبية، السعادة و الرضا، الوضع الفكري، بينما توجد  

 ائيا تعزى الى متغير العمر فيما يخص بعد المظهر الخارجي و الشكل.   فروق دالة احص
 

 

 

 
 (: المرونة النفسية 2المحور)

 
( "المرونة النفسية وفق بعض  2019د.محمود ميالد، د. سليمان كاسوحة، ثائر عيسى ) -1

جامعة  المتغيرات )دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة كليتي الهندسة المدنية و التربية في 
مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، سلسلة اآلداب و العلوم    - دمشق(" 

   – 3، العدد 41االنسانية، المجلد 

هدفت الدراسة الحالية الى التعرف على مستوى المرونة النفسية لدى عينة من طلبة دمشق، و  
ة مدنية و تربية( و متغير  تعرف الفروق في مستوى المرونة النفسية وفق متغير التخصص )هندس

 الجنس )ذكور و اناث(. 

 المنهج الوصفي. منهج الدراسة: -

 ( . 56(، و الذكور )59طالبا و طالبة، حيث يبلغ عدد االناث ) 115 عينة الدراسة:-

 أدوات الدراسة:  -

 (. 2003مقياس المرونة النفسية من اعداد كونور و دافيدسون ) -

 أهم النتائج المتوصل اليها:  -

 أن مستوى المرونة النفسية لدى أفراد العينة مرتفع.

وجود فروق في مستوى المرونة النفسية بين طلبة كلية التربية و كلية الهندسة المدنية، و ذلك  
 لصالح كلية التربية. 

 وجود فروق في مستوى المرونة النفسية وفق متغير الجنس و ذلك لصالح الذكور. 

( " التنظيم االنفعالي و عالقته بالمرونة النفسية لدى  2018د. رياض العاسمي، على بدرية ) -2
مجلة جامعة تشرين للبحوث و   -  عينة من طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة السويداء "

  – 86 -61، ص3، العدد 40الدراسات العلمية، سلسلة اآلداب و العلوم االنسانية، المجلد 
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قة االرتباطية بين التنظيم االنفعالي و المرونة  هدفت هذه الدراسة الى التعرف على طبيعة العال
 النفسية، باإلضافة الى التعرف على الفروق وفقا لمتغيري السنة الدراسية و الجنس. 

 المنهج الوصفي.منهج الدراسة: -

 طالبا و طالبة، من طلبة الصف الحادي عشر.   40عينة الدراسة: -

 

 أدوات الدراسة:  -

 مقياس التنظيم االنفعالي للمراهقين من اعداد العاسمي.  -

 (.2003مقياس المرونة النفسية لكونور و دافيدسون ) -

   أهم النتائج المتوصل اليها:-

وجود عالقة دالة احصائيا بين الضبط الذاتي لالنفعاالت و كل من سعة الحيلة أو الدهاء و الدرجة  
 الكلية للمرونة النفسية. 

 ة دالة احصائيا بين التنظيم المعرفي و الدرجة الكلية للمرونة النفسية. وجود عالق

وجود عالقة دالة احصائيا بين الدرجة الكلية للتنظيم االنفعالي و كل من: الجرأة أو الشجاعة و سعة 
 الحيلة أو الدهاء و الدرجة الكلية للمرونة النفسية. 

داء الطلبة مرتفعي التنظيم االنفعالي و  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات أ
 منخفضي التنظيم االنفعالي في المرونة النفسية. 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اداء الطلبة على مقياس المرونة النفسية تعزى 
 لمتغير الجنس. 

معا في التنظيم  اوضحت الدراسة وجود تأثير دال احصائيا بين متغيري المرونة النفسية و الجنس 
االنفعالي لصالح الذكور مرتفعي المرونة النفسية، و وجود تأثير دال احصائيا لكل من المرونة  

 النفسية و الجنس كل على حده في التنظيم االنفعالي.

الشعور بالذنب وعالقته بالمرونة النفسية لدى   ( "2018)علي محمد نجيب كامل صايمة    -3
رسالة ماجستير،   – "في مستشفيات قطاع غزة الحكومية  ممرضي أقسام العناية المركزة

 -الجامعة االسالمية غزة، فلسطين

هدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين الشعور بالذنب والمرونة النفسية لدى ممرضي أقسام 
العناية المركزة في مستشفيات قطاع غزة وكذلك معرفة مستوى الشعور بالذنب ومستوى  
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النفسية للعّينة والكشف عن الفروق في مستوى الشعور بالذنب والمرونة النفسية  المرونة 
 لديهم، تبعا لمتغيرات الجنس والعمر والخبرة. 

 .  : الوصفي التحليلي منهج الدراسة-

 مستشفيات غزة.  05ممرض وممرضة من أقسام العناية المركزة في   91عينة الدراسة: -

 أدوات الدراسة:   -

 ور بالذنب من إعداد الباحث. استبانة الشع -

 استبانة المرونة النفسية من إعداده.  - 

 أهم النتائج المتوصل اليها: 

ال يوجد عالقة بين الدرجة الكلية للشعور بالذنب وأبعاده ومتغير الدرجة الكلية للمرونة   -
 النفسية وأبعاده.

ب وبين أبعاد متغيّر  توجد عالقة طردية بين تدني تقدير الذات التابع لمتغير الشعور بالذن  -
 المرونة النفسية. 

 مستوى الشعور بالذنب لدى العينة متوسط ومستوى المرونة النفسية لدى العّينة عالي.  -

 ال يوجد فرق في مستوى الشعور بالذنب تضرع للمتغيرات.  -

 يوجد فروق في مستوى المرونة النفسية تضرع للمتغيرات.  ال

فعالية  برنامج ارشادي   ( "2014د.نعمات شعبان علوان، د.عبد الرؤوف الطالع )  -4
لتنمية الثقة بالنفس و أثره في زيادة المرونة االيجابية )دراسة على عينة من أفراد  

االنسانية( المجلد الثامن عشر،   مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم -الشرطة الفلسطينية(" 
 - 211-175العدد الثاني، ص 

هدفت هذه الدراسة الى التحقق من فعالية برنامج ارشادي لتنمية الثقة بالنفس و أثره في  
 زيادة المرونة االيجابية.  

 المنهج التجريبي.  منهج الدراسة: -

جهاز الشرطة   شرطيا من العاملين في 36بلغ قوام عين الدراسة   عينة الدراسة:-
الفلسطينية، و قد تم اختيارهم بطريقة قصدية، توزعت الى مجموعتين بالتساوي األولى  

 تجريبية و الثانية ضابطة.
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 أدوات الدراسة: -

 برنامج ارشادي مصمم من قبل الباحثان لزيادة الثقة بالنفس.  -

 مقياس الثقة بالنفس.  -

 مقياس المرونة االيجابية. -

 أهم نتائج الدراسة:  

هناك فروق ذات داللة احصائية بين أفراد المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في  
 القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية. 

وجود فروق ذات داللة احصائية في القياسات القبلية و البعدية لدى أفراد المجموعة  
 ونة االيجابية لصالح القياسات البعدية.    التجريبية على مقياسي الثقة بالنفس و المر 

( "مستوى المرونة  2013ربيعة مانع زيدان الحمداني، صباح مرشود منوخ ) -5
مجلة    -النفسية لدى طلبة المرحلة االعدادية و عالقتها بالجنس و التخصص"  

 -، جمهورية العراق  2، العدد  20جامعة تكريت للعلوم االنسانية، المجلد 

الى التعرف على مستوى المرونة النفسية و كذلك الكشف عن داللة الفروق  تهدف الدراسة  
 .االحصائية في مستوى المرونة النفسية وفقا لمتغير الجنس، و التخصص )علمي، أدبي(

 منهج وصفي.  منهج الدراسة: -

 طالبا من ثانوية محافظة صالح الدين.  300 عينة الدراسة:-

 أدوات الدراسة: -

 (.2012النفسية الذي أعده قداوي )مقياس المرونة   - 

 نتائج الدراسة:  -

 ان طلبة المرحلة االعدادية يعانون من ضعف في مستوى المرونة النفسية. 

 وجود فروق ذات داللة احصائية بين كل من الذكور و االناث في مستوى المرونة النفسية. 

لصالح التخصص  أدبي( و  -وجود فروق ذات داللة احصائية بين التخصصات )علمي
 االدبي. 

 ( " المرونة، الحساسية النفسية و الصحة النفسية"  2010حدادي و بشارات ) -6
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Haddadi Parvaneh & Besharat Mohammad Ali (2010) 

« Resilience, vulnerability and mental health » - Procidia social and 

behavioral science (5) p 639-642. 

هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين المرونة النفسية و قابلية االصابة بما فيها  
 الضغوط النفسية و القلق و االكتئاب و الصحة النفسية لدى عينة من الطالب االيرانيين. 

 المنهج الوصفي. منهج الدراسة: -

 ( سنة. 19.4طابا و طالبة بمتوسط أعمار ) 214 عينة الدراسة:-

 أدوات الدراسة: -

 مقياس المرونة النفسية الذي أعده كونور و دافيدسون.  -

 مقياس بيك لالكتئاب.  -

 مقياس القلق .  -

 استبيان الصحة النفسية. 

 أهم النتائج المتحصل عليها:  -

 قلق و المرونة النفسية. وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الضغط النفسي و االكتئاب و ال

مؤشرات الصحة النفسية المنخفضة أو السلبية تتأثر بمستويات مختلفة من المرونة النفسية  
 من خالل احترم الذات، الكفاءة الشخصية، المثابرة، التدين و السيطرة. 

 وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور و االناث في المرونة النفسية و ذلك لصالح الذكور.

( " دراسة مقارنة في  2007خضير عبيس، محمد نعمة حسن، محمد جاسم محمد ) علي -7
مجلة علوم التربية الرياضية، العدد   – المرونة النفسية لدى العبي الساحة و الميدان" 

،   1خاص بالمؤتمر العلمي السادس عشر لكليات و أقسام التربية الرياضية بالعراق، المجلد 
 . 57-45ص

تهدف الدراسة الى التعرف على المرونة النفسية لدى العبي الساحة و الميدان تبعا للفعاليات 
األركاض القصيرة و المتوسطة و الطويلة و الرمي و الوثب. و الكشف على الفروق في  

 المرونة النفسية لدى العبي الساحة و الميدان تبعا للفعاليات الخمسة. 

 ي باألسلوب المسحي. المنهج الوصف منهج الدراسة: -
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 العبي شباب أندية الفرات األوسط ألعاب الساحة و الميدان .  100 عينة البحث:-

 مقياس المرونة النفسية.  أدوات الدراسة: -

 أهم النتائج المتوصل اليها:  -

 جميع أفراد العينة يتحلون بمرونة نفسية رغم اختالف الفعاليات التي يمارسونها. 

 المرونة النفسية و لجميع فعاليات الساحة و الميدان. عدم وجود فروق في 

 (: سيكولوجية االصابات الرياضية3المحور )

( "االصابات الرياضية و البدنية عند العبي كرة القدم ذوي 2015جمال ناصري ) -1
مجلة علوم    -المستوى العالي و انعكاساتها النفسية على مستواه الرياضي خالل المنافسة" 

 .47 -40( ص2015/1) 07نشطة البدنية الرياضية و الفنية رقم و ممارسات األ

تهدف الى دراسة االصابات الرياضية و البدنية عند العبي كرة القدم ذوي المستوى العالي   
 و انعكاساتها النفسية على مستواه الرياضي خالل المنافسة. 

 المنهج االكلينيكي )العيادي(.  منهج الدراسة: -

 ستبيان، مقابلة. ا أدوات الدراسة: -

فرد، تضمنت العبين، مدربين و أخصائيين نفسانيين و المحضر   100 عينة الدراسة:-
 البدني، و قد تم اختيار العينة بطريقة مقصودة. 

 أهم النتائج المتحصل عليها: -

وعي الرياضي المصاب بخطورة االصابة مما أدى الى قلقه و توتره الدائم خوفا من فقدان  
 مستقبله الرياضي و المهني. 

 نقص و تراجع مستوى الالعب المصاب فنيا، بدنيا و تقنيا مع عدم تقبله لإلصابة.

 االنطواء و عزلة الالعب المصاب مع عدم استقرار حالته النفسية نتيجة الحركات العشوائية. 

 األرق الدائم و مشاهدة الكوابيس خالل كل فترة نوم.  

 الختصاص )علم النفس الرياضي، الطب الرياضي، تحليل الدم(. عدم زيارة األطباء ذو ا
( "االصابات الرياضية  2012مهند الزغيالت، ماجد فايز مجلى، صهيب البزيرات ) -2

مجلة جامعة النجاح لألبحاث   -" الشائعة لدى العبي الكاتا في رياضة الكاراتيه
 -، األردن346-325، ص 2، العدد 26)العلوم االنسانية(، مجلد  
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هدفت الدراسة التعرف إلى أكثر اإلصابات شيوعاً لدى العبي الكاتا في رياضة الكاراتيه في  
األردن ومواقعها وأسبابها تبعاً لحالة الهجوم والدفاع، شدة اإلصابة، باإلضافة إلى أهم 

اإلرشادات الوقائية من اإلصابات الرياضية ، كما وهدفت الدراسة التعرف إلى الفروق في  
) التدريب، المنافسة ( وتبعاً ألجزاء  الجسم )    صابات تبعاً لوقت حدوث اإلصابةحدوث اإل

   الجزء العلوي، الجزء السفلي (.

 المنهج الوصفي باألسلوب المسحي.  منهج الدراسة: -

 العبا.  147 عينة الدراسة:-

 أدوات الدراسة:  -

 االستبيان.  -

 المقابالت الشخصية.  -

 المتوصل اليها: أهم النتائج -

أكثر اإلصابات شيوعاً تبعاً لمتغيرات الدراسة لفئة  الكاتا كانت التقلصات العضلية 
 ورضوض العظام. 

أكثر المواقع عرضة لإلصابات فكانت الفخذ والظهر أما بالنسبة ألهم األسباب المؤدية  
 لإلصابات كانت عدم اإلحماء الجيد . 

لوقاية من اإلصابات في الكاتا التركيز على اإلحماء  بينما كانت أهم اإلرشادات الوقائية ل
الجيد، وكانت أكثر فترة تحدث فيها اإلصابات في فترة التدريب وأما أكثر األجزاء معرضة  

 لإلصابة تبعاً ألجزاء الجسم  كان الجزء السفلي من الجسم . 

لتالفي تعرض  في ضوء النتائج أوصى الباحثون بضرورة اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة 
الالعبين لإلصابات, وإعطائهم دورات خاصة للوقاية من اإلصابات وكيفية التعامل معها  

كذلك ضرورة االهتمام باإلحماء الجيد من قبل الالعبين و المدربين، كما أوصى الباحثون  
بإجراء دراسات مشابهة على باقي ألعاب المنزالت األخرى و تعميم نتائج هذه الدراسة على 

 لجنة األولمبية و اتحاد الكاراتيه و المراكز التابعة له.  ال

( " االصابات الشائعة لدى العبي الجمباز في  2008مروان سليمان أحمد الغزاوي ) -3
 رسالة ماجستير، جامعة االردن.  –األردن" 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أهم األسباب المؤدية لإلصابات الرياضية لدى العبي و  
الجمباز في األردن و التعرف على أنواع االصابات األكثر شيوعا و الى أكثر   العبات
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المواقع تعرضا لإلصابة تبعا لمتغير الجنس و الطول و الوزن و العمر و الجهاز المستخدم و  
 كذلك التعرف الى وقت حدوث االصابة.   

 المنهج الوصفي بطريقة المسح.  منهج الدراسة: -

 ن.استبيا أدوات الدراسة: -

 العب و العبة.  150 عينة الدراسة:-

 نتائج الدراسة:  -

أظهرت نتائج الدراسة أن وقت حدوث االصابة كان خالل فترة التدريب أكثر من المنافسات 

( بينما  84.11( اصابة و بنسبة وصلت الى )503حيث بلغ مجموع االصابات أثناء التدريب )

 (. 15.89بة وصلت الى )( اصا95بلغ تكرار االصابات أثناء المنافسات )

( " االنعكاسات النفسية لإلصابة البدنية الرياضية عند  2003ميهوبي رضوان ) -4
    - 3رسالة ماجستير، جامعة الجزائر   -الرياضي الجزائري" 

يهدف هذا البحث الى دراسة العالقة االرتباطية بين االصابة البدنية و الحالة النفسية التي  
المصاب، وكذلك محاولة اظهار واقع االصابة البدنية من خالل  يعيشها الرياضي الجزائري 

 التعرض ألعراضها و محاولة اثبات نظرية ما بعد االصابة في ميدان الرياضة.

 الوصفي.  منهج الدراسة: -

 فرد، و قد تم اختيارها بطريقة مقصودة.  21 عينة الدراسة:-

 االستبيان، المقابلة.  أدوات الدراسة: -

 النتائج: أهم -

يبدو من خالل ترجمة النتائج االحصائية، و تفسيرها أن الرياضيين المصابين أفراد العينة  
يعيشون حالة عدم توازن نفسي، تظهر في سلوكات و مشاعر يعبرون بها بطريقة ال ارادية  
عن مدى التأثر النفسي العميق لما يبدو من تشوه و تغير في شكل العضو المصاب، هذا ما  

لى أن للعجز الوظيفي الناتج عن االصابة البدنية عند الرياضي المصاب، أثر على  يدل ع
 البعد النفسي لديه. 

 التعقيب عن الدراسات السابقة:   -7
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بعد االطالع و البحث على بعض الدراسات السابقة و المشابهة التي لها صلة بموضوع  
تصادفنا بوجود دراسات مماثلة لدراستنا  الدراسة الحالية من حيث المتغيرات، و رغما لعدم 

و خاصة في ميدان تخصص االرشاد النفسي الرياضي في حدود اطالع امكانياتنا، اال أنه  
ساعدتنا في بلورة مشكلة البحث التي اخترناها و تحديد أبعادها بشكل أكثر وضوحا، و  

ات أو وسائل جمع  تزويدنا بأفكار و اجراءات التي استفدنا منها، و ذلك في اختيار أدو 
المعلومات التي تتوافق مع طبيعة دراستنا، و كذلك اختيار المنهج المالئم لها، و االستفادة من  
 نتائجها في بناء فرضياتنا و ذلك لغرض استكمال الجوانب التي وقفت عندها البحوث السابقة. 

 و من خالل العرض التسلسلي لهذه الدراسات تبين لنا ما يلي: 

استخدمت المنهج الوصفي لدراسة كل من المتغيرات التي تطرقنا اليها   جل الدراسات •
و المتمثلة في: مفهوم الذات، االصابات الرياضية و المرونة النفسية، ما عدا دراسة 

في دراسة مفهوم   (2011ناجي قاسم أبو جريدة )و  (2018صولة طارق )كل من 
فيما يتعلق بالمرونة النفسية   (2014نعمات شعبان علوان و آخرون )الذات، و دراسة 

الذي  (2015جمال ناصري )، حيث استعملوا المنهج التجريبي، و في األخير دراسة 
 تطرق لمتغير االصابات الرياضية بالمنهج االكلينيكي )العيادي(. 

فيما يخص األدوات المستخدمة لجمع البيانات، الحظنا وجود اختالف ما بين   •
د بطبيعة الحال الى هدف الدراسة و العينة المستهدفة.  الدراسات السابقة و ذلك يعو 

حيث نذكر فيما يخص الدراسات التي تناولت متغير مفهوم الذات أنهم قد لجأوا الى  
حيث   (2018صولة )مقاييس عدة منها مقياس مفهوم الذات لألطفال الذي استخدمه 

"تنسي" لمفهوم   تلميذ من المرحلة البتدائية، و مقياس  16تمثلت عينة دراسته في  
تلميذ طور ثانوي،و مقياس   108لعينة متكونة من   (2010حيمود )الذات من قبل 

 202على عينة ( 2009مويسي )أيضا في دراسة   PSDQتقدير الذات البدنية 
و   (2009عقل )و  (2011أبو جريدة )رياضي، باختالف ما قام باستخدامه كل من 

حيث قاموا بإعداد مقياس مفهوم الذات يتوافق كل مع عينة بحثهم   (2007رشدي )
تلميذ   80طالب معاق بصريا و  56طالب ،  120التي نذكرها على الترتيب كما يلي: 

معاقين سمعيا، و هذا بالضبط ما قمنا به في دراستنا، حيث في حدود ما استطعنا  
ستوى العالي المصاب مما أدى  االطالع عليه لم نجد مقياس مفهوم الذات للرياضي الم

 بنا الى اعداده حتى نتمكن من قياس ما يترتب عن أهداف بحثنا.      

كما الحظنا في معظم الدراسات السابقة لمحور المرونة النفسية أنهم استخدموا مقياس  
ميالد و آخرون (( كدراسةكل من  2003المرونة النفسية ل )كونور و دافيدسون)

باختالف   (2010حدادي و بشرات )و دراسة  (2018سمي )العا و دراسة (2019)
 ما استخدمناه في دراستنا.
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فيما يخص الدراسات الملمة لمحور االصابات الرياضية فقد الحظنا أن معظم  
الباحثين استعانوا، زيادة على االستبانات المخصصة للبحث في موضوع االصابات 

( و دراسة الزعالت  2015)الرياضية، بالمقابالت الشخصية، كدراسة ناصري 
( و ذلك ما يتوافق مع ما قمنا به في الدراسة 2003( و دراسة ميهوبي )2012)

 الحالية بحيث أن طبيعة أهداف الدراسات المذكورة و دراستنا و المتمثلة في : 
 التعرف على االنعكاسات النفسية لإلصابات الرياضية عند العبي المستوى العالي. -

ة بين االصابة البدنية و الحالة النفسية التي يعيشها الرياضي الكشف على العالق  -
 المصاب. 

التعرف على أثر االصابة، على كل من مفهوم الذات و المرونة النفسية للرياضي   -
 المستوى العالي المصاب عالقتهما ببعضهما البعض.  

يرة و تشمل كل  التي تملي بضرورة االستعانة بالمقابالت الشخصية التي تتميز بمعلومات وف 
جوانب الموضوع، فضال عن أنها تزود بمعلومات اضافية لم تكن في حسبان الباحث، و  

لكنها ذات أهمية بالنسبة للدراسة، كما الحظنا من خالل قيامنا بالمقابلة الشخصية مع أفراد  
عينتنا أنهم كانوا أكثر تفتحا و قدموا لنا معلومات أكثر دقة و ذلك لتمكنهم من شرح و  

توضيح أفكارهم، واألهم من ذلك رؤية ردود أفعال المستجوبين على بعض األسئلة  
)كالحزن، الخوف، البكاء( الموجهة لهم و التي تعتبر بذاتها جواب ملخص شامل وأعمق من  

 كل ما يستطيع الالعب أن يدونه على ورقة استبانة أو مقياس 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract :  

 The practice of high level sport is considered as a factor of sports injuries and 

also as one of the most difficult stages to cross for an athlete, because it affects 

the psychological side as much as the physical side. 

However, athletes' reactions to these injuries are different, and this is linked to a 

dynamic process known as psychological resilience which allows the individual 

to show behavioral adjustment when faced with a difficult or traumatic situation. 

The present research retraces a survey carried out on (21) athletes exercising at 

the level of the national teams of Karate and vovianamviet vo dao and having 

suffered a physical injury. 

Also, the purpose of this study is to measure the level of resilience in these 

injured athletes, as well as to identify if there is a relationship between the level 

of resilience and gender factors as well as the duration of the injury. 

Keywords:    resilience, injury, top athlete 

 

 الملخص :  

تمثل هذه فترة    تعتبر ممارسة الرياضة في المستوى العالي عامل يعرض الرياضي الى االصابات، حيث 
االصابات  أصعب المراحل التي يمر بها الرياضي. اذ انها تؤثر على الجانب النفسي بقدر ما تؤثر على  

 الجانب العضوي له. 

تختلف ردود أفعال الرياضيين تجاه هذه االصابات، و يرتبط ذلك بعملية دينامية تمكن األفراد من اظهار 
 صعبة أو صادمة، و تدعى بالمرونة النفسية. التكيف السلوكي عندما يواجهون مواقف 

فيات فو   عضو من  الفرق الوطنية للكاراتي و الفوفيانام   21من خالل دراستنا هذه، التي أجريناها على  
داو متعرضين إلصابة بدنية، نهدف الى قياس مستوى المرونة النفسية لديهم وابراز وجود أو غياب فروق  

 في المرونة النفسية حسب متغيري الجنس و العالقات االجتماعية. 

 المرونة النفسية، االصابة الرياضية، رياضي المستوى العالي   -الكلمات المفتاحية :   -

RESILIENCE IN HIGH-LEVEL INJURED ATHLETES  

Survey of the athletes of the senior national karate and 

vovianamviet vo dao teams 

 المرونة النفسية لدى رياضيي المستوى العالي المصابين
دراسة ميدانية متمحورة حول أعضاء الفرق الوطنية لرياضتي الكاراتي دو و الفوفيانام فيات  

 فو داو 
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 ملخص الدراسة:

ية، القدم ذات الطبيعة الترابهدفت الدراسة لتحليل اسباب حدوث االصابات الرياضية بميادين كرة 
مركب رياضي  0111ومحاولة التعرف على انواع االصابات المسجلة بهذه المركبات المنجزة وفق برنامج  

ن أجل ذلك م، واعتمدنا في درستنا على المنهج الوصفي التحليلي، جواري من طرف وزارة الشباب والرياضة
ينة المدراء على ع يناستبيانوالثبات لألداة، تم توزيع  وبعد تحقق الصدقاستبيان  تياتم اعداد استمار 

، ومن أهم نتائج الدراسة المتوصل ومشرفا (100)مديرا، وعينة المشرفين المتكونة من  (75)المتكونة من 
بينها يما ف واختالفهاختالالت في طرق أنجاز ميادين كرة القدم اوجود على كشفت الدراسة الحالية -0اليها: 

البشرية والمادية المتوفرة غير كافية لتوفير على  اإلمكانات-2من مركب إلى آخر.  وهذاتصميم حيث ال من
 ومحددةموحدة  ومواصفاتمقاييس  عدم وجود معايير-1دورية. صيانة وضمان الرياضية مستوى المنشآت

  .القدم مالعب كرةعلى ضوئها  وتجهزتنجز 
 اإلصابات الرياضية، مالعب كرة القدم، الرياضة الجوارية، المركبات الرياضية الجوارية الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Abstract :         

The current study aimed to analyze the causes of sports injuries in soccer fields of 

a dirt  courts, and to try to identify those present at the level of sports complexes 

nearby carried out according to the 1000 complex program by the Ministry of 

Youth and Sports.In our study, we relied on the descriptive and analytical 

approach, by preparing two questionnaires and after statistical measurement and 

verifying the validity and reliability of the tool, two questionnaires were 

distributed to the sample of managers consisting of (57) managers, and the sample 

of supervisors consisting of (311) supervisors, and among the most important 

results of the study that was completed It reached the following:1-The current 

study revealed that there are imbalances in the methods of achieving football 

fields and their differences between them in terms of design, and this is from one 

complex to another. 2-The existing human and material capabilities are 

insufficient at the level of sports facilities and the lack of standards to ensure 

regular maintenance. 3-The more football fields with neighborhood sports 

vehicles are subjected to technical control, the rates of sports injuries decrease, 

and these sports injuries are a result of the work program. 

Key words: sports injuries, football fields, nearby sports, neighborhood sports 

vehicles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



      

 

Résumé : 

   L'étude actuelle visait à analyser les causes des blessures sportives dans les 

terrains  battus  de football, ainsi qu’à essayer d'identifier celles présentes au 
niveau des complexes sportifs de proximité réalisée selon le programme 1000 

complexe  du ministère de la Jeunesse et des Sports.Dans notre étude, nous nous 

sommes appuyés sur l'approche descriptive et analytique, en préparant deux 

questionnaires et après mesure statistique et en vérifiant la validité et la fiabilité 

de l'outil , deux questionnaires ont été distribués à l'échantillon de managers 

composé de (57) managers, et l'échantillon de superviseurs composé de (311) 

superviseurs, et parmi les résultats les plus importants de l'étude qui a été achevée 

Il a atteint ce qui suit:1-L'étude actuelle a révélé qu'il existe des déséquilibres dans 

les méthodes de réalisation des terrains de football et leurs différences entre eux 

en termes de conception, et cela d'un complexe à l'autre. 2- Les capacités 

humaines et matérielles existantes sont insuffisantes au niveau des complexes 

sportifs, ainsi que le manque des normes de qualité  pour assurer un entretien 

régulier.3-Le manque des normes et de spécifications unifiées à compléter et à 

équiper des stades de football. 

Mots clés : blessures sportives, terrains de football, sports à proximité, 

Complexes de sports de proximité   
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ها بطرق تفادي اتجعل المدرب ملم حدوث اإلصابة أسبابمعرفة  نأل اإلصاباتوقايته من و 
 1والسالمة أثناء النشاط البدني و الوقاية المالئمة . أنتوفير اآلمو 

الرياضي الموسم  الرياضية فمنها ما يكون نتيجة لإلعداد السيئ بداية اإلصابات أسبابتتعدد 
اضي السيئ الري دية مثل الحذاءنيات و الوسائل في األأنومنها ما يأتي من ضعف و قلة اإلمك

لعدم ممارسة الرياضة كما  أخرىغير المستوية واإلضاءة الرديئة و واللعب على األرضيات 
اإلطاالت الفعالة لعضالت الجسم وكذا  ينبغي مثل عدم اإلحماء الجيد قبل التمرين وعدم

 .حتكاك المباشر بين الالعبين أثناء المبارياتالواألجهزة و ا راط في إستعمال أدوات التقويةاإلف
تخاذ اإلجراءات المبكرة ا إلى  يرشد المدرب اإلصاباتعلم  أنوعند حدوث اإلصابة ف

بطرق سليمة و بدون المراكز العالجية  إلىالالزمة لإلسعافات األولية و نقل المصاب و 
 لىإختيار أفضل الوسائل العالجية التي تضمن الشفاء التام و سرعة العودة امضاعفات كذلك 

 النشاط الرياضي الممارس من قبل الالعب .
الرياضية على علوم عدة و له عالقة مباشرة مع علم التشريح  اإلصاباتويعتمد علم 

علم المقاييس و  وختبارات الرياضي و اوالفيزيولوجيا وكثير من العلوم الرياضية كعلم التدريب ال
 يكا الحيوية  و غيرها .أنالنفس والميك

ة الرياضية الميل للممارس إلىشاء المركبات الرياضية الجوارية في األحياء دفع بالشباب أن أن
 الغاضة أثرا بللريا أنجدال جتماعية والالشطة الرياضية والترفيهية واناألوالمشاركة في مختلف 

وممارستها  تؤثر إيجابا على الفرد ليصبح قادرا على الحركة  أنسنعلى الحالة الصحية لأل
والعطاء والقدرة على القيام بمتطلبات الحياة الحديثة وأعبائها بكفاءة عالية وبأقل جهد 

جاز هياكل أنوإلستقطاب هذا العدد الهائل من الممارسين أخذت الدولة على عاتقها مهمة 
وط الجوارية، التي تتمثل مهمتها في توفير كافة الشر إستقبال ومنها هذه المركبات الرياضية 

الكفيلة بممارسة النشاطات الرياضية، التي تدخل ضمن مفهوم الرياضة للجميع مع دمجها في 
 2ية بمحاذاة المؤسسات التربوية والتعليمية واألحياء والمناطق السكنية الحضرية.أنسجة العمر ناأل

                                      

 . 17، ص 2111سميعة خليل محمد، اإلصابات الرياضية، كلية بغداد،  1
 

بن شريف ياسين ، بن شهرة بن صديق :مذكرة تخرج لنيل شهادة دراسات عليا في الرياضة، دور المركبات الرياضية  2
  2116الجوارية في ترقية الرياضة للجميع ، جوان 
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راسة تحليلية لالصابات الرياضية بمالعب كرة بد يأنوسنحاول من خالل هذا البحث الميد
، لكونها تستقطب أكبر عدد من الممارسين من مختلف األعمار ومالها من دور في القدم 

يات و الوسائل الالزمة واألجواء المالئمة إلجراء التدريبات و المنافسات في أنتوفير اإلمك
عتها تي طبيا النوع من األرضيات الظروف يراعى فيها السالمة و األمن للممارسين  في هذ

عوامل  ستغالل والف من فعل كثرة او التي تتأثر  كثيرا كما هو معر تربة صناعية مدكوكة و 
 الطقس.

وجود و  ت و التدريبات لصالح الممارسينتقييم درجة و مستوى تنظيم المنافسا إلىكما نسعى 
لتزام بالقيام بالتسخين الجيد و التحلي بالروح الو هذا با اإلصاباتتوعية لتفادي عامل ال

ظ على ويحاف  اإلصاباتالرياضية في المنافسات و الحصص التدريبية مما  يخفض وقوع 
ي طرق التحكم فستخدامها و افات األولية و كيفية سالمة الرياضيين مع توفر وسائل اإلسعا

 واعها .أنالرياضية  و  اإلصاباتالتعامل مع 
ة التي  ب الخفيأنختيار هذا النمط من الدراسة  للعينة للكشف عن الجو الى بنا و هذا مما أد

 الرياضية حيث سنحاول من خاللها :  اإلصاباتمختلف  إلىتؤدي 
شطة الرياضية و البدنية التي تدار بالمركبات الرياضية الجوارية نتسليط الضوء على األ

 الرياضية بالميادين اإلصاباتحدوث  واإلطالع على العوامل التي قد تكون وراء وقوع و
)التسخين، نوعيـة األرضيـة، دور التحكيم ،عوامل الطقـس، مستوى الروح الرياضية أثناء 

كواقي الساق و نوعية   اإلصاباتالتدريبات والمنافسات، الوسائل الخاصة بالوقاية من 
 األحذية...(.

ات تحدث بميادين كرة القدم بالمركبدرجاتها التي الرياضية و  اإلصاباتواع أنالوقوف عند 
 الرياضية الجوارية .

الكشف عن درجة المطابقة لهذه الميادين  و المقاييس المعمول بها في هذه المركبات 
األمن  بأنالرياضي بمراعاتها ج تكون مالئمة لهذا النوع من النشاط أنالجوارية التي يجب 

 السالمة لمستعمليها.و 

ة الدورية لهذه الميادين ألهميتها البالغة في التخفيف من أنصيواقع أعمال ال نالكشف ع
المختلفــة منها البسيطة و المعقدة التي تسببهـا هذه النوعية من األرضيات  اإلصاباتحدة وقوع 

 )تربة صناعية مدكوكة(.
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لرياضية على ا اإلصاباتنسبة  ارتفاعالمؤثرة في  ولقد تم تقسيم دراستنا لموضوع العوامل   
يحوى كل باب  حيثبابين  إلى مستوى ميادين كرة القدم بالمركبات الرياضية الجوارية بالجزائر

لدراسة ث ايمي أنالباب الث أنظرية في حين يمثل الباب األول الدراسة الن  منها ثالثة فصول
 ية .أنالميد
 شتملت الدراسة النظرية على التالي :اوعليه  

 للدراسةاإلطار العام 
يات، عنها بفرض اإلجابةالدراسة وتضمن تحديد إشكالية الدراسة وضبطها ثم  إلىمدخال 

حديد ختيار هذا الموضوع بالتا إلىالتي أدت  سبابثم ذكرنا األ بعدها تم عرض أهمية الدراسة
ومن ثم تعريف وتحديد المفاهيم األساسية للدراسة وبعض الدراسات المشابهة التي تطرقت 

اضية الري اإلصاباتلمواضيع تناولت دور و أهمية إدارة و تسير المنشآت الرياضية و كذا 
 .لها ممارسي رياضة كرة القدم بالمركبات الرياضية الجواريةالتي يتعرض 

نا الرياضية و مسبباتها و أعراضها كما تطرق اإلصابات إلى: تم التطرق فيه لفصل األول ا
صل لهذا الف  ابأنواعها و العوامل المؤثرة في حدوثها و الوقاية منها كما خصصنا جأن إلى

فيه إصابات رياضة كرة القدم األكثر شيوعا التي تشهدها ميادين كرة القدم بالبالد  تناولنا 
اإلصابة  نبة الرياضية و التمييز بيقمنا في بداية هذا الفصل بتحديد مفهوم العام لإلصا،حيث 

 يتعرض لها الرياضي.  أنالنفسية التي  يمكن اإلصابة  البدنية و
المنشأة الرياضية تصميمها ، تخطيطها و إدارتها كما  تناولنا فيه موضوع ي :أنالفصل الث

 الرياضية و باألخص ميادين و مالعب كرة القدم.واع المنشآت أن إلى أيضا تطرقنا
وني نأتناولنا فيه اإلدارة الرياضية بالمركبات الرياضية الجوارية ونظامها الق الفصل الثالث :

واإلداري لعملها وباقي المنشآت و الهياكل الرياضية بالجزائر ، كما تطرقنا في هذا الفصل 
شطة الرياضية نترقية األ تسييرها و دورها فيبالتعريف بالمركبات الرياضية الجوارية  و 

 ستقبال و توجيهارقنا لمهامها من عملية التكفل و وبالخصوص رياضة كرة القدم و تط
الممارسين و تزويدهم بالمعلومات و الوثائق في إطار حمالت التحسيس و التوعية المهمة 

 التي تدخل ضمن مهام و دور المركبات الرياضية الجوارية  . 
 ماوه ينلفص إلىية فقسمناه أيضا أنالدراسة الميد إلىفتطرقنا  ب التطبيقيأنالجأما  *

 :كالتالي
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، مستخدمالمنهج ال: تناول اإلجراءات المنهجية للدراسة والمتمثلة في تحديد الرابع الفصل 
بعدها وصف عينة الدراسة ثم وصف أداة الدراسة مع تناول دراسة صدق وثبات األداة باإلضافة 

معالجة وكذا األساليب المعتمدة في ال أنستبيالتطبيق للمقابلة و توزيع بطاقة اإجراءات ال إلى
 ات المتحصل عليها.أناإلحصائية للبي

تم مناقشة النتائج المتحصل عليها والتعليق على ما مدى تحقق فرضيات  :الخامسالفصل 
، أين تم طرح بعض  ستنتاجات وخالصة عامةا إلىاسة والتي من خاللها توصلنا الدر 

 الفرضيات المستقبلية التي يمكن دراستها مستقبال .
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 اإلشكـالية:-1

طة شنالتطور الحضاري في الوقت الراهن، يفرض العمل على تطوير ممارسة األ أن
جاز هياكل رياضية كفيلة باستيعاب أكبر عدد ممكن من أنالبدنية والرياضية، مع برمجة 
ع، أنصفي الم أنسنتشار "اآللة" التي أصبحت البديل عن األأنالممارسين، خصوصا في ظل 
تشار أمراض مختلفة. عّجلت بالتفكير في خلق أن إلىأدى  وبالتالي قل الجهد البدني، مما

 ية.أنسنفضاءات رياضية، قادرة على تلبية االحتياجات األ
ة على مفهوم الرياضة ومزاولة التمارين الرياضية األخير وقد طرأ تطور كبير في العقود 

ة حاجوالحاجة لمزاولة الرياضة من ِقبل مختلف األعمار لكال الجنسين، بحيث أصبحت 
مارسة موضوع م أنمطلوبة، بل وضرورية للفوائد المختلفة التي تعود على الصحة، وخاصة 

ن والذي حتياجات الخاصةالاالرياضة للجميع أصبح أمرًا مهمًا لألشخاص االسوياء وذوي 
ون من بعض األمراض المزمنة، حيث تلعب التمارين الرياضية دورًا مهما في الوقاية أنيع

 والعالج.
لرياضة كممارسة تبقى بعيدة عن تحقيق كل أهدافها، في حال عدم توفر الهياكل ا أن

شاء المركبات الرياضية الجوارية، أن إلىالقاعدية الخاصة بها، لذا سعت السلطات العمومية 
التي تتسم بقربها من الممارسين، وكذا قلة تكلفتها مقارنة مع الهياكل الضخمة التي لم تثبت 

عاب واستقطاب كل الشرائح، حيث اقتصرت على تقديم خدماتها لممارسين نجاعتها في استي
 من دائرة " النخبة".

اثا نأكل فئات المجتمع ذكورا و دفع شاء المركبات الرياضية الجوارية في األحياء أن أن
شطة الرياضية والترفيهية نتعاطي الممارسة الرياضية، والمشاركة في مختلف األ إلى

 واالجتماعية.
تطبيق استراتيجية شاملة وفعالة، تتمثل في الدعم بالموارد البشرية والوسائل  أنكما 

التعليمية والبيداغوجية المختلفة للمركبات الرياضية الجوارية، ضمن نجاحها في االستجابة 
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لطموحات هذه الشرائح ورغباتهم المتنوعة من مختلف األعمار ومن الجنسين في الممارسة 
رعيت  ءات رياضيةطالقا من كونها وسائل و فضاأنيهية في ظروف مالئمة، الرياضية الترف
يس الواجب المقايدوليا و كمثال عن هذه المعايير و المقاييس المتعارف عليها فيها المعايير و 

للجهاز  ةائف أساسية للممارس كالحماية الجيدظتوفرها تلك المتعلقة باألرضيات التي تحقق و 
ا هنأرتكاز أيضا ضمالستعادة ااالصدمات الناتجين جراء القفز أو و الحركي من أثر السقوط 

التي  ( باألرضية وزالقنألحتكاك )االتقال و كذا التحكم في انألحين ا أنلعاملي السالمة واآلم
طبقاتها  رتقاء األفقي الجيد بفضلالافية التي تسمح له باستعادة الطاقة الكمن اتمكن الممارس 

األرضية مما يجعلها ذات جودة عالية و مقاومة لكل الظروف البيئية حتى تكون آمنة لصغار 
داخل  توجيههم إلىالسن من الممارسين و حتي الكبار منهم  لتحقيق أهداف تتمثل أساسا  
ابة صلتعرض لإلالجماعات لالحتكاك والتعارف والتقارب فيما بينهم بعيدا عن هاجس ا

غير رضيات األ قد تكون إصابات شديدة سببها أنيفي غالب األحالرياضية بمختلف درجاتها و 
 حقيقة نقر ب أنالمهيأة بشكل مالئم للممارسة التي ال تضمن سالمة و أمن مستخدميها و يجب 

األرضية جزء ال يتجزأ من مجموع الوسائل الرياضية  أنوهي  )نتناساها أنفي غالب األحي(
وال يمكن بأي حال من األحوال الفصل بينهما و عدم إعطائها األهمية الكافية و جعلها أخر 

 اهتماماتنا. 
با ، وممارستها  تؤثر إيجاأنسنعلى الحالة الصحية لأل بالغاللرياضة أثرا  أنال جدال  

ة والعطاء والقدرة على القيام بمتطلبات الحياة الحديثة على الفرد ليصبح قادرا على الحرك
 لىإوأعبائها بكفاءة عالية وبأقل جهد، والتربية الرياضية هي جزء متكامل من التربية، وتهدف 

عمار فعالية واالجتماعية لممارسيها  من مختلف األنب البدنية والحركية والعقلية واألأنتنمية الجو 
شطة الرياضة للجميع كهوايات تساهم بشكل فعال في استثمار نأقصد ممارسة  ،من الجنسين

وقت الفراغ لدى مختلف الشرائح من الشباب وعمال ومتقاعدين وحتى الكهول، بما يعود عليهم 
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و طواء نوعلى المجتمع عموما بالنفع والفائدة، بغرض التخلص من هاجس العزلة والركود واأل
 ار.من مختلف األعم الكثيريتعرض له  الذي

لعملة واحدة، وال يمكن الفصل بينهما، حيث أيا  أنالهواية والوقت الحر وجه أنولهذا، ف
 لىإهذا النشاط الترويحي ال يمكن ممارسته إال في الوقت الحر، وعدم استغالله  يحّوله  أنك

زالق نحو الخمول والكسل، والدخول في دوامة اآلفات نوقت فراغ، الذي قد يكون سببا لأل
لم تجد في الطاعة عمال ، وجدت في المعصية  أناهلل خلق األيدي لتعمل ، ف أن (االجتماعية.

  -عمر بن الخاطب رضي اهلل عنه  - )أعماال 

تزايد  إلىي أنمن التعداد السك % 51نسبة الشباب الذي يمثل أكثر من  ارتفاعوقد أدى 
لتي ساهمت التحوالت الهامة المتتالية  اشطة الترفيهية والترويحية، كما نة هذه األأنأهمية ومك

لتكفل من أهمها ا أنتعرفها البالد في شتى الميادين في إفراز احتياجات عديدة ومتنوعة، ك
 بالوقت الحر، لكل الشرائح وللشباب بشكل خاص.

شطة البدنية نلأل الممارسين تواجه التي هم المشكالتأمن  الرياضية اإلصابات عدت
 أنالحي، حيث تتسبب في العديد من االف أصنافها وتخصصاتها وفئاتها على اخت والرياضية

استمرارهم  عائقا في أنحيألقد تشكل في كثير من ا اإلصابات واع مختلفة مننفي تعرضهم أل
 أو التمرين في اإلصابة تحدث واقبالهم على الممارسة في المركبات الجوارية الرياضية، وقد

 اإلصابات هذه حدوث نسبة وتختلف ، الخفيف الترويحي النشاط ممارسة في أو المنافسة في

 دائما اعتبارنا في نضع أن ينبغي لذا الممارسة، الفعالية نوع مع ارتباطها ويختلف واعهاأنو 

 من للحد اإلصابات تكرار أو حدوث لمنع اتأناإلمك كافة ووضع أوال الممارس سالمة مبدأ

 . التدريب ثناءأ الالزمة التدابير كافة اتخاذ طريق عن وذلك خطورتها

ح و من قبل مختلف الشرائ ا كثيراخراطأنة شهدت الجزائر إقباال و األخير في السنوات 
شطة البدنية و الرياضية و باألخص رياضة كرة القدم تلك التي نالفئات لممارسة العديد من األ

ة التي الرياضية المختلفتمارس في إطار الرياضة للجميع .و هذا يعود بفضل توفر المنشأة 
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جاءت لتعزيز الحضيرة الوطنية من هذا النوع من الهياكل العمومية كالمركبات الرياضية 
الجوارية و مساحات اللعب عبر كل األحياء و البلديات مما أتاح و سهل لكل الفئات و كل 

المنشأة ق االتي تدخل في نطالشرائح الولوج إليها بكل سهولة خالف تلك الهياكل الرياضية 
الرياضية الثقيلة و الكبرى كدواوين المركبات الوالئية الرياضية الموزعة عبر كافة تراب واليات 

الستقطاب الممارسين المنطويين تحت غطاء الممارسة  أنالوطن و الموجهة في غالب األحي
ير إداري بتأطالمحترفة  المدعومة شبه الرياضية الهاوية و المحترفة و على مستوى النوادي 

شطة نهذه الحقيقة أفرزت واقعا جديدا لم يزد في حجم عدد الممارسين لأل مالي يو فني و تمويل
 .لرياضيةا اإلصاباتنسب حدوث  ارتفاعالبدنية و الرياضية فقط  بل صاحبها تنامي ظاهرة 

االستعمال المفرط لفضاءات و ساحات اللعب من طرف الجمهور العريض من  أن
ة من لدن ألخير اة الدورية لهذه أنلعاملي الرقابة و الصي يالذي يقابله غياب شبه كل ممارسينال

يضا المدربين و المتطوعين يدفعنا الواجب للتحرك بسرعة أالمشرفين و القائمين عليها و 
ل ن خدمات هذا النوع من  الهياكأمن وسالمة المستفيدين م أنللتفكير في المساهمة في ضم

 ية المنتشرة عبر التراب الوطني.المالعب الرياضو 

ت في خرطأنتحاديات والفدراليات الرياضية المختصة و المتعددة االختصاصات، الا أن
صفات والمعايير المتعارف عليها دوليا و متابعة امهام مراقبة مطابقة الميادين الرياضية للمو 

مجة المحلية، من حيث بر المنشآت  الرياضية بمعية مديريات الشباب و الرياضة و الجماعات 
جراء المنافسات حسب إجراءات خاصة لكل نشاط  مهما ك نوعه و وفق مقاييس و شروط  أنوا 

حياء  اللعب المنتشرة عبر األ إجرائها خالف المركبات الرياضية الجوارية بالبلديات و ساحات
، 1ريةالجماهيير معنية بهذه اإلجراءات، الموجهة أساسا للممارسة الرياضية الترفيهية و غ

                                      

 المتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. 01/17الجريدة الرسمية : قانون رقم  1 
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-01رقم  ونأنباعتبارها نشاطا ترفيهيا يمارسه المواطن في إطار حر و منظم كما جاء به الق
  12/11/11شطة البدنية و الرياضية و تطويرها في مواده نوالمتعلق بتنظيم األ 17

شطة البدنية والرياضية عناصر أساسية نأل''تعتبر ا التالي التي تنص على 12المادة 
 تساهم في التفتح الفكري للمواطنين وتهيئتهم بدنيا والمحافظة على صحتهم'للتربية 

شطة البدنية والرياضية حق معترف به ن''ممارسة األالتالي والتي تنص على  11المادة 
 لكل المواطنين دون تمييز''

ية الرياضية شطة الرياضية والتسلنتتمثل الرياضة للجميع في تنظيم وتنشيط األ 11المادة 
 الترفيهية الحرة أو المنظمة لفائدة أكبر عدد من المواطنين دون تمييز.

تجري الرياضة للجميع بصفة حرة أو منظمة في جو ترفيهي، وهي تشكل عامال هاما 
 في: 

 وقاية الصحة العمومية وترقيتها. -

 االسترخاء البدني. -

 استغالل وقت الفراغ. -

ت اإلجتماعية ،على الخصوص ، في إطار جتماعيا ومكافحة اآلفااإدماج الشباب  -
البرامج التحفيزية الجوارية على مستوى األحياء و البلديات لفائدة الشباب و تنظيم منافسات 

 و البلديات . األحياءرياضية لتنشيط مابين 

عن تنظيم دورات ما بين األحياء في إطار التنشيط الرياضي الجماهيري ألهميتها البالغة 
في ما يتعلق باالطالع الجيد حول خطورة  أنالخبرة في غالب األحي قليلةعلى كل الفئات  

 .  تفاديها في غياب عاملي التأطير  و سبل اإلصاباتوقوع 
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التعامل مع هذه الشروط و اإلجراءات يستدعي عدام المعلومات حول كيفية أنقلة أو  أن
بة اعتماد شروط تتمثل في الرقاستفيدين من خدماتها على حد سواء من القائمين عليها والم

يحمي ممارسينا بالدرجة األولى من الوقوع في  اة دورية حتى تصبح مرجعأنالمستمرة و صي
ة نأي الرقابة الفنية و الصيو باستمرار لعامل أنلضم تغيرالرياضية من خالل  اإلصابات

الدورية لهذه الفضاءات الرياضية مع ترقية و غرس الثقافة الرياضية الكفيلة بالتقليل من حدة 
شطة البدنية و الرياضية في مثل هذه ناأل ممارسةالرياضية أثناء  اإلصاباتوقوع  ارتفاع

 الفضاءات الرياضية. 

الممارس و طبيعة األداء و مستوى  الرياضية تبعا لنوع النشاط اإلصاباتتختلف  
دراكه اضي و والوعي الري ياقة البدنية، الليب النفسي، االستعداد المهار أنالجالمنافسة فضال عن  ا 

مك لحد من اوكذلك معرفته بكيفية  تفاديها  و ية التسبب في اإلصابة أنلخطورة الحركة المؤداة وا 
 وقوعها 

وقوعها المباشرة ل سبابالخاطئ الذي يعد أحد  األها فمنها التدريب أسبابوالتي تعددت 
 ياته البدنية وعدمأنكاإلحماء الخاطـئ و عدم التدرج في الحمل وتحميل الرياضي فوق إمك

 نأتحضير الرياضي تحضيرا شامال، كما المراعاة التكامل بين عناصر اللياقة البدنية في 
لفحوصات الدورية يكون سببا مباشرا عدم إخضاعه لب الرقابة الطبية  للممارس و أنإهمال ج

دورا  هل جهل الممارس للتدابير الوقائية و العالجية أنلإلصابة، علما  األخيرلتعرض هذا 
ترام ضباط و عدم احنعدم التحلي بالروح الرياضية واألو كبير أيضا في حدوثها وكذا عامل 

ة في الميادين الرياضي اإلصاباتوع وق إلىالمؤدية  سبابين اللعبة وااللتزام بها كذلك من األأنقو 
ألحذية امن المالبس و نهمل دور كل  أن، دون أنالتي قد تكون بالغة الخطورة في غالب األحيو 

واعها و أرضيات المالعب و عدم مراعاة أنكذا  المستلزمات الرياضية بشتى الرياضية و 
الجو  األمطار،الرياح، وتلوث العوامل البيئية المختلفة من البرد الشديد، الحرارة  المرتفعة ،
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قيقية لحدوث الح سبابوخصوصية الممارسة الرياضية في األماكن المرتفعة والتي تعتبر من األ
 .اإلصابات

لىالرياضية و  اإلصاباتعلى ما تم التطرق إليه حول  بناءو  التي  سبابالعوامل و األ ا 
رة القدم ميادين ك= ضيات باألر  مرتبطهي من ورائها بصفة عامة وعلى وجه الخصوص تلك ال

اليات و  المنجزة على مستوى المركبات الرياضية الجوارية ببعض= و ذات الطبيعة الترابية 
 التساؤل التالي:   جنوب الجزائر يتبادر لنا

الرياضية بميادين كرة القدم ذات الطبيعة الترابية الموجودة على  اإلصاباتهل حدوث  
مركب من طرف وزارة الشباب  0111المنجزة وفق برنامجتوى المركبات الرياضية الجوارية مس

ة نأضعف الوعي الثقافي الرياضي و إهمال عاملي الرقابة الفنية و الصي إلىو الرياضة يعود 
 الدورية لهذا النوع من الميادين من وجهة نظر مدراء المركبات الرياضية الجوارية و المدربين،

 الفرق كرة القدم المستفيدة من خدماتها ؟وعين على تأطير المتط

 التساؤالت الجزئية:

  نسبة  رتفاعاجاز الميادين الرياضية لكرة القدم تساهم في أنهل االختالالت في مقاييس
 الرياضية لدي الممارسين بالمركبات الرياضية الجوارية من وجهة نظر المؤطرين ؟ اإلصابات

  هل غياب الرقابة الفنية الدورية لميادين كرة القدم بالمركبات الرياضية الجوارية له دور
 الرياضية من وجهة نظر المؤطرين؟ اإلصاباتفي رفع نسبة 

  هل نقص الثقافة الرياضية للممارسين بطبيعة أرضيات الميادين يعد عامال مساهما في
 من وجهة نظر المؤطرين؟ اإلصاباتنسبة  ارتفاع
  جاز الميادين الرياضية لكرة القدم تساهم في أنهل عدم مطابقتها المقاييس في عملية
الرياضية لدي الممارسين بالمركبات الرياضية الجوارية من وجهة نظر  اإلصاباتنسبة  ارتفاع

 المدراء؟
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  هل قلة الرقابة من قبل الفنيين والمؤطريين بالمركبات الرياضية الجوارية له دور في
 ؟المسؤولينالرياضية من وجهة نظر  اإلصاباتبة رفع نس
 ت الميادين يعد عامال مساهما في هل غياب الوعي في التمييز بين طبيعة أرضيا
 من وجهة نظر المدراء؟ اإلصاباتنسبة  ارتفاع

  



 االطار العام للدراسة

     04   

 فرضيات الدراسة :-2
 الفرضية العامة :-2-1

ية عدم مطابقة أرضيات كرة القدم بالمركبات الرياض إلىالرياضية يعود  اإلصاباتنسبة  ارتفاع
 .مركب جواري بالجزائر 0111الجوارية للمقاييس برنامج 

 :الجزئية الفرضيات-2-2

  نسبة  اعارتفجاز الميادين الرياضية لكرة القدم تساهم في أناالختالالت في مقاييس
 .الرياضية لدي الممارسين بالمركبات الرياضية الجوارية من وجهة نظر المؤطرين اإلصابات

  غياب الرقابة الفنية الدورية لميادين كرة القدم بالمركبات الرياضية الجوارية له دور في
  .الرياضية من وجهة نظر المؤطرين اإلصاباترفع نسبة 

  نقص الثقافة الرياضية للممارسين بطبيعة أرضيات الميادين يعد عامال مساهما في
 من وجهة نظر المؤطرين. اإلصاباتنسبة  ارتفاع
  رتفاعاجاز الميادين الرياضية لكرة القدم تساهم في أنعدم مطابقتها المقاييس في عملية 
لجوارية من وجهة نظر الرياضية لدي الممارسين بالمركبات الرياضية ا اإلصاباتنسبة 
  .المدراء
  قلة الرقابة من قبل الفنيين والمؤطريين بالمركبات الرياضية الجوارية له دور في رفع
  .الرياضية من وجهة نظر المدراء اإلصاباتنسبة 
 رتفاعات الميادين يعد عامال مساهما في غياب الوعي في التمييز بين طبيعة أرضيا 

 .سؤولينمن وجهة نظر الم اإلصاباتسبة ن
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  أهداف البحث -3
من  خرىتنطلق البحوث والدراسات العلمية والبيوطبية كغيرها من الدراسات في المجاالت األ 

وا الهدف الذي تصب إلىمنهجية معينة تنظم وتضبط حدود الدراسة، وذلك من أجل الوصول 
إليه، ومن هنا حاولنا في هذه الدراسة تسطير مجموعة من األهداف التي تنوعت بين أهداف 

 تطبيقية، والتي يمكن عرضها فيما يلي: أخرىنظرية و 

 األهداف النظرية:  -1-3

عزز من تالمعرفة العلمية إثراء المكتبة العلمية بدراسة جديدة، تقدم رصيدًا إضافيًا من  -
ية الرياضية، عن طريق الدراسة العلمية والتطبيق اإلصاباتحدوث  إلىالتي تؤدي  سبابم األفه

 الواقعية التي تعين األخصائيين والمدربين على تطوير خدماتهم اإلرشادية و الوقائية . 

راءات االج إلىالرياضية بالتطرق  اإلصاباتمحاولة تسليط الضوء على تشخيص  -
 . إلصاباتاالوقائية القائمة حولها، واالستفادة من نتائج هذه الدراسات لفهم أكثر وأوسع لهذه 

ادين كرة الرياضية بمي اإلصاباتبحدوث تبصير المدربين واألخصائيين والمسيرين  -
فق و القدم ذات الطبيعة الترابية الموجودة على مستوى المركبات الرياضية الجوارية المنجزة 

 . مركب من طرف وزارة الشباب والرياضة 0111برنامج 

محاولة تجميع أهم المفاهيم المتعلقة بمتغيرات الدراسة وذلك من أجل فهم أكثر لهما  -
 عرضها وترتيبها ترتيبًا زمنيًا.  إلىمن طرف القارئ، والتي نهدف 

الهدف األسمى ألي دراسة يرتجى منها الفائدة، هذا  إلىالوصول  إلى وتهدف دراستنا -
ية تعميمها على مجتمع الدراسة ككل وليس على أنإمك إلىالهدف هو البلوغ بنتائج الدراسة 

 مستوى العينة المدروسة فقط.
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 األهداف التطبيقية: 2-3- 

 اإلصاباتحدوث  أسبابمحاولة التعرف على  إلىيهدف موضوع الدراسة الحالية  
الرياضية بميادين كرة القدم ذات الطبيعة الترابية الموجودة على مستوى المركبات الرياضية 

، وهذا الهدف مركب من طرف وزارة الشباب والرياضة 0111الجوارية المنجزة وفق برنامج 
 يمكن الكشف عنه إال من خالل التعرف على األهداف التالية: 

ى ياضي لدى مدراء المركبات الرياضية والجوارية علمعرفة تأثير قلة الوعي الثقافي الر  -
 .الرياضية بمالعب كرة القدم ذات الطبيعة الترابية اإلصاباتحدوث 

غياب الرقابة الفنية لميادين كرة القدم بالمركبات الرياضية الجواية على عكاس أنمعرفة  -
 الرياضية بمالعب كرة القدم ذات الطبيعة الترابية. اإلصاباتحدوث 

 اإلصاباتعلى حدوث  ة الدورية لهذه الميادينأنغياب عامل الصيمعرفة تأثير  -
 الرياضية بمالعب كرة القدم ذات الطبيعة الترابية.

 :  أهمية البحث - 4
 ب النظــري:أنأهمية الدراسة من الج1-4 

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل ارتكازها على محورين هما:
 الذي نتعامل معه، من خالل طبيعة المعلومات المقدمة عنه.مدى حيوية الموضوع  -

وجهة نظر المدربين والمسيرين و كذا الميادين التي تجرى عليها الدراسة، فالدراسة الحالية  -
ما هي إال تجسيد لهذين المحورين من حيث تناولها ألحد الموضوعات البحثية المهمة أال وهو 

يادين كرة القدم ذات الطبيعة الترابية الموجودة على الرياضية بم اإلصاباتموضوع حدوث 
مركب من طرف وزارة الشباب  0111مستوى المركبات الرياضية الجوارية  المنجزة وفق برنامج

 . و الرياضة
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 ب التطبيـــــقي :أنأهمية الدراسة من الج2-4
 اتاإلصابمعرفة مستوى حدوث  أنب التطبيقي فتكمن في أنأما عن أهمية الدراسة من الج

الرياضية بالميادين الترابية الموجودة في المركبات الجوارية الذي يتعرض له الممارسين من 
 يساعد في: أنه أنش

 التخطيط األفضل لتحسين أوضاع هذه الفئة. -

ل الرياضية ومحاولة التقلي اإلصاباتوضع الحلول المناسبة والممكنة لمصادر وسلبيات  -
 منها وفق استراتيجيات وقائية معينة.

 البحث:ختيار ا أسباب -5
 و لممرحلة هامة وأساسية لبناء أي بحث علمي، فه دختيار موضوع الدراسة يعا أن

النوع من  هذا إلىعتبارات كبيرة، تجعل الباحث يتوجه بالدراسة اما من أنينطلق من العدم ، و 
 الموضوع دون غيره.

ستوى الرياضية على م اإلصاباتنسبة  ارتفاعرنا لموضوع )العوامل المؤثرة في ختيااو 
وضوعية م أسبابطالقا من أن أنرياضية الجوارية بالجزائر(، كميادين كرة القدم بالمركبات ال

 ذاتية: أخرىو 
 : الموضوعية سباباأل -5-1

 هو: جعلنا نختار هذا الموضوعالسبب الرئيسي الذي  أن

 دى ل اإلصاباتنسب  ارتفاعفي  كتشاف والتعرف على العوامل المتسببةالحب ا
 ممارسينا لرياضة كرة القدم على مستوى الميادين  بالمركبات الرياضية الجوارية بالوطن . 

 على طالع الوسيع  وترقية الرياضة للجميع واوالهياكل الرياضية وت آتإبراز دور المنش
ع طالع على واقالترقية الرياضة للجميع ومحاولة ا دور المركبات الرياضية الجوارية في

 الممارسة داخلها.
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 ياضية شطة الر نتقييم مدى نجاعة اإلستراتيجية المتبناة في اإلدارة و التسيير لأل
ة يممارستها في إطار تقريب المنشآت أي  المركبات الرياض تعبير إلىالجوارية  والهادفة 

الجوارية من ممارسي  رياضة كرة القدم في إطار الممارسة الجماهرية و المحافظة على 
 الرياضية . اإلصاباتسالمتهم و أمنهم من 

  بحكم تخصصي ارتأينا تطبيق هذا الموضوع على المركبات الرياضية الجوارية 

 

 
 الذاتية: سباباأل-5-2

  جازه لدراسة معينةأنعن كل ما هو جديد، فهو مطلب كل طالب أو باحث أثناء البحث 
ثراء رصيدنا العلمي والمعرفي في مجال   الرياضية. اإلصاباتوتدعيم وا 

  لقدم جاز ميادين كرة اأنمعايير المتبعة في عملية تخطيط و الاإلطالع على المقاييس و
 بالمركبات الرياضية الجوارية.  

  ير لهما من دور كبعاملي التحسيس و التوعية و لما تسليط الضوء على دور وأهمية
كونها أكبر ل الرياضية لدى ممارسي رياضة كرة القدم اإلصاباتنسبة  ارتفاعفي التقليل من 

 .تستفيد من هذه المنشآت الرياضية التي الشريحة من المجتمع
 الكلمات الدالة في الدراسة -6
 صابة : إلا-6-1

 نأأو إعاقة، فاإلصابة هي أي تلف سواء ك اتعني تلف من الالتينية Injuryتشتق كلمة إصابة 
هذا  نأسجة نتيجة ألي تأثير خارجي سواء كنهذا التلف مصاحبا أو غير مصاحب بتهتك األ

، 1ديداالخارجي مفاجئا وشر يائيا( وعادة ما يكون هذا التأثييكيا،عضويا، كيمأنالتأثير )ميك
عطيل ت إلىأو أكثر من أعضاء الجسم مما يؤدي  افاإلصابة عبارة عن خلل يصيب عضو إذن 

                                      

صابات المالعب، ط   1  .0221، دار الفكر العربي، القاهرة ،7زينب عبد الحميد العالم: التدليك الرياضي وا 
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، مما يحدث تغيرات تشريحية مثل الحد من الحركة الطبيعية 1هذا العضو بشكل مؤقت أو دائم
دوث ح أنللمفاصل والعضالت وكذا إحداث تغيرات فسيولوجية في الوظائف العضوية مك

 .2وتغيرات في لون الجلد وغير ذلك فاإلصابة مثل التمزق والنزي
  

                                      

ومكتبة وائل للنسخ السريع،  ، مؤسسة0فائق أبو حليمة: الرياضة والصحة، طبعة  -ساري حمدان -بسام هارون  1
 .0227األردن،

، دار الفكر للنشر والتوزيع، 0صالح عبد اهلل الزغبي: الوجيز في اإلسعافات واإلصابات الرياضية العالج الطبيعي، طبعة   2
 .0227أعمان، 
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 االصابة الرياضية:  -6-2
هي بدورها أيضا تصيب أعضاء أو جسد الرياضيين خالل التمرينات أو المباريات مما يؤدي 

واإلصابة الرياضية هي  1الطبيعية بصورة مؤقتة تعطيل األعضاء عن القيام بوظيفتها إلى
ناتجة عن تأثير خارجي مفاجئ يتعدى أو يفوق قدرة التحمل سواء على مستوى األعضاء 
السليمة أو األعضاء المصابة من جراء إصابات خفيفة سابقة تسبب إصابة بليغة قد تكون 

 2وراء توقف وظيفي.

 الجوارية: الرياضة-6-3
من  نشأ مفهوم الرياضة للجميعالرياضة للجميع، و عني النشاطات الرياضية في األحياء أو ت

ي، أنسنأالتحضر "الحضارة" الصناعية والتطور التكنولوجي فاهو تفهم اجتماعي ثقافي و 
 . اركةجو قابل للمش تكوينفالرياضة للجميع تعجب وتجعل األجيال الصاعدة تتسارع في 

 المركبات الجوارية:  -6-4
للنشاطات الرياضية  المخصصة مساحاتالمجموعة من المالعب والمنشآت و  يه

يتشكل و  لمداشراء السكنية والمؤسسات التربوية وكذا والعلمية والثقافية التي تنجز بمحاذاة األحيا
 :من

 قاعة متخصصة -

 غرف تبديل المالبسعيادة و  -

 قاعة متعددة الخدمات -

 قاعة للمطالعةمكتبة و  -

 لثقافيةلنشاطات العلمية و احات لمس -

 لعاب القوى ، مساحات الوثب و الرمي ،أمجموعة من المالعب ) كرة القدم ،  -
                                      

  فائق أبو حليمة: مرجع سابق. -ساري حمدان -بسام هارون  1
،دار الفكر العربي ،مصر 0ل عبد الحميد إسماعيل : الثقافة الصحية للرياضيين ،ط كما -أبوالعالء أحمد عبد الفتاح   2
.،2110. 
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 ملعب كرة اليد و كرة السلة و الكرة الطائرة و ملعب للكرة الحديدية(   

 نادي. -

 حظيرة للسيارات. -

 مركب رياضي: 1111البرنامج الوزاري  -6-5

بممارسة النشاطات الرياضية التي تدخل ضمن اطار الرياضة  بالتكفلتتمثل مهمة كل مركب 
 الجماهرية والتسلية وكذا مجمل الرياضات في الوسط المدرسي.

 الدراسات السابقة:-7
ذكر أهم الدراسات السابقة ذات العالقة  إلىفي هذه الخطوة من الفصل األول، يعمد الباحث 

، أو لالستفادة المنهجية أو للتزود النظري (Monisme)بمتغيرات بحثه، سعيا لتحقيق التزام فكري
مس ها ال تأنوسنعرض هنا مجموعة من الدراسات سواء منها الغربية والعربية، والتي رغم 

ا سوف نأنها على األقل تشترك معها في أحد المتغيرين، كما أندراستنا بشكل مباشر، إال 
لمفاهيم بشكل أكثر توسعا من حيث قبولنا ل الرياضية اإلصاباتتغير التابع وهو نتعامل مع الم

 االصابة الرياضية تنضوي تحتها. أنالتي يرى العلماء 

 دراسة الباحث أسيد كمال محمود جبالي: -7-1

 .2106كلية الدراسات العليا، قسم جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

 الدراسة: أنعنو 
 . العبي كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفينتشارا لدى أنالرياضية األكثر  اإلصابات

 الهدف العام من الدراسة:
دم الرياضية لدى العبي كرة الق اإلصاباتالتعرف على مستوى حدوث  إلىلبحث يهدف هذا ا

 في الدوري الفلسطيني.
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 إشكالية الدراسة:

ي ري الفلسطينتشارا لدى العبي كرة القدم في الدو أنالرياضية األكثر  اإلصاباتماهي 
 للمحترفين؟

 المنهج المتبع في الدراسة:
 . من خالل إجراء مسح عام التحليلي استخدم الباحث المنهج الوصفي
 عينة الدراسة وكيفية اختيارها:

تكون مجتمع الدراسة من جميع العبي كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين في الضفة 
( 261( حيث بلغ عدد الالعبين )2106\2107الرياضي )الغربية و المسجلين في الموسم 

حصائيات االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، وقد اختار إ( ناديا ، حسب 02با موزعين على )الع
 ( و بطريقة طبقية %70.01( العبا بنسبة )017الباحث عينة قوامها )

 األدوات المستخدمة في الدراسة:
 الرياضية  اإلصاباتبخاص  أن* استبي

 نتائج الدراسة:
 أسفرت نتائج البحث على مايلي :

ى الرياضية بين العبي كرة القدم المحترفين تعز  اإلصاباتحصائية في إوجود فروق ذات داللة 
 لعامل الخبرة .

ى الرياضية بين العبي كرة القدم المحترفين تعز  اإلصاباتحصائية في إود فروق ذات داللة وج
 لمتغير مركز الالعب .

ى الرياضية بين العبي كرة القدم المحترفين تعز  اإلصاباتحصائية في إود فروق ذات داللة وج
 لعامل مشاركة الالعب .
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ى الرياضية بين العبي كرة القدم المحترفين تعز  اإلصاباتحصائية في إوجود فروق ذات داللة 
 لمتغير سن الالعب . 

  جوهر حياة  في: مصطةدراسة الطالب -7-2

ة البدنية و الرياضية ، تخصص العلوم البيوطبية الرياضية، جامع التربيةأطروحة الدكتوراه في 
 0226الكويت، 

  الدراسة:  أنعنو 
 دية أقسام التربية البدنية والرياضية في دولة الكويتأنالرياضية الشائعة لبعض  اإلصابات

 الهدف العام من الدراسة: 
األكثر شيوعا التي تصيب مختلف األطراف من الجسم في األلعاب  اإلصاباتالتعرف على 

 ها ، شدتها ( أسبابواعها ، مناطق حدوثها ، نالرياضية المختلفة وفقا ) أل
  إشكالية الدراسة:

 تؤثر على أدائه ؟ أنأي مدى يمكن  إلىالتي تصيب الرياضي و  اإلصاباتواع أنماهي 
 المنهج المتبع في الدراسة:

 الباحث المنهج الوصفي المسحياستخدم 

 عينة الدراسة وكيفية اختيارها:
هم دية الرياضية بدولة الكويت من خالل ترددنتكونت عينة البحث من الالعبين المسجلين باأل

للعالج و التأهيل في مركز الطب الرياضي و التأهيل التابع لوزارة الشؤون االجتماعية و العمل 
 العبا  51عددهم  أنو ك 0215خالل سنة 

 األدوات المستخدمة في الدراسة:
 الرياضية ( اإلصاباتيه تخص المتغير الرئيسي )أنتبياستمارة اس

 نتائج الدراسة: 



 االطار العام للدراسة

     24   

يوعا أما ش اإلصاباتمنطقة العمود الفقري هو أكثر  التمزق الغضروفي في أنيرى الباحث 
                صابات الرضوض في المرتبة الثالثة إية وجاءت أند جاء في المرتبة الثالشد العضلي فق

موسم ف األول من الالنص أن، كما  اإلصاباتيشكل أقل  الذي الرابعة يليها الخلع ثم اللويو 
ب ناء التدريصابة هي أثإلأكثر التواقيت حدوثا ل و صابات فيه ،إلكثر حدوثا لألالرياضي هو ا

  إلصاباتاالعوامل األكثر سببا في حدوث  غير الجيد هماحماء إلو المنافسة ، نقص اللياقة و ا
  : سميعة خليل محمد ةدراسة الطالب -7-3

دكتوراه في التربية البدنية و الرياضية ، تخصص العلوم البيوطبية الرياضية، كلية أطروحة 
 2112الجادرية ، العراق، 

  الدراسة:  أنعنو 
 صابات الرياضية الشائعة عند طلبة كلية التربية البدنية والرياضية إلدراسة تحليلية ل

 الهدف العام من الدراسة: 
التي تصيب مختلف األطراف من الجسم في األلعاب الرياضية  اإلصاباتالتعرف على 

ة في تتحقق بها المناهج الدراسي أنوضع أسس وقائية يمكن  إلىالمختلفة كما هدفت الدراسة 
 الكلية 

  الية الدراسة:إشك
التي تصيب الطالب الرياضي في الكلية وماهي مواقع حدوثها وماهي  اإلصاباتواع أنماهي 

 العوامل المسببة لها ؟
 المنهج المتبع في الدراسة:

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي

 عينة الدراسة وكيفية اختيارها:
تكونت عينة البحث من الالعبين الرياضيين المصابين من طلبة كلية الجادرية المصابين 

( وهو 0117( طالب مصاب من أصل )211)وللمراحل الدراسية األربع حيث بلغ عددهم 
 (%06.11نسبة المصابين بلغت ) أنالعدد الكلي لطلبة الكلية أي 
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 األدوات المستخدمة في الدراسة:
وثها في ، مواقع حد اإلصاباتواع أن)يه تخص معلومات عن الطلبة المصابين أناستمارة استبي

 (ها أسبابالجسم ، 
 اإلصاباتدث فيها تخص النشاطات التي ح أناستمارة استبي

 نتائج الدراسة: 
صابات االلتواء في مختلف المفاصل وتليها الرضوض إهناك نسبة عالية من  أنى الباحث ير 

احل األولى المر )ثم التمزقات ثم الخلع و سجلت الكسور أقل نسبة وخاصة في المراحل المبكرة 
 (ية أنو الث
 .الركبة و الكاحل ثم إصابات الظهرصابات األطراف السفلى وخاصة مفصلي إنسبة  ارتفاع

 ةالمفردات الخاصة بكل لعبة من الخواص التكتيكية والمهاريحماء بمفرديه و إلعدم كفاية )ا
 المؤدية لحدوث االصابة الرياضية . سبابت من أبرز األأنك

في النشاطات المتعددة التكنيك و التي تتطلب سرعة األداء )ساحة  اإلصاباتزيادة نسبة 
 ستيك (أنجم أنوميد

  دراسة محمد قاسم عبداهلل العزاوي ، ابتسام حسن خلف ، علي فؤاد  -7-4

 ، جامعة المستنصرية ، العراق  60مقال منشور في مجلة كلية التربية األساسية ، العدد 
  الدراسة:  أنعنو 

 صابات الرياضية في دروس التربية الرياضية  إلدراسة مقارنة ل
 الهدف العام من الدراسة: 

ها و مواقعها بأسباالرياضية في دروس التربية الرياضية و  اإلصاباتمقارنة  إلىهدفت الدراسة 
 و النشاطات التي حدثت فيها . 

  إشكالية الدراسة:
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وماهي  ؟التي تصيب الطالب الرياضي في الكلية وماهي مواقع حدوثها اإلصاباتواع أنماهي 
 العوامل المسببة لها ؟

 الدراسة:المنهج المتبع في 
 استخدم الباحثون المنهج الوصفي المسحي

 عينة الدراسة وكيفية اختيارها:
 تكونت عينة البحث من الالعبين الرياضيين المصابين من طلبة كلية المستنصرية المصابين 

 األدوات المستخدمة في الدراسة:
ها في ، مواقع حدوثاإلصاباتواع أن)تخص معلومات عن الطلبة المصابين  ةيأناستمارة استبي

 (ها أسبابالجسم ، 
 .اإلصاباتتخص النشاطات التي حدث فيها  أناستمارة استبي

 نتائج الدراسة: 
ضالت و االلتواءات هي من أكثر ام وتقلص العظالعاصابات رضوض  أنيرى الباحثون 

 دو و في مناطق )مشط الساق ، القدم ، الساعد ، الفخذ( أنشيوعا لدى العبي التايكو  اإلصابات
جاءت في الكاحل بالنسبة للمالكمين هي )الجروح ، االلتواءات ، رضوض  اإلصاباتمعظم 

صابة هي )الرأس ، السالميات الكتف إلض العضالت ( وأكثر منطقة عرضة لالعظم ورضو 
 البطن (

 التعليق على الدراسات السابقة : -8
 نأهتمامنا في مراجعتنا للدراسات المشابهة في غياب الدراسات السابقة لموضوعنا  القد وجهنا 

الرياضية  تلك المرتبطة بالميادين الرياضية وباألخص  اإلصاباتة بتكون في المجاالت المرتبط
 أن غمر كمالعب كرة القدم و كذلك كل الدراسات التي تناولت المنشآت الرياضية بصفة عامة 

واع الهياكل الرياضية من المنشآت الرياضية التابعة أنلدراسات المشابهة تنوعت لتشمل كل ا
 للمؤسسات التربوية و تلك التابعة لقطاع الشباب و الرياضة.



 االطار العام للدراسة

     27   

غابت عنها  التيربط بين هذه المواضيع والدراسات ليتناول موضوعا جديدا لي جاء بحثنا أنإال 
الرياضية التي يتعرض لها ممارسي رياضة كرة القدم  بالمالعب  اإلصاباتدراسات تتناول 

مة للرياضة ين و اللوائح الدولية المنظأنالتابعة للمنشآت الرياضية الخفيفة التي ال تخضع للقو 
نخبوية عن طريق الهيئات الرسمية من رابطات و فدراليات  مت هاوية أأنكأالتنافسية سواء 

 ين و فرضها من أجل التنظيم الجيد لهذه الممارسة .  نأرياضية تسهر على تطبيق القو 
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– سنة 41 – 41فئة  "الجهة الوسطىلرابطة الوالئية للجزائر "دراسة ميدانية تخص بعض فرق ل –  

 

     .د/ عمروش مصطفىأ. إشراف:                                    .  بوديسة لمياء: ةالباحث ةإعداد الطالب

:الدراسةمستخلص   

 41فئة  تحديد مستويات معيارية لبعض القدرات البدنية والمهارية األساسية لناشئ كرة السلةإلى  الدراسة تهدف     
 (4) العب يمثلون  (06)على عينة قوامها  الدراسة ت، وأجريالوصفيالمنهج  ةالباحث تاستخدمسنة، حيث  41 –

كما تطبيق مجموعة من ، %06نادي أي بنسبة  (06)أندية تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من أصل 
تم التعامل مع  وبعد جمع نتائج االختباراتمن أجل تحديد المستويات المعيارية، االختبارات البدنية والمهارية 

 .IBM SPSS V25حصائية المناسبة من خالل برامج باألساليب اإلالبيانات 

كما تم تحديد درجات ومستويات معيارية للقدرات البدنية والمهارية لدى ناشئ كرة السلة، وكانت أهم النتائج:      
أظهرت النتائج أن مستوى القدرات البدنية والمهارية لدى ناشئ كرة السلة متوسط، باإلضافة إلى أنه تم وضع 

 في ضوء الدرجات والمستويات المعيارية كوسيلة علمية موضوعية للتقويم والمقارنة. تقويميةخارطة 

للقدرات البدنية  خاص المعايير ومستوياتهااالستفادة من نتائج هذه الدراسة وبشكل ب ةوصي الباحثتوعليه     
ألمر ، خاصة إذا تعلق ااألندية الرياضية باقي، من خالل تعميمها على والمهارية الخاصة بالعبي كرة السلة

، لما لها من أهمية في على فئات أخرى  ضرورة إجراء مثل هذه الدراسات وبشكل دوري بالتقويم واالنتقاء الرياضي، 
 .السلةكرة  يلالعب والمهاري بدني تطوير األداء ال

 .كرة السلة، الناشئين القدرات البدنية، المهارات األساسية،، المستويات المعيارية * الكلمات المفتاحية:



 

 ك

 

 مقدمة:

على الحياة بصفة عامة وصبغها  شهد العصر الذي نعيش فيه تطورا سريعا في جميع الميادين مما انعكس     
التوقع والتنبؤ به بصبغة عدم الثبات، وأصبح معدل سرعة التغيير أكبر من معدل اللحاق بالتطور أو حتى مجرد 

مما زاد من تعقد المشكالت أمام اإلنسان ووضع في طريقه تحديات اكبر من إمكانية التقليدية حيث شهد القرن 
العشرين وخاصة النصف الثاني منه طفرة من المعلومات والمعرفة غير المسبوقة في تاريخ البشرية لدرجة أن 

صائصها المميزة وأثارها البعيدة المدى على االنجازات هذه الطفرة أصبحت هي طابع هذا الزمان ولها خ
   الرياضية العالمية. ومجاالت الدراسة العلمي.

إلى أن التطور العلمي الهائل في مجال كرة السلة قد فرض أساليب  (3002إيمان محمد السعودي )وتشير      
لخدمة هذا التطور للنهوض باللعبة  بحاثعلمية تستدعي اهتمام الكاتبين في مجال اللعبة بالدراسة وإعداد األ

لتتالئم مع تفوقها ومهارتها المستخدمة والمنبثقة من التفكير الواعي المتجدد لمجتمع كرة السلة العبين ومدربين 
 .(320 فحة،ص3002عبد المجيد ، ) .وإداريين

 األنشطة كافة ممارسة أساسها على تقوم التي األساسية القاعدة هي البدنية اللياقة أن  فيه  الشك ومما     
 األنثروبومترية والقياسات البدنية، اللياقة عناصر ارتباط أذهاننا عن يغيب وال ،)0991حسانين،(المختلفة الرياضية

 وبين ،التفوق  وبين بينها  اإليجابية(العالقة وجود و البدنية اللياقة أهمية أيضا عنا يغيب وال النمو، بخصائص
 اللياقة مستوى  تحسين بأن) 3002 (الحق عبد أكده ما وهذا ،) 3000سليم،(العلمي التحصيل وبين البدنية اللياقة
 تنمية على تعمل المتقدمة الدول ،عدة بمجاالت اإليجابي الرتباطها البدنية، التربية أهداف أهم من يعتبر البدنية
 أسس وضع إلى وتسعى والقوام، والشخصية بالصحة الطردي الرتباطها نظرا مجتمعاتها، أفراد بين البدنية اللياقة
 .(3009 )قعقاع البدنية للياقة خاصة ومعايير وبرامج

معظم خبراء كرة السلة على أن نجاح أي فريق وتقدمه يتوقف في المقام األول على حسن ولقد اتفق      
هذه  الالعب من إتقانتمكن  كلماانه  (0991)محمد الشحات  أفراده المهارات األساسية للعبة ويذكراستخدام 

المبادئ والمهارات المعقدة والبسيطة المطلوب تأديتها بدقة وسهولة كان العبا ذو مهارة عالية حيث أن التغييرات 
الكثيرة التي تحدث في مباريات كرة السلة ان يكون متمكنا من مواجهة هذا االختالف في الظروف مع القدرة 

مع مراعاة استخدام المهارات األكثر مالئمة للتغلب على  على تأدية المبادئ والمهارات األساسية بنفس المستوى 
المواقف المتغيرة بالدقة والسرعة المطلوبة وكرة السلة لعبة جماعية لها مبادئها األساسية ومنها تتفرع أساليب 

 (.323 فحة، ص3002عبد الحميد، )ضها عام والبعض األخر خاص. ومهارات أداء هذه بع



 

 ل

 

لعاب الجماعية التي حافظت على مكانتها وشعبيتها بين األة كرة السلة واحدة من مما الشك فيه أن لعب     
ء على الصعيد الفردية كانت أم الجماعية، لما تتميز به هذه اللعبة من مستوى رفيع سوا األخرى مختلف األلعاب 

المشاهدين، لدرجة أنها المهاري أو البدني ودرجة إثارة عالية كفيلة أن تجذب اهتمام الماليين  من الممارسين و 
أصبحت اللعبة الشعبية الثانية في العالم، وفي بعض الدول تكاد تكون اللعبة األولى فيها. ومكان لكرة السلة 
العالمية ألن تصل لما وصلت إليه، إال من خالل اهتمام القائمين عليها بالمنهجية العلمية في مجاالت التدريب 

 قياس والتقويم والتي تكفل لنا هذه مجتمعه النهوض باللعبة إلى أعلى مستوى. البدني والمهاري والفسيولوجي وال

يمان المطلق من قبل اإل والنهوض بها لكي تصل للعالمية هيير اللعبة وإن الخطوة األولى في مجال تطو     
لمية، وأن ة عأسس ومنهجيين على ذلك، بأن التطوير يجب أن يبدأ من القاعدة وأن يكون مبنيا على القائم

ولوجية والخططية والنفسية على اعتباره أن هذه المتطلبات يع متطلبات اللعبة المهارية والبدنية والفسيشمل جمي
 يق األهداف المرجوة.تحق إحداهاتكامل وال نستطع بدون تعتبر كل م

اء بالمستوى، ة التطوير واالرتقالوسائل العلمية الضرورية في عملي إحدىوتعتبر االختبارات والمقاييس 
يث يتم من خاللها الوقوف على الحالة البدنية والجسمية والفسيولوجية لالعبين وبدون االختبارات ح

والمقاييس وباالعتماد على الخبرة الشخصية والمالحظة الذاتية تبقى. معرفة المدرب لمستويات العبيه 
إلى أن  (3002مد صبحي حسانين )محالحقيقية محدودة غير دقيقة. وقد أشار  وإمكانياتهموقدراتهم 

تشخيص وتحديد مواطن  يمجال التربية الرياضية أغراضا يمكن انجازها باألت االختبارات والمقاييس في
 الضعف والقوة في البرنامج واألفراد وذلك تمهيدا لوضع البرامج العالجية الالزمة، تصنيف األفراد وفقا

تراعي الفروق الفردية، وضع درجة لكل فرد يستطيع من خاللها تجانسة مجموعات م إلىلنتائج االختبارات 
اإلثارة حيث أن األداء غير المصحوب للتشويق و وسيلة  لى مؤشر عن أداءه واالختبارات هيالحصول ع

والخمول وعدم الحماس، واالختبارات تساعد في الكشف عن العناصر البشرية  بالقياس قد يصاحبه الكسل
وفي المحصلة فان وقت تنفيذ االختبارات  إمكاناتهمنوع النشاط الذي يناسب  إلىهها الممتازة ومن ثم توجي

هي إال تدريبات مقننة تعود على الفرد بالفائدة  هو ليس بالوقت الضائع بل على العكس، فاالختبارات ما
 فاالختبار الذي يقيس عنصر القوة العضلية مثال يكسب المختبر قدرا من هذا المكون.

المهاري عملية  واإلعدادالمهاري يشكل جزءا كبيرا من دراسة الطالب في الكلية.  اإلعدادن إ      
طالب قادرا التعليم المهارات األساسية الخاصة باللعبة ومحاولة إتقانها وتثبيتها حتى يكون  إلىتهدف 

 على تعليمها لآلخرين في المستقبل.



 

 م
 

لم يكن يتمتع بالقدر الكافي من  يتحقق  لدى الالعب ما أنوان إتقان المهارات الحركية ال يمكن      
تلك المهارات، على اعتبار أن  وإتقانالقدرات البدنية والتي لها دورا فعاال وأساسيا في تعلم وتثبيت 

اللياقة البدنية تعد األساس الذي تعتمد عليه عمليات اإلعداد األخرى بحيث أجمعت العديد من الدراسات 
 ايجابية بين لياقة الفرد البدنية بمختلف عناصرها، ومستوى أداءه المهاري  ارتباطيه على وجود عالقة

 .(099-091صفحة  ،3002)عبد الحميد، أكدهوهذا ما 

 عليها يعتمد التي الهامة واألسس العوامل من وهي الموضوعية الوسائل أحد والمعايير المستويات وتعتبر     
 مقارنة وأيضا ،)بذاته( العبين لا لنفس األداء هذا ومقارنة لالعبين األداء لتقييم الرياضي، المجال في العاملون 

 إلى والوصول والمقاييس، االختبارات هذه خالل من وأخرى، فترة بين ما الالعبين بقية مناألقران  مع األداء
 .مستقبال المرضية النتائج على للحصول المطلوب الرياضي التقدم

سنة فضال  51لذا ارتأت الباحثة لبناء درجات معيارية لبعض القدرات البدنية والمهارية لالعبي كرة السلة      
معيارية  الستويات المعن بناء مستويات معيارية لهذه القياسات لمساعدة القائمين على هذه اللعبة في تحديد 

 إلى أعلى المستويات.الصحيحة التي تساعد الالعبين ف تطوير قدراتهم والوصول 

حيث تم تقسيم الدراسة إلى مدخل عام تضمن التعريف بالبحث، وخلفية معرفة نظرية تضمنت ثالثة فصول 
خصص الفصل األول لالختبارات والمقاييس والتقويم، الفصل الثاني لمتطلبات البدنية والمهارية األساسية لكرة 

فصلين األول  إلىية. كما تم التطرق في الخلفية المعرفية التطبيقية السلة، والفصل الثالث لكرة السلة والفئة العمر 
تضمن منهجية البحث وإجراءاته الميدانية والفصل الثاني لعرض ومناقشة نتائج الدراسة وفي األخير استنتاجات 

 وخاتمة واقتراحات وفروض مستقبلية.
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 اإلشكالية:ـــ 1
يهدف التدريب الرياضي الوصول بانجاز الفرد إلى اعلي مستوى من خالل تلبية المطالب العالية لعملية      

والتربوية، ويحدث عند مزج هذه الجوانب التدريب الرياضي من الجوانب البدنية، الوظيفية، الفنية، الذهنية، النفسية 

 عملية تنمية وتطوير لقدرات ومهارات وخصائص الرياضي وحسب نوع الرياضة التي يمارسها.

وان عملية التخصص في انجاز الرياضي هذه فرضت مبدأ من مبادئ التدريب الرياضي األساسية وهو مبدأ      

ه في لعبة ما ألجل الحصول على أعلى مستوى فيها، ورغم هذا الفردية حيث توجه قدرات الفرد وميزاته وخصائص

التخصص في االنجاز الذي فرضه التطور، وكثرة العلوم والمعارف التي يوظفها التدريب الرياضي خدمة لتطوير 

" بان الدول المتقدمة تعمل على تنمية اللياقة 5002أكد "عبد الحق وفي هذا الصدد  المستوى واالنجاز الرياضي.

البدنية بين أفراد مجتمعاتها، نظرا الرتباطها الطردي بالصحة والشخصية والقوام وتسعى إلى وضع أسس ومعايير 

 خاصة باللياقة البدنية. وان العب كرة السلة البد أن يعد إعداد بدني عالي بجانب اإلعداد المهاري.

، ويخصص جزء كبير من لألداء المهاري وتتطلب لعبة كرة السلة توافر مقومات بدنية كمتطلبات أساسية      

التخطيط لإلعداد البدني حيث يمثل األخير حجر زاوية في انجاز األداء المهاري المتقدم وبمستوى عال من الكفاءة 

 .(9، صفحة 8002فرج، ) والفعالية

 والمهاري لالعبي كرة السلة.ن االختبارات العملية، البدنية والمهارية، هي األكثر شيوعا لتقييم األداء البدني ا      

أن العالقة بين األداء البدني و األداء المهاري عالقة أساسية، حيث أن األداء البدني يعتبر هو القاعدة لألداء 

كرة السلة  ني. وإن لعبةبالمستوى المهاري للطالب ولديه مشكلة ما في األداء البد االرتقاء، وال يمكن أن يتم المهاري 

 ب إتقانها سواء بالكرة أو بدونهاتنوع المهارات التي يتعين على الالعتتميز بتعدد و 

ن إنجاز أ إلىومن هنا فإن التدريب على تلك المهارات يشغل حيزا زمنيا من تدريس المقرر، إضافة       

 من القدرات البدنية عند العب، لمتنوعة يتطلب توافر الحد المقبولكالها المتعددة واالالعب لهذه المهارات بأش

تبعا لنوعية وخصوصية كل مهارة من مهارات اللعبة،  إخراجهاوتوقيت  حيث تتباين من حيث نوعها وكميتها
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مهاري له لها يعكس بوضوح ضعف المستوى ال افتقاره أوبدنية في امتالك الالعب لتك العناصر الوإن القصور 

األساسية لعملية التدريب  االتجاهاتالصفات البدنية الخاصة أحد  المتزنة لجميع ومن هنا تعتبر التنمية

 والتدريس على حد سواء والتي يجب مراعاتها ومثال ذلك أن مهارة: التصويب من الوثب، التصويب السلمي،

هذا المتابعة الدفاعية، المتابعة الهجومية، تتطلب درجة من القدرة العضلية عند الطالب، لذا البد من االهتمام ب

 (.800،صفحة8002) عبد الحميد،  بلعنصر البدني أثناء التدريا

وألجل النهوض بمستوى لعبة كرة السلة نحو  االختباراتالفهم الموضوعي ألهمية علم القياس  من هذا      

السيما البدنية منها والمهارية مما يشكل  ت الالعبين،األحسن كان البد من تحديد مستويات معيارية خاصة بقدرا

المناهج  التدريبية المالئمة لمختلف الفئات والتي تتناسب مع متغيرات القانون ومتطلبات اللعبة،  ضعفا في وضع

حيث أكده الباحثون في هذا المجال عديد المرات كدراستي  فضل عن تقويم أداء الالعبين وفق األسلوب العلمي.

" غير أن الواقع األمر لم يتغير بالشكل المطلوب واالعتماد 5002" ودراسة "بن عودة بن نعمة5000"علي بن قوة 

على المالحظة و التقييم الشخصي لوحدهم غير كاف. لذا يجب تدعيمها باألسلوب العلمي وهذا ما نتج بعدم 

 التساؤل الرئيسيأهمية اإلجابة على  ةالباحث رى تطالقا مما سبق ولحل هذه المشكلة وانتطوير الرياضة الجماعية. 

 التالي:

 لناشئ كرة السلة ؟ ات األساسيةات معيارية لبعض القدرات البدنية والمهار مستوي هل يمكن تحديد

  التالية: التساؤالت الفرعيةويتدرج تحت التساؤل السابق، 

 ؟مستوى القدرات البدنية لناشئ كرة السلة في ضوء الدرجات المعيارية  ـــ ما0

 ؟مستوى  المهارات األساسية لناشئ كرة السلة في ضوء الدرجات المعيارية ـــ ما5

البحث في ضوء الدرجات والمستويات  قيدلقدرات البدنية والمهارات األساسية ل تقويميةهل يمكن وضع خارطة  ـــ3

 ؟المعيارية المتحققة
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 فرضيات البحث:ــــ 8

،وهناك من الفرضية على أنها "ذلك الحل المسبق إلشكالية البحث"(Angers،0991 ،page008 ) يعرف     
  أن(Lamoureux،0992 ،page081 )يرى  كما يرى أن فروض البحث هي "تنبؤ لعالقة قائمة بين متغيرين"،

 القائمة"....إلخ، اإلشكالية على لإلجابة التجريبي التصميم الفرضية تعتبر أيضا "نقطة التحول من البناء النظري إلى
 على معينا،يساعده فكريا إطارا ةالباحث على تفرض محتملة استنتاجات توقع منها عدة أغراض العلمية وللفروض

 بياناته، وتفسير التحليل في يستخدمها التي اإلحصائية وسائله اختيار على يعينه كما بحثه، خطوات رسم
 فهمها. على القارئ  تعين بطريقة بحثه نتائج تقديم عامل هيكل فيوضع الباحث تساعد الفروض أن إلى وباإلضافة

 لناشئ كرة السلة.ات األساسية والمهار البدنية  تات معيارية لبعض القدراتحديد مستوييمكن  ـــ فرضية العامة:0ــ8
 ـــ فرضيات الجزئية:8ـــ8
 مستوى القدرات البدنية لناشئ كرة السلة في ضوء الدرجات المعيارية متوسط . ـــ 0
 مستوى المهارات األساسية لناشئ كرة السلة في ضوء الدرجات المعيارية متوسط. ـــ 5
 البحث في ضوء الدرجات والمستويات المعيارية المتحققة. قيدلقدرات البدنية والمهارات األساسية ل يمكن وضع خارطة تقويمية ـــ3
 ــــ أسباب اختيار الموضوع: 3
 أسباب ذاتية: -3-0
 اإلحساس بالقدرة على تناول هذا الموضوع والكشف عن خباياه. *
 .سلةالرياضي وخصوصا في الكرة ال في المجال المستويات المعيارية و تقييمها الميول الشخصي للبحث في *
باإلضافة إلى اإلحساس بالقدرة على تناول هذا الموضوع والكشف عن  الرغبة والفضول في المستويات المعيارية،*

 الخبايا من وراء ذلك.

 .قدرة الباحثة على انجاز هذا الموضوع *

 الوقوف على حلول جذرية تساعد على النهوض بالرياضة. *
 .نقص الدراسات في المكتبات* 
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 موضوعية:أسباب  -3-8
ة في السلالكرة  مستوى  علمية، وتدني مقننة بطريقة تدريبية برامج على ةأندية الكرة السل معظم اعتماد عدم *

 .الوضع لتشخيص كمحاولة الدراسة هذهت جاء لذلك الجزائر،
على المستوى المحلي واعتماد المدربين على المالحظة والخبرة  األكاديمية العلمية والبحوث الدراسات انعدام *

 .الدراسة بهذه القيام إلىة الباحث دفع مما الفئات العمرية مختلفالشخصية في 
اختبارات  استعمالأهمية وكذا تشجيعهم على  في لعبة الكرة السلةالرغبة في إفادة المدربين بهذا المرجع العلمي  *

 عملية التدريب الرياضي. المعيارية فيوفق المستويات 

 عدم تجسيد وتحديد مستويات معيارية في االختبارات البدنية والمهارية في عملية التدريب وكرة السلة خاصة. *

 نقص اعتماد المدربين على الطرق العلمية المقننة للوقوف على المستوى البدني والمهاري لالعبين األشبال. *

 السلة على المستوى الوطني والعالمي. بمستوى كرة* محاولة االرتقاء 
 أهمية البحث: -1

التدريب  مجال يتجلى الجانب العلمي )األكاديمي( لهذا البحث في تزويد الجانب العلمي )األكاديمي(: -1-0
 والقياس والتقييم  تدريب ووسائل طرق  توضيح إلى في مضمونه يتطرق  الذي العلمي المرجع الرياضي بهذا

وكيفية التقويم الصحيح   العلمية من )تخطيط األسس المستخدمةوالتدريبات التمرينات  بالذكر ونخص الرياضي 
يبني بها مستويات  للمدرب العلمية والبيانات المعلومات  من قاعدة ...( ،بمعنى توفيرواختيار أفضل الالعبين
 .والمهارية البدنية النواحي جميع من بمستوى الالعبين معيارية تساعده بارتقاء

 تزويد المكتبة بمرجع علمي فيما يخص المستويات المعيارية نظرا لقلة المراجع في هذا المجال. *
 إثراء ودعم الطلبة والدكاترة بمعلومات جوهرية عن موضوع المستويات المعيارية. *

 الرياضي.استخالص جملة من التوصيات العلمية قصد االستفادة منها في حقل التدريب  *
 تحديد مستويات معيارية يتجلى الجانب العملي )التطبيقي( لهذا البحث في الجانب العملي )التطبيقي(: -0-8

 لالختبارات )بدنية ومهارية( لالعبي كرة السلة.
 التطرق لهذا الموضوع والبحث من جوانبه ومن زوايا أخرى. إلىتشجيع النخبة الجامعية من أساتذة وطلبة  *
 .الجديدة للمستويات النواة  يمثلون ألنهم  مستقبال عليهم االعتماد بغرضباألشبال  االهتمام عمليةإبراز *
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تسهيل  في يساهم مما علمية أسس على ومهارية بدنية مميزات على اشتمالها في التطبيقية الدراسة أهمية * تبرز
 . مقنن علمي بأسلوب مستويات معيارية في تحديدين مهمة المدرب

 أهداف البحث: -2

ال يخلو أي عمل قيم من هدف يوجه القائم له، وأي سلوك غير هادف يعد بمثابة ضرب من الضياع، كذلك      
فالطالب الباحث الذي يقدم على إنجاز بحث في هذا المستوى يكون قد حدد جملة من األهداف، التي تعتبر بمثابة 

 ضوابط توجه عمله حتى النهاية.
دنية تحديد مستويات معيارية بطريقة مضبوطة وعلمية للعناصر الب هو من هذه الدراسة: الهدف الرئيسي*   

 ، وذلك من خالل:والمهارية لالعبي كرة السلة
 مستوى القدرات البدنية لناشئ كرة السلة في ضوء الدرجات المعيارية.التعرف على  ـــ
 في ضوء الدرجات المعيارية.مستوى  المهارات األساسية لناشئ كرة السلة التعرف على ـــ 
 البحث في ضوء الدرجات والمستويات المعيارية المتحققة. قيدلقدرات البدنية والمهارات األساسية ل وضع خارطة تقويمية ـــ

 من يحققه أن يمكن وما العلمي السليم والمقنن االنتقاء بإيجاد االختصاص وأهلالمربين والمدربين  انتباه لفت *
 وهي )المستويات المعيارية(. إالالمستقبل من خالل معالم تبنى عليها  في عالية مستويات

 وكهدف غير مباشر يمكن تقديم مستويات معيارية المقترحة للمدربين والباحثين كدليل يعينهم في الميدان والدراسات المستقبلية.
 ـــ تحديد المصطلحات والمفاهيم: 1

في مختلف البحوث التي يتناولها الباحث، يجد نفسه أمام صعوبات تتمثل في عموميات اللغة، وتداخل المصطلحات،        
"لعل أخطر الصعوبات التي يعاني منها الباحثون  (89،صفحة 0990)سعد الله،وهذا راجع إلى النزعة األدبية، حيث يقول 

فإن أول ما يواجه الباحثين تداخل مصطلحات اللغة المستعملة، فالتصور  في ميادين العلوم اإلنسانية عموميات لغتها، ومن ثم
النظري الجيد يقوم ويتحدد على أساس واضح للمفاهيم والمصطلحات التي يستخدمها"، ولقد ورد في البحث عدة مفاهيم 

العلمية األكاديمية يجب وحتى يرقى إلى مستوى البحوث  أن يزيل عنها اللبس والغموض، ةالباحثومصطلحات تفرض على 
 تحديد مصطلحات البحث نظريا وإجرائيا من أجل تحقيق القدر الكافي من الوضوح، وهذا على النحو التالي:

 المستويات المعيارية:-1-0
تعرف المستويات المعيارية على أنها "عبارات تشير إلى الحد األدنى من الكفايات المطلوب تحقيقها  :* التعريف النظري 

ى الفرد لكي يؤدي وظيفة في المجتمع، بما يقوم دت الواجب توفرها لامعين، ويعتبر هذا الحد أألدنى هو أقل المهار  لغرض
" ما ينبغي أن  إنهاكما تعرف المستويات المعيارية على (، 021، صفحة8002)فضل الله،على تحسين الوضع الحالي" 
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 يعرفه الطالب )المتعلم(، وما يمكن أن يقوم بأدائه من المهارات العقلية والعملية وما يكتسبه من قيم وسلوكيات

 (.30صفحة8001عبيد،)
المستويات المعيارية هي تحويل درجات الخام لالعبين إلى درجات أخرى تتأسس على المتوسط الحسابي : * التعريف اإلجرائي

 ف المعياري للنتائج المتحصل عليها، وهي عبارة عن حالة أكثر دقة في إعداد نتائج حقيقية للقدرات البدنية للرياضي.واالنحرا
 المستويات: -1-8

يجب أن يكون عليه األداء  هي أسس للحكم على األداء في ضوء األداء ذاته، أي هي ما :* التعريف النظري 
 .باالختبارات المرجعة إلى المحك يعرف وهو ما هو كائن االختباري وليس ما

 (.023، صفحة8002)فرحات، فالمحك هذا ليس أساسا خارجيا وإنما هو أساس داخلي من االختبار ذاته 
  المعايير: -1-3

الجداول التي تستخدم لتفسير درجات اختبار ما حيث أنها تعتبر شرطا من شروط جودة  هي :* التعريف النظري 
أنواعها واستخداماتها وهي تدل على قيم تمثل أداء مجتمع خاص في اختبار معين.كما يمكن االختبارات باختالف 

 (.023، صفحة8008)فرحات، التعبير عنها بأنها مقاييس تستخدم لقياس النتائج الفعلية لألداء
 تعني كلمة معيار المكيال أو الميزان  وهو ما يتخذ أساسا للمقارنة.: * التعريف اإلجرائي

الدرجات المعيارية طريقة أخرى لتحديد درجة الفرد بالنسبة لمتوسط درجات أقرانه في   الدرجات المعيارية: -1-1
 (.30، صفحة8002)جالل، مجموعته. وهي تتضمن قيما سلبية وقيما إيجابية كما تتضمن كسورا عشرية

درجة الفرد عن الوسط الحسابي للمجموعة وبين تعتبر الدرجة المعيارية هي الوسيلة التي توضح العالقة بين االنحراف    
، صفحة8008)فرحات،  االنحراف المعياري لتوزيع درجات المجموعة لذلك من الضروري استخدام الدرجة المعيارية

 021.) 

 القدرات البدنية: -1-5
البدنية ترجمة لمصطلحات أن مصطلح القدرات البدنية والذي يتداوله الكثير من المعنيين بالتربية  التعريف النظري: *

الصفات الجسمية أو الصفات الحركية، القدرات الحركية وهذه المصطلحات كلها تعني مفهوم واحد : أجنبية متعددة فنجد
 (.810، صفحة0992وعباس، )بسطويسيالقوة، السرعة، المرونة، الرشاقة : وهي تتكون من الصفات التالية

 لموضوعة التي تقيس الصفات البدنية الضرورية لممارسة نشاط معين.هي االختبارات ا التعريف اإلجرائي: *
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 ة:يلمهار االقدرات   -1-6

بأنها: "الكفاية في إنجاز واجبات ووظائف لها  (011،صفحة8002)جبار واآلخرون،  يعرفها:النظري  التعريف* 
 سليما وباقتصاد في الجهد". أداءهدف يستوجب الوصول إليه، ويتطلب حركة طوعية للجسم كي يؤدي الحركة 

 بأنها: السرعة والدقة في أداء واجب حركي مـع التكيـف للمواقـف الباحثيعرفها * التعريف اإلجرائي:
المتغيرة، وتتطلب تنسيقا وتوافقا محكما بين األجزاء العاملة في الحركة، مثل التنسيق بين مرجحة 

 .بقوة ودقة الذراعين وعملية النهوض لالرتفاع السريع إلى أعلى نقطة وضرب الكرة 
 المهاري:  األداء -1-7

لحركات تؤدى في نفس الوقت بأنه: "نظام خاص  (33، صفحة8001)الجميلي، يعرفه * التعريف النظري:
وحركات تؤدى بالتوالي، والذي يقوم بالتنظيم الفعلي للتأثيرات المتبادلة للقوى الداخلية والخارجية والمؤثرة في الفرد 

 إتقانهم ومدى الرياضي بهدف استغاللها بالكامل وبفعالية لتحقيق أحسن النتائج الرياضية، وهو مستوى الالعبين
 اللعبة". تتضمنها التي للمهارات

بأنه: النمط الذي تنفذ به المهارة والذي يختلف من العب آلخر في األسلوب  الباحثيعرفه  * التعريف اإلجرائي:
دون اختالف في الشكل العام للمهارة ومراحلها األساسية، يتطلب انسيابية وسهولة في األداء، وحركة إيقاعية منظمة 

 ح ذلك في أداء مهارة الضرب الهجومي الساحق.بين الشد واالرتخاء العضلي، ويتض
 كرة السلة: -1-2

 2ي لعبة أو فعالية رياضية يمارسها داخل الملعب فريقين، يتضمن كل فريق على ه التعريف النظري:* 
إدخالها داخل السلة ال الكرة إلى السلة فريق األخر و داخل الملعب يتنافسون لمحاولة إيص خمسة العبين
واإلصابات لتحقيق الفوز أو لمنع إحراز هذه اإلصابات مستخدمين القابليات البدنية والعقلية  إلحراز النقاط

بصورة أداءات فردية، مهارية، جماعية وخططية لتحقيق اإلصابات باالستخدام الوسائل الدفاعية ويتم ذلك 
باقي األلعاب وفق تعليمات وقوانين تنظم هذه الفعالية لكي تخرج بمظهر فني ورياضي يميزها عن 

 (. 80، صفحة 8001عبد الله، وهالل و  )جاسماألخرى 
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مررون ويستقبلون ويراوغون العبين ي 2هي لعبة جماعية سريعة بين فريقين يضم كل منهما  التعريف اإلجرائي:* 
األهداف ل أكبر عدد من باستعمال الكرة الخاصة باللعبة كرة السلة عن طريق اليد حيث يحاول كل فريق أن يسج

 ة معلقة في جدار، والفريق الذي يسجل أهداف أكثر هو الفائز.داخل السل
 
 :"( سنة "المراهقة02ــ 01) ناشئينفئة ال -1-9

عبارة عن الفترة الزمنية من حياة اإلنسان التي : "بأنها (380 -309ات، صفح8009،الزغبي)ا يعرفها* التعريف النظري: 
المتأخرة وبداية سن الرشد، تتميز بوجود مجموعة من التغيرات الجسمية والعقلية واالنفعالية تمتد ما بين نهاية الطفولة 

 واالجتماعية".
 معه واالندماج فيه. التفاعلالعالم الخارجي، ويبدأ في  إلىبأنها الفترة التي يكسر فيها المراهق شرنقة الطفولة ليخرج  هوركسعرفها 

العمر تتميز فيها تصرفات الفرد بالعواصف واالنفعاالت فقد عرف المراهقة' بأنها مرحلة من هول  ستانليأما    
 الحادة والتوترات العنيفة".

فولة إلى مرحلة الرشد طالفرد من مرحلة ال هي المرحلة التي تنقلبأنها:  ةالباحثعرفها ت * التعريف اإلجرائي:
يرات الجسدية والنفسية،  ويمكن جل هذه التغيرات بتغيرات التغوالبلوغ، وتحدث في هذه المرحلة مجموعة من 

 جسمانية ونفسية وعقلية واجتماعية، كما أن هذه المرحلة تغير الطفلة إلى امرأة والطفل إلى رجل.

العلم في جوهره مسألة تعاونية، ويقصد بذلك أن كل عالم ينبغي أن يتعاون مع    الدراسات المرتبطة بالبحث: -2

كشف الواقع، وإذا كان العالم متأكد من شيء ما، فهو متأكد من أن عمله يتضمن خطأ ما، يقوم  ن من أجلاآلخري

، بتصحيحه عالم آخر في وقت ما، والعلماء ينظرون إلى بعضهم كعمال متعاونين ونادرا ما يعتبرون أنفسهم متنافسين

ن بحثنا ينبغي أن يتضمن دراسة البحوث األخرى التي تمت في هذا إهي عليه، ف فإذا قبلنا هذه العبارة على ما

إنه مساهمة  ،سلسلة سبقته حلقات وتلحقه حلقاتمتألن البحث العلمي ال يبدأ من الصفر، فهو حلقة . لماذا؟المضمار، 

المرتبطة للدراسات  جانباضوء هذه األفكار بدا لنا مفيدا أن نخصص  فيتضاف إلى المساهمات العلمية األخرى، 

ثبات أو النفي من جهة في الحكم والمقارنة سواء باإل اثراء الدراسة من جهة واستعمالهإجل أمن قيد البحث،  الموضوعب

 خرى.أ
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الدراسات السابقة مصدر اهتمام لكل باحث مهما كان تخصصه فكل بحث هو عبارة عن تكملة لبحوث أخرى ف

على  واالطالعوتمهيدا لبحوث قادمة لذلك يجب القيام أوال بتصفح أهم ما جاء في الكتب ومختلف المصادر 

 فيها.                        د أبعاد المشكلة التي يبحث فهي تفيد في نواحي النقص والفجوات وتفيد الباحث في تحدي، الدراسات السابقة

 األساس هذا وعلى البحث، نتائج مناقشة أو المتغيرات ضبط تخطيط، توجيه، في منها باإلضافة إلى االستفادة

ة المباشرة بفعالية ذات الصل الدراسات ركز على حيث المرتبطة بموضوع بحثه، الدراسات بمراجعة ةالباحث تقام

،أما تدريبلعملية ال العلمية باألسس المتعلقة الخاطئة المعتقدات من الكثير إزالة على ساعدت التي و الكرة السلة

ت خلص والبحث، لالطالعة الباحث استطاعة حدود بقية الدراسات والبحوث فوظفها على طول مراحل الدراسة، وفي

 : عرضها كالتاليت الدراسات من مجموعة إلى

 الدراسات الوطنية:أوال: 
دراسة تحت عنوان "تحديد مستويات معيارية لبعض المهارات األساسية عند ( 8001بن قوة علي )أجرى  ـــ0

لكرة القدم، معرفة  العبي كرة القدم الناشئين" بهدف معرفة مستوى األداء البدني واألداء المهاري لفئة الناشئين

المقترحة.   االختباراتمستوى الالعب الجزائري من الناحية البدنية والمهارية مقارنة بالالعب الفرنسي حسب بطارية 

العبا من مختلف مناطق. استخدم الوسائل (065حي على عينة عشوائية قوامها)وقد استخدم الباحث المنهج المس

البسيط بيرسون،  االرتباطمعامل المعياري، التباين، االنحرافالمتوسط الحسابي،  :" النسبة المئوية،اآلتية اإلحصائية

، السلم التوزيع الطبيعي لوضع المستويات والدرجات المعيارية. واستخدم اختبارات البدنية راالختبار صدق 

في عناصر اللياقة وجود فروق ذات داللة إحصائية احث التوصل إلى النتائج التالية:ة، حيث استطاع البوالمهاري

رات األساسية مابين العبي المناطق الثالثة، تفوق الالعب الفرنسي على الالعب الجزائري من االبدنية والمه

الباحث بضرورة االعتماد على معايير  أوصىالمقترحة، وعليه  االختباراتب بطارية سالناحيتين البدنية والمهارية ح

لما لها فائدة في تحديد قدرات الالعبين ومستوياتهم وكذلك لتقييم الحالة التي تبنى عليها البرامج التدريبية المطبقة 



تعريف بالبحث.......... .............................................................لمدخل العاما  
 

 

 

11 

 

من قبل المدرب، ضرورة استخدام مستويات معيارية التي توصلنا من خالل الدراسة حتى تكون مرجع للعمل 

                      ني.الميدا

ــ  8  اختباراتدراسة تحت عنوان "تحديد درجات معيارية من خالل بطارية  )8002-8001(بن برنو عثمان أجرى ـ

لتقويم بعض المهارات األساسية في األلعاب الجماعية )كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة( دراسة مسحية أجريت على تالميذ 

ويم التالميذ من خالل إعداد مستويات معرفة طريقة المستخدمة لتقمرحلة الثانوية لبعض ثانويات القطر الجزائري. بهدف 

المسحي بطريقة عشوائية في حن مؤسساتهم بطريقة عمدية وبلغ عدد تالميذ السنة  . وقد استخدم الباحث المنهجمعيارية

ونفس النسبة للسنة الثانية وبلغت نسبة  ٪32أي بنسبة  2005إناث من بين 0520، 2005ذكور من بين  5202أولى 

االختبارات المهارية وباستخدام ، االستبيانالمقابالت الشخصية،  أدوات الدراسة المستخدمة .٪00للسنة الثالثة ثانوي 

(. استطاع الباحث التوصل إلى النتائج التالية: هناك فروق ذات داللة إحصائية بين spssاألسلوب اإلحصائي المناسب)

 بالنسبة للسنة األولى والثانية، وضع درجات معيارية لأللعاب الجماعية االختباراتعينة البحث ذكور وإناث معا في جميع 

على حدى ولجميع االختبارات المقترحة في كرة الطائرة وكرة اليد  واإلناثمعيارية وسلم تنقيطي بالنسبة للذكور ومستويات 

الباحث استخدام الطريقة الموضوعية لتقويم التالميذ في األلعاب الجماعية)كرة اليد، كرة  أوصىوعليه  للسنة األولى والثانية،

 والدرجات لتحديد مستويات األداء المهاري للتالميذ في األلعاب الجماعية. الطائرة، كرة السلة( استخدام المعايير

التالميذ  النتقاء"تحديد مستويات معيارية  دراسة تحت عنوان ) 8002)بن سي قدور حبيب أجرى  ـــ3

( سنة في مسابقة الرباعي بألعاب القوى بهدف الكشف عن طبيعة التقويم السائد من خالل معرفة 03-05الناشئين)

المحددات التي يتم على أساسها انتقاء الناشئين في بعض أنشطة ألعاب القوى بدرس التربية البدنية، تحديد 

في المسابقات المركبة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  مستويات معيارية مقترحة النتقاء التالميذ الناشئين

 3605مدرب،  60أستاذ، 553، فرد شملت أساتذة وتالميذ ومدربي ألعاب القوى  3555 المسحي قوامها

النتائج التالية: انتقاء الناشئين بأساليب غير علمية حيث تعتمد  إلى( سنة، استطاع الباحث التوصل 03-05تلميذ)
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والمالحظة والخبرة الشخصية، ال يوجد نظام محدد حاليا موجه النتقاء المبكر للناشئين نحو ممارسة  على الصدفة

العاب القوى على المستوى الوالئي، الجهوي، الوطني، كما أن االنتقاء حاليا قائم على العفوية أو الذاتية، وعليه 

الوسط المدرسي لمختلف مسابقات ألعاب  أوصى الباحث بضرورة وضع نظام محدد ومقنن النتقاء الناشئين من

القوى، ضرورة العمل باختبارات الميدانية لعناصر اللياقة البدنية والقياسات الجسمية للناشئين، ضرورة وضع 

  ب القوى.مستويات معيارية لمختلف الفئات السنية للكشف عن التميز في مختلف فعاليات ألعا

 

 

ــ1 دراسة تحت عنوان "تحديد مستويات معيارية لبعض المحددات البدنية  (8002-8002)بن نعمة بن عودة أجرى  ـ

المهارية و سنة. بهدف وضع مستويات معيارية لبعض المحددات البدنية  50والمهارية الختيار العبي كرة القدم تحت 

نة بمن لم يشملهم االختيار. وقد واالعتماد عليها الختيار الالعبين والتعرف على وضعية الالعبين المختارين جهويا مقار 

نادي  00العب ينتمون إلى  (052) اختار العينة بطريقة عمدية قوامهااستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح و 

، ²لحساب كل من النسبة المئوية، اختبار حسن المطابقة كا exlالمستخدمة نظام  اإلحصائيةفي الغرب الجزائري، الوسائل 

اري، الوسيط، معامل االلتواء، معامل االرتباط بيرسون، ت ستيودنت لعينتين مستقلتين ي، االنحراف المعيسابالمتوسط الح

المستويات المعيارية. استطاع الباحث التوصل إلى النتائج التالية: وجود طاقات شبانية ومتساويتين، الدرجة المعيارية، 

لمتوسط والجيد، مستوى تحمل الالعب الجزائري يميل للجيد مع  عدم معتبرة في الجانب البدني حيث تم تحديد المستوى ا

تسجيل عناصر في المستوى جيد جدا. وعليه أوصى الباحث بضرورة تقييم الالعبين من جميع الجوانب وفق االختبارات 

ومن بينها طرق اختيار  والقياسات بعيدا عن الحكام الذاتية، ضرورة تكوين المدربين وفق األساليب العلمية الحديثة للتدريب

 العمل على تحديد مستويات معيارية لكل الفئات الشبانية وفق عينة بحث أكبر لتكون مرجعا للعمل به.
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لبعض المحددات  انتقائية"تحديد مستويات معيارية دراسة تحت عنوان ( 8009-8002قعقاع توفيق )أجرى  ـــ2

التعرف على إمكانية في تحديد مستويات معيارية لبعض . بهدف 05Uكرة اليد  الصا غر البدنية والمهارية

المحددات البدنية والمهارية والتحكم في عملية االنتقاء بواسطة الطرق الحديثة واألسس العلمية من أجل تحقيق نتائج 

ها عشوائية بطريقة عرضية قوام جيدة. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب التحليلي واختار العينة غير

( للمعالجة اإلحصائية، المتوسطات الحسابية، انحراف المعياري، معامل spssالعبا. استخدم الباحث برنامج) 005

، النسبة المئوية، معامل االرتباط بيرسون، الدرجة الزائية، الدرجة التائية المعدلة، المنحنى الطبيعي كاوس, االلتواء

المختارة من خالل استطاع الباحث التوصل إلى نتائج التالية: إيجاد المستوى الحقيقي وأفضل نتيجة للفرق 

لمهارية، وعليه أوصى الباحث بضرورة اعتماد على تبارات البدنية واات واالنحرافات المعيارية في االخوسطالمت

توصل إلها الباحث في مجال انتقاء أصاغر كرة اليد، االستفادة من االختبارات التي  المستويات المعيارية التي

استخدمت باعتبارها طريقة لتقويم مستوى العناصر البدنية والمهارية، تحديد وبناء مستويات معيارية كل سنتين وهذا 

 اكبة وعصرنه كل جديد يخص لعبة كرة اليد.لمو 

   عربية:الدراسات ثانيا: ال
الناشئين  النتقاءتحت عنوان "تحديد أهم القدرات الوظيفية والعقلية  ( دراسة8001علي سموم الفرطوسي ) أجرى  -0

القدرات الوظيفية والعقلية واختباراتها  أهمومؤشرات للتنبؤ بمستوى أداء بعض المهارات الهجومية بكرة السلة، بهدف تحديد 
 وإيجادنموذج يتم على أساسه تقويم الالعب الناشئ  إيجادوكذلك وضع المعايير والمستويات المعيارية فضال عن 

المعادالت التنبؤية للمهارات الهجومية بدال من مؤشرات الدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي واشتملت عينة البحث 
اختبارات عقلية. استطاع الباحث التوصل للنتائج التالية: تحديد  5اختبارات وظيفية و0( العبا، واستخدم 550على )

المؤشرات الوظيفة والعقلية التي يجب أن يمتلكها الالعب الناشئ بكرة السلة تقيس القدرات الهوائية والالهوائية ومستوى 
حركي ومظاهر االنتباه لالعبين، وعليه أوصى الباحث بضرورة وضع الحس  اإلدراكاللياقة القلب والجهاز الدوري تقيس 

 متغيرات المهارية المبحوثة لالعبين الناشئين بكرة السلة. إلىالدرجات والمستويات المعيارية للمؤشرات الوظيفية والعقلية إضافة 

لقياس السرعة الحركية  تصميم وتقنين اختبار" ( بحثا بعنوان8002)رائد محمد مشتت السالم  أجرى الباحث -5
هدف البحث إلى تصميم اختبار لقياس السرعة الحركية "، للذراع من خالل جهاز مبتكر يعمل على الحاسب اآللي
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للذراع بواسطة جهاز مبتكر يعمل على الحاسبة اإللكترونية، وإيجاد درجات ومستويات معيارية الختبار السرعة 
ج الوصفي بأسلوبه المسحي، وتكونت عينة البحث من طالب كلية التربية الحركية للذراع، واستخدم الباحث المنه

طالب وشكلت نسبة  020طالب، إذ تم اختبار  025الرياضية جامعة البصرة للمرحلة الثانية البالغ عددهم 
 لمعالجة النتائج. SPSS، من المجموع الكلي بعد استبعاد الطالبات من العينة، وتم استخدام برنامج 20.50%

وتوصل الباحث إلى أن االختبار المصمم يمكن استخدامه لقياس السرعة الحركية للذراع، كما أن الدرجات والمستويات      
المعيارية التي تم إيجادها تمثل المستوى الفعلي ألفراد العينة، حيث حققت العينة أعلى نسبة في المستوى المتوسط يليه المستوى 

العينة أي نسبة تذكر في المستويين الضعيف والجيد جدا، وعليه أوصى الباحث باعتماد االختبار الجيد ثم المقبول، ولم تحقق 
 المصمم وتقنينه على عينات أخرى، وكذلك تصميم اختبارات تعتمد في عملها على أجهزة إلكترونية لصفات بدنية أخرى.

 
لالعبين  ت وعالقتها باألداء المهاري دراسة تحت عنوان " تقدير الذا (8000نصر حسين عبد األمير )أجرى  -3

الناشئين والشباب بكرة السلة، بهدف التعرف على مستوى تقدير الذات واألداء المهاري لالعبين الناشئين و الشباب بكرة 
كرة السلة، والمقارنة بين تقدير الذات واألداء  لالعبيالعالقة بين مستوى تقدير الذات واألداء المهاري  وإيجادالسلة ، 

( 00المهاري لالعبين الناشئين والشباب لكرة السلة، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي على عينة عشوائية قوامها )
( العب لكل فئة. 036البالغ ) األصلي( العب من الشباب من المجتمع 50( العب من الناشئين و )50العب، )
لباحث للمعالجة االحصائية: الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، النسبة المئوية، معمل االختالف، معامل واستخدم ا

معنوية بين  ارتباطيهالنتائج التالية: عدم وجود عالقة  إلى(. وتوصل الباحث Tاالرتباط، معادلة سيبرمان، اختبار)
م وجود فروقات معنوية بين مستوى تقدير الذات بين الالعبين المهاري لناشئين والشباب، عد واألداءمستوى تقدير الذات 

من خالل إعداد  الباحث االهتمام بتدعيم مستوى تقدير الذات لالعبين الناشئين والشباب أوصىالناشئين والشباب، وعليه 
نفس وعالقته بعلم منهج موجه نحو ذلك، اهتمام المدربين بتوضيح الجدوى والفائدة الحقيقية الختبارات ومقاييس علم ال
 التدريب لالعبين بين فترة وأخرى، إجراء االختبارات الدورية لمقياس تقدير الذات ولكل الفئات العمرية.

فعاليات دراسة تحت عنوان " المستويات المعيارية للنجاح في بعض  (8008م.م محمد حاتم عبد الزهرة العبيدي)أجرى  -0
ى كليات التربية الرياضية في جامعات الفرات األوسط، بهدف إيجاد مستويات معيارية الساحة والميدان لطلبة المرحلة األول

( طالب وطالبة ، وتم 550المنهج الوصفي المسحي قوامها )للنجاح لبعض فعاليات الساحة والميدان، وقد استخدم الباحث 
( طالب وطالبة من 000القادسية و) (طالب وطالبة لجامعة052اختيار عينة البحث بطريقة القرعة ونتج عنها اختيار )

)الوسط الحسابي، االنحراف المعياري،  جامعة المثنى، استخدم الباحث مجموعة من الوسائل االحصائية لتحقيق هدف بحثه
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مجموعة من االستنتاجات وهي: ان المعايير التي  إلىمعامل االختالف، الدرجة المعيارية، توزيع كاوس(، وتوصل الباحث 
عليها كانت ضمن منحنى كاوس للتوزيع الطبيعي، اعتماد المستويات المعيارية في عملية انتقاء الالعبين لتكوين  تم الحصول

فرق الكلية والجامعة، وعليه أوصى الباحث: بضرورة استخدام المستويات المعيارية التي تم استخراجها كمعيار رجعي لمدرسي 
رد ضمن مجموعة ومستواه، يجب على المدرسين مالحظة الفروق الفردية بين الساحة والميدان يمكن من خاللها مقارنة الف

 الطلبة حتى يمكن من خاللها وضع المناهج التدريسية والتقييم وفق تلك المستويات. 
عنوان "تحديد مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية دراسة تحت  (8001جازم حاسم خزعل )أجرى  -2

التعرف على مستوى عناصر اللياقة  بهدفلالعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة للمقعدين في األندية العراقية، 
قوامها  البدنية وتحديد درجات معيارية وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب الدراسة المسحية بطريقة عمدية

( العبا، وحددت األدوات والوسائل المستخدمة فضال عن االختبارات وشروط توافرها وتحقق األسس العلمية لها عن 60)
طريق تجريبتين استطالعيتين التي أجراها الباحث واستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة، استطاع الباحث التوصل إلى 

درجات معيارية بطريقة التتابع واحد لها جداول ناتج عن المستوى الحقيقي  لىإالنتائج التالية: تحويل درجات الخام 
لالعبين والتي يمكن الرجوع إليها من قبل المختصين في مجال التدريب لتقييم مستوى الالعبين، وعليه أوصى الباحث 

 االختباراتعليها الالعبون في  الباحث لتقويم النتائج التي حصل إليهاالمستويات المعيارية التي توصل  اعتمادبضرورة 
   والتعرف على مستوياتهم، ضرورة استفادة المدربين من نتائج هذه الدراسة في تنفيذ وتخطيط البرامج التدريبية.

وتأثيرها بتطوير الطبطبة بتغيير  دراسة تحت عنوان تمرينات البدنية للسرعة والرشاقة (8002ندى محمد أمين ) أجرت -6
استخدام تمرينات متنوعة لالعبي  إلىسنة، وتهدف الدراسة  06كرة السلة بأعمار دون  تغطية العبياالتجاه والمساعدة وال

 االتجاهكرة السلة والتعرف علة تأثيرها في تطوير السرعة والرشاقة ومن ثم معرفة تأثيرها في تطوير مهارتي الطبطبة بتغيير 
مجموعة الواحدة، وأجرى البحث على العبي المركز  بأسلوباستخدمت الباحثة المنهج التجريبي  والمساعدة والتغطية، وقد

: )السرعة، اآلتيةاالختبارات  إجراء(، وتم %.35( العب بنسبة )03الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة السلة بواقع )
التالية: النسبة المئوية، الوسط  اإلحصائيةاعدة والتغطية(، واستخدمت الوسائل الرشاقة، الطبطبة بتغيير االتجاه، المس

التالية: إن التمرينات النتائج  إلى، االنحراف المعياري، قانون)ت( للعينات المتناظرة. واستطاعت الباحثة لتوصل الحسابي
طورا في المتغيرات المهارية قيد البحث،  المستخدمة في البحث أدت إلى تطوير متغيرات البحث البدنية ومن ثم أحدثت ت

تنوع التمرينات البدنية في التدريب ومنها المستخدمة في البحث بعد ثبوت فعالياتها في  وعليه أوصت الباحثة بضرورة
 ا ضمن الوحدات التدريبية لالعبين.تطوير وتأثيرها في األداء المهاري وذلك من خالل تخصيص الوقت الكافي له
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دراسة تحت عنوان تصميم وتقنين اختبارات مهارية مركبة ( 8002مصطفى عبد الزهرة عبود الالمي )أجرى  -5
للتقييم والتنبؤ بفاعلية األداء المطلقة وفقا لمؤشر عمل القلب األيسر في ضوء االنحدار اللوجستي لالعبين الشباب 

- 00م وبعض القدرات البدنية للتالميذ بعمر )درجات ومستويات للسمنة والشحو  إيجاد إلىهدفت الدراسة بكرة القدم.
( طالبا. واشتملت 0052عينة البحث على طلبة مدارس االبتدائية في بغداد البالغ عددهم ) واشتملتسنة(، 05

الوزن والسمنة وطرائق تحديدها واألسباب المؤدية لها والمخاطر الصحية الناتجة عنها  الدراسات النظرية على زيادة
 باألسلوبتكوين الجسمي وعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة. واستخدم الباحث المنهج الوصفي والبناء وال

( وقياس سمك ثنايا الجلد في منطقتي BMIالمسحي، واستعمل قياسات الطول والوزن واستخرج مؤشر كتلة الجسم)
ة للشحوم عن طريق استعمال العضلة الثالث رؤوس العضدية وتحت عظم لوح الكتف واستخراج النسبة المئوي

مجموعة من  (، فضال عن االختبارات  اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، واستعمل الباحث0555معادلة )لوهمال
الوسائل اإلحصائية لتحقيق هدف بحثه )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، الوسيط والمعامل االلتواء، والدرجات 

: هناك انخفاض واضح ومنهاسبها المئوية(، وتوصل إلى مجموعة من االستنتاجات المعيارية وحدود المستويات ون
( سنة. هناك ضعف واضح ف متغير نسبة 05-00( لعينة البحث بعمري )BMIفي متغير مؤشر كتلة الجسم )

( سنة، وعليه أوصى الباحث بضرورة اهتمام بدرس التربية الرياضية من إدارة 05-00الدهون لعينة البحث )
معلومات تتعلق  إدراجالمدارس ومدرسي المادة مع ضرورة االهتمام بالتالميذ ذوي مستويات العالية من السمنة، 

بالسمنة ومخاطرها في مناهج دروس التربية الرياضية، إجراء دراسات أخرى وعلى جنسين لمختلف الفئات العمرية 
 لتعرف على واقع السمنة والنشاط البدني واللياقة البدنية لتقويمها وإيجاد حلول لها.

 التعليق على الدراسات: -2-0
العالقة بينهما وبين الدراسة الحالية في بعض النقاط )التشابه السابقة والبحوث يتضح من خالل عرض الدراسات 

 إلى عرضها بالتفصيل. سنعمدوواالختالف(، 
  :أنها أجريـت فـي البحث الحالييتضح من العرض السابق للدراسات المرتبطة بموضوع من حيث الفترة الزمنية 

 .(8009 -8001)الفترة مابين 

 :المستويات المعياريةوهو تحديد  اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في متغير من حيث المتغيرات. 

 :التقويم والقياس اشتركت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في هدف واحد وهو تطوير  من حيث األهداف
 واختيار الناشئين بطرق وأسس علمية.
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 :الدراسة الحالية  أمااستخدمت جل الدراسات المنهج الوصفي بأسلوب المسحي، من حيث المنهج المتبع
 .استخدمت األسلوب الوصفي التحليلي

  :وطرق  دراسة كلالبحث، ف عينةل اختيارها في السابقة الدراسات اختلفتمن حيث العينة وكيفية اختيارها 
العينة ونوعها  عدد في االختالف السابقة الدراسات من ويالحظ دراسة، كل وهدف لطبيعة ويرجع ذلك اختيارها

( 8002-8002ودراسة بن نعمة )  (8009-8002)قعقاع أما دراسة  سواء بالنسبة للعمر أو الفئة، ففي
( 8008) ودراسة العبيدي (8002)بن برنوودراسة  (8001) بن قوةدراسة ، أما فكان فيها االختيار قصدي
 وهو ما يتفق مع الدراسة الحالية. كان االختيار عشوائي للعينة

  :البدنية  االختباراتاشتركت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام من حيث األدوات المستخدمة
 أيضا، وهناك ، وهناك من قام ببطارية اختباروهناك من اعتمد على االستبيان والمقابالت الشخصيةوالمهارية، 

 (.من استخدم منحى التوزيع الطبيعي )كاوس

 :هناك من اعتمد على برنامج  من حيث المعالجة اإلحصائيةspss   وبرنامجexl  لكنها اتفقت في بعض
 .نيةيالمعالجات: المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري، معامل االلتواء، معامل االرتباط بيرسون، الرتب المئ

  :وبناء مستويات تشابهت نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تطوير من حيث النتائج المتوصل إليها
 . معيارية لبعض القدرات البدنية والقدرات المهارية ، استخدام معايير كأساس لتقويم وارتقاء بمستوى الالعبين

  :النواحي وفق االختبارات والقياسات بعيدا عن األحكام  تقييم الالعبين من جميعمن حيث التوصيات واالقتراحات
 .الذاتية والعشوائية، ضرورة تكوين المدربين وفق األساليب العلمية الحديثة

 :والبحوث المرتبطة الدراسات من االستفادة أوجه -2-8
 فيما يلي:   مرتبطة بموضوع بحثهمن الدراسات المرجعية ال الباحثاستفاد لقد 

 بينت الثغرات ومناطق الضعف التي مهدت الطريق لهذه الدراسة.   •

 ضبط متغيرات البحث.ساهمت في  •

 .التساؤالت والفروض وضع تصور لصياغةساهمت في  •

 . المنهج التجريبي وهو الدراسة لطبيعة المناسب المنهج تحديدساهمت في  •

 .بحثساهمت في بناء اإلطار النظري لل •

 وقراءة نتائج المستويات المعيارية.ساهمت في كيفية عرض  •
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 .قدرات المهارية لناشئ كرة السلةالو البدنية  تحديد القدراتساهمت في  •

وفترة تطبيقها وعدد األسابيع ومرات  واالختبارات وضبط مدة تطبيق التمرينات األدوات اختيارساهمت في  •
 التدريب األسبوعية والعدد اإلجمالي للوحدات التدريبية.

 تحديد الخطوات المتبعة في إجراءات البحث سواء من الناحية الفنية أو اإلدارية.  ساهمت في  •

 الدراسة. هذه مناقشة نتائجساهمت في  •
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 ملخص المقال العلمي

 السلةاستخدام طريقة التتابع إليجاد مستويات معيارية لبعض القدرات المهارية في كرة 

      alger3.dz-boudissa.lamia@univ             3جامعة جزائر ،ة لمياءبوديس طالبة الباحثة:

       alger3.dz-amrouche.mustapha@univ     3أ:د: عمروش مصطفى، جامعة جزائر

 الملخص : 

في كرة  هدف البحث إلى استخدام طريقة التتابع إليجاد مستويات معيارية لبعض القدرات المهارية       
( طالبا تم اختيارهم بطريقة 03السلة، حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، واشتملت العينة على )

بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة،  2عشوائية بسيطة من طالب الماستر 
وبعد جمع البيانات والتعامل معها اختبارات لقياس القدرات المهارية قيد البحث،  30واستخدمت الباحثة 

(، تم التوصل إلى تحديد مستويات معيارية للقدرات IBM SPSS V25المناسب ) اإلحصائيباألسلوب 
المهارية، وكذلك تم إيجاد النسبة المئوية وعدد الطالب لكل مستوى معياري مستخلص، حيث تركز أغلب 

باحثة باعتماد المستويات المعيارية التي توصلت إليها أفراد العينة عند المستوى المتوسط، وعليه توصي ال
 الدراسة، واستغاللها في اختيار الطالب األكفاء واألحسن مستوى.

  طريقة التتابع، المستويات المعيارية، القدرات المهارية، كرة السلة. الكلمات المفتاحية :   -

Abstract: The aim of the research is to use the relay method to find standard 

levels for some skill abilities in basketball, as the researcher used the descriptive 

approach, and the sample included (30) students who were randomly selected 

from a simple random method from Master2 students at the ISTAPS at Bouira 

University, The researcher used 03 measurement tests, the skill abilities under 

investigation, after collecting data and treating it with statistical method (IBM 

SPSS v25), standard levels of skill abilities were reached, and the percentage 

and number of students were found at an abstracted standard level, where most 

of the sample population was at level Average, and therefore we recommend to 

adopt the standard levels reached by this study, and exploit it and choose the 

most qualified students. 
Key words:  relay method ,  standard levels ,  skill abilities . Basketball. 

mailto:amrouche.mustapha@univ-alger3.dz
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 مـــقدمة الدراسة: -1
كرة السلة من األلعاب الجماعية المشوقة للممارسين والمشاهدين معا، ومع هذه المتعة التي تحققها  تعد      

اللعبة للجميع، وجب على المهتمين بها والقائمين عليها مواكبة كل ما هو حديث. )حسن سيد معوض، 
بدني وفيسيولوجي،  (، كما ال ننسى أن مستوى القدرات المهارية في كرة السلة يتطلب استعداد5، ص4991

مستوى األداء الفائق هو نتاج التفاعل بين الجانب  إنوحتى عقلي كما أشار إلى ذلك الباحث ساعد رقيق "
 .(10، ص2340البدني والجانب العقلي". )ساعد رقيق، 

ة تعد االختبارات من األدوات الموضوعية المهمة في مجال عمل المدربين والمدرسين، ألهميتها البالغ     
في إعطاء صورة واضحة عن المستوى الحقيقي الذي يمتلكه كل العب أو طالب سواءا كان بدنيا أو 

اعتماد المدرب على  إنمهاريا....إلخ، وفي هذا الصياغ أشار الباحثان فيصل سعداوي والطاهر بريكي إلى "
إنما استعمال االختبارات المالحظة أثناء المباراة لتحديد مستوى األداء البدني غير كافي وغير دقيق، و 

، 2323الموضوعية وفق أسس علمية أصبح حقيقة حتمية ال جدال فيها". )فيصل سعداوي، الطاهر بريكي، 
 (133ص
يعد الحصول على الدرجات الخام من األمور الميسورة بالنسبة للقياس إال أن وجه الصعوبة يكمن  كما    

(، لهذا تستدعي 55، ص2331في تفسير هذه الدرجات وإعطائها معنى له داللة. )عزيز كريم وناس، 
التقييم، فاستخدامها الضرورة اشتقاق المعايير وتحديد المستويات المعيارية، كونها تلعب دورا مهما في عملية 

في مجال التدريس يفيد في أن كل فرد يعرف مستواه بالنسبة لزمالئه، كذلك تحديد مستوى األفراد الحقيقي 
وتصنيفه، باإلضافة إلى أنها تساعد في التعرف على مدى فاعلية البرنامج أو أسلوب التدريس المستخدم. 

 (250، ص2342)لمياء بوديسة، مصطفى عمروش، 
فالمستويات المعيارية إذن هي أداة مصممة بدقة وشكل مناسب هدفها اتخاذ القرارات واألحكام في       

 (Sykes, G & Plastrik,1993 ,p4إطار معنى وقيم مشتركة. )
 انطالقا مما سبق يتم طرح التساؤل التالي:      

 استخدام طريقة التتابع؟.هل يمكن إيجاد مستويات معيارية لبعض القدرات المهارية في كرة السلة ب -
 كما يتدرج تحت هذا التساؤل العام التساؤالت الجزئية التالية:     

 كيف يمكن التعرف على مستوى القدرات المهارية للطالب في كرة السلة؟. -
 كيف يمكن تصنيف الطالب وفق قدراتهم المهارية؟. -

 الفرضية العامة على النحو التالي:تم صياغة  ولإلجابة على التساؤل العام للدراسة     
 يمكن إيجاد مستويات معيارية لبعض القدرات المهارية في كرة السلة باستخدام طريقة التتابع. -

 كما تم صياغة الفرضيات الجزئية كالتالي:      
 ارية.يمكن التعرف على مستوى القدرات المهارية للطالب في كرة السلة من خالل تحديد المستويات المعي -
 يمكن تصنيف الطالب وفق قدراتهم المهارية من خالل النسب المئوية المتحققة للمستويات المعيارية. -
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  المنهج المتبع في الدراسة: -2
 انطالقا من موضوع بحثنا، اعتمدنا على المنهج الوصفي لمالئمته طبيعة الدراسة.    

  ـــ مجتمع وعينة الدراسة: 3
 -بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  2راسة على طالب الماستر اشتمل مجتمع الد      

 .طالب 433والبالغ عددهم جامعة البويرة، 
 433طالب من أصل  03حيث بلغ عددها  عشوائية بسيطةأما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة      

 مواصفات وخصائص عينة الدراسة.والجدول التالي يوضح ، %03طالب أي ما يعادل نسبة 

 أدوات جمع البيانات والمعلومات: ـــ 4

* االختبارات المهارية: بما في ذلك متطلبات تطبيقها مثل: الوسائل البيداغوجية )كرات، ميقاتي....إلخ(. 
 استمارات تسجيل وتفريغ النتائج، فريق العمل المساعد. 

 األساليب االحصائية المستخدمة:ـــ 5
 الستخراج المعادالت التالية: IBM SPSS V25تم استخدام البرنامج اإلحصائي      

 .Standard Deviation.       * االنحراف المعياري Mean* الوسط الحسابي 
 .Skewness.                     * معامل االلتواء Mod * المنوال
 المعيارية بطريقة التتابع. الستخراج المستويات: تم استخدامه Excel 2019* برنامج 

 االستنتاجات واالقتراحات:  -6
 من خالل عرض وتفسير ومناقشة النتائج توصلنا إلى ما يلي:     

 تم تحديد مستويات معيارية لبعض القدرات المهارية للطالب في كرة السلة باستخدام طريقة التتابع.  -
للطالب في كرة السلة، حيث تركز أغلب أفراد العينة )الطالب(  تم التعرف على مستوى القدرات المهارية -

 عند المستوى المتوسط.
تم تصنيف الالعبين ضمن المستويات المعيارية المتحققة من خالل إيجاد النسبة المئوية وعدد الطالب  -

 لكل مستوى معياري مستخلص.
 و في ضوء هذه النتائج الميدانية نوصي بــــــــ:        

 عتماد المستويات المعيارية التي توصلت إليها الدراسة في تقييم مستوى الطالب وتصنيفهم.ا  -
 اعتماد المستويات المعيارية للقدرات المهارية التي تم بنائها في اختيار الطالب األكفاء واألحسن مستوى. -
 



 

 

Thesis title 

Determine standard levels for some basic physical skills of the youth basketball. 

-A field study on some teams of the Wilaya of Algerie “the middle side” 
category 14-15 years- 

Prepared by the student researcher: Boudissa Lamia. 

Supervision: Pr: Amrouche Mustafa. 

Research summary: 

     The study was aimed to determine the standard levels of some basic physical 

skills and skills of the junior basketball class 14-15 years, where the researcher 

used the descriptive method, and the study was conducted on a sample of (60) 

players representing (4) clubs were selected random simple out of (20) club 

which is 20% ,as well as the application of a set of physical and skill tests in 

order to determine the standard levels, and after the collection of test results were 

treated data using appropriate statistical methods through IBM SPSS V25. 

      The most important results were: standard and physical scores and levels 

were determined for the basketball beginner. As the results also showed that, the 

level of physical and skill abilities beginner has is average; in addition to that, as 

side map was developed in the light of the scores and standard levels as an 

objective scientific method of evaluation and comparison. 

      Therefore, the researcher recommends taking advantage of the results of this 

study, especially the standards and levels of physical and skill capabilities of 

basketball players, by circulating them to other sports clubs, especially if it 

comes to evaluation and sports selection, the need to conduct such studies 

periodically on other categories, because of their importance in the development 

of physical and skill performance for basketball players. 

Key words: standard levels, physical abilities, basics skills, youth, basketball. 
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 الممخص                                       

تيدؼ ىذه الدراسة الى معرفة العبلقة بيف ممارسة النشاط البدني الرياضي الترويحي والخجؿ 
االجتماعي لدى تبلميذ المرحمة الثانوية، وأىمية ىذا النشاط ليذه المرحمة ومدى مساىمتو في إعداد الفرد 
الصالح مف جميع جوانبو ومحاولة الوقوؼ عمى مشاكؿ التبلميذ في ىذا السف، كما تيدؼ ىذه الدراسة 

ضي الترويحي مف خبلؿ أيضا الى التعرؼ عمى الفروؽ بيف الممارسيف وغير الممارسيف لمنشاط الريا
 درجات الخجؿ االجتماعي لدييـ.

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لمعالجة مشكمة الدراسة حيث طبؽ الدراسة عمى عينة تـ اختيارىا 
ممارس  384تمميذ مف المرحمة الثانوية لبعض ثانويات الجزائر وغرداية، منيا  670بطريقة قصدية بمغت 

غير ممارس، كما استخدـ الطالب مقياس الخجؿ االجتماعي " لجونز 286لمنشاط الرياضي الترويحي و 
 وراسيؿ" تعريب "محمد األنصاري".

وفيما يخص الجانب االحصائي فقد استخدـ الباحث الوسائؿ االحصائية التالية: المتوسط الحسابي، 
لتحديد الفروؽ في  0.05االرتباط" ت" عند مستوى داللة االنحراؼ المعياري، معامؿ االرتباط ، معامؿ 

 درجة الخجؿ االجتماعي بيف الممارسيف وغير الممارسيف لمنشاط الرياضي الترويحي.

وبعد مناقشة النتائج تـ التوصؿ الى أف األنشطة الرياضية الترويحية ساىمة في التقميؿ مف الخجؿ 
مجموعة مف التوصيات أىميا التشجيع عمى ممارسة  االجتماعي لدى التبلميذ وخمصت الدراسة الى

األنشطة الرياضية الترويحية في الوسط المدرسي واالىتماـ بيذه الشريحة مف المجتمع لجعميـ أفراد 
 صالحيف ومعافيف جسميا وعقميا.

 

 ىقة النشاط الرياضي، األنشطة الترويحية، الخجؿ االجتماعي، التعميـ الثانوي، المرا الكممات الدالة:

 

 

 



Abstract 

    This study aims at recognizing the relationship between practicing the physical sporting recreational 

activity and social shyness for the pupils of secondary school and the importance of this activity for this 

period as well as the extent of its contribution to form a well-behaved individual, with all his/her sides, and 

trying to highlight the problems of the pupils at this age. The present study aims also at identifying the 

differences between the practitioners and non-practitioners of the physical sporting recreational activity 

through the degree of their social shyness. 

    The researcher has used the analytical descriptive method to treat the problem of the study where he 

applied it on a non-randomly chosen sample of 670 pupils from secondary school level of some lycées of 

Algiers and Ghardaia, among them 384 practitioners of the physical sporting recreational activity and 286 

non-practitioners; the researcher used also the scale of social shyness of “Johnse and Rasle,” in Arabic 

“Mohamed Ansari.”  

    Concerning the statistical part, the researcher used the following means of statistics:  Simple Moving 

Everage (SMA), standard deviation, Correlation Coefficient, and Correlation Coefficient “T” at the level of 

significance 0.05 in order to determine the differences of the degree of social shyness between the 

practitioners and non-practitioners of the sporting recreational activities.  

    After discussing the results, it is has been found that the sporting recreational activities have contributed 

to reduce social shyness for the pupils, and the study deduced some recommendations, the most important of 

them are encouraging the practice of  the sporting recreational activities in the school environment and 

paying more attention to this category of the society to make them bodily and mentally well-behaved and 

healthy individuals. 

 

Keywords: sporting activity, recreational activities, social shyness, secondary school education, adolescence
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 مقذمة                                                                                                         

 أ 

 

 مقدمة:

إف يوميات الحياة اإلنسانية ال تخمو مف الحركة بصفة عامة، إذ أصبحت الحركة        

الخيار الوحيد والمناسب لمواجية ما كدستو الوسائؿ التكنموجية مف كسؿ وخموؿ سواء في 

مجاالت العمؿ أو الراحة وىو ما قمؿ مف نشاط وحيوية األجيزة الوظيفية و ولد شعور دائـ 

 ؿ وىذا السموؾ قد يؤدي الى أمراض نفسية وبدنية.بالتعب واإلرىاؽ والمم

فالحاجة لمترويح عف النفس حاجة إنسانية وليا أىميتيا، وعادة ما نجد أننا نضع       

النشاط الترويحي في مكاف جانبي مف حياتنا وال نعطيو مف األىمية شيء، ويتوقؼ ذلؾ 

 نسبة لو ولممجتمع.عمى الوعي الترويحي لدى الفرد، وأف يدرؾ مدى أىميتو بال

فالترويح مظير مف مظاىر النشاط االنساني يتميز بالصحة واالتزاف والصحة ىنا        

بمعناىا الواسع الذي يشمؿ الصحة الجسمانية والعقمية والعاطفية، فالنشاط البدني الترويحي 

نزعة  ييدؼ الى السعادة التي ينشدىا كؿ فرد ميما اختمؼ الجنس والموف والعقيدة وىناؾ

طبيعية لئلنساف ليمارس انشطة يعبر فييا عف نفسو وأفكاره واتجاىاتو وأرائو مف خبلؿ ما 

نسميو باألنشطة الترويحية ومف خبلليا يعبر الفرد عف مشاعره وأحاسيسو ويتفيـ وينتج 

وتنطمؽ طاقتو وتظير مواىبو وتتأثر اتجاىاتو ويتغير ويتطور سموكو وىذا في ذاتو ىدؼ 

  دني الترويحي.   النشاط الب

يعتبر النشاط البدني الرياضي الترويحي أحد اىـ النشاطات الترويحية لما لو مف  

نتائج ايجابية عمى حياة الفرد العممية والعممية فيو يساعد في اعادة بعثو لطاقتو وتجديدىا 

موكيات واالبتعاد عف الروتيف اليومي لمعمؿ والمدرسة كما انو يساىـ بشكؿ كبير في تقويـ س

 األفراد وانخراطيـ في جماعات مما يسيؿ العمؿ ويعطي اكثر حيوية.



 مقذمة                                                                                                         

 ب 

 

إف مساىمة النشاط البدني الرياضي الترويحي في حياة األفراد في مختمؼ المياديف  

يؤىمو الف يكوف أحد أىـ األنشطة أو االختصاصات التي تعنى بالفرد والمجتمع ومف ىنا 

الترويحي ىو اختصاص مف اختصاصات التربية  يمكننا أف نستخمص أف النشاط البدني

ويجب أف تحقؽ برامج التربية البدنية والرياضية ليـ تنمية المياقة البدنية البدنية والرياضية، 

والميارات الحركية والصحية والخمقية والمعرفية، فمياـ المدرس لـ تعد قاصرة عمى الدور 

االبتكار والتجديد لترغيب التبلميذ في التقميدي المعروؼ لمجميع، بؿ أصبح واجبا عميو 

 .النشاط الرياضي وممارستو بصورة إيجابية

وأصبح واجبا عمى جميع العامميف في مجاؿ التربية البدنية والرياضية إطبلؽ يد  

ومواكبة  التطوير واالبتكار لموصوؿ إلى إنجازات تواجو سرعة حركة اآللة في المجتمع،

مياديف الحياة، فمـ تعد التربية الشاممة والرياضية مجرد خبرات التقدـ العممي في مختمؼ 

نما تقـو عمى أسس وقواعد عممية وفؽ مناىج تعمؿ عمى االرتقاء بيا  .وا 

والشؾ أف ىذا التطور في مفيـو التربية البدنية والرياضية يرتبط أساسا بتطور مفيوـ  

 .التربية والتعميـ عامة، وتطور وظيفة المدرسة خاصة

ستيدؼ عممية التربية البدنية والرياضية تحقيؽ النمو المتكامؿ لمتبلميذ مف جميع ت 

الجوانب التي منيا: الجسمية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية والروحية والجمالية واألخبلقية، 

  .بما يكفؿ تكويف الشخصية المتزنة المتكاممة

كساب ال  تبلميذ قدرا كافيا مف المياقة والمدرسة تعمؿ عمى تحقيؽ ىذه الجوانب وا 

ممارسة األنشطة الرياضية البدنية والصحية التي ىي جزء مف المياقة الشاممة خبلؿ 

بما يتناسب مع مرحمة نموىـ وتزويدىـ بالمعمومات والمعارؼ. لذا يصبح مف  الترويحية
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عمى أسس  الضروري أف يقوـ التدريس والتوجيو الفني لمتربية البدنية والرياضية بالمدارس

  عممية تضمف تحقيؽ أىدافيا العامة والخاصة بالصورة المرجوة.

فإعداد المجتمع السميـ ال يمر دوف االعتناء بالفرد الذي ىو المبنة األساسية والجزء  

الدقيؽ في تشكيؿ المجتمع، فالتربية وبأنواعيا المختمفة تعتني بالفرد منذ نشأتو األولى وطواؿ 

كؿ مرحمة يتعمـ شيئا جديدا يسمح لو بأداء ما ىو مطموب منو مقابؿ مراحؿ نموه، وىو في 

باعتبارىا أحد مكونات التربية العامة،  االنشطة الرياضية الترويحية أف يتمتع بجميع حقوقو 

فيي تأخذ عمى عاتقيا ىذا اإلعداد وتوليو أىمية كبيرة في جوانب عدة منيا الجانب الحسي 

ي والجانب المعرفي ويتسنى ذلؾ مف خبلؿ درس التربية البدنية والحركي واالجتماعي، العاطف

جساـ باتساؽ واتزاف، ويثبت اإلرادة ويقدـ فوائد عظيمة إلى التبلميذ والرياضية، الذي يقوي األ

رجاؿ المستقبؿ، فيي بذلؾ تيدؼ إلى تطوير شخصية الفرد كوحدة حيوية تحت تأثير 

تحت إشراؼ أستاذ التربية البدنية والرياضية الجماعة في إطار الوضعيات االجتماعية و 

 والذي يعتبر العمود الفقري لمعممية التربوية.

بالمدرسة تعمؿ عمى إكساب التبلميذ ميارات و  الترويحية البدنية و الرياضية فاألنشطة     

خبرات حركية زائد معارؼ ومعمومات تغطي الجوانب الصحية و االجتماعية و النفسية و 

 بلؿ العممية التدريسية .ىذا مف خ

عمى تزويد الفرد بمختمؼ الميارات و الخبرات  األنشطة الرياضية الترويحيةكما تعمؿ     

الواسعة التي تمكنو مف ضبط نفسو و التكيؼ مع المجتمع و تعمؿ أيضا عمى تطوير القيـ 

يد ، لذا األساسية التي تفيد األمة كالحرية، و غرس روح المسؤولية و األخوة وبذؿ الج

أدرجت ضمف المجاؿ المدرسي ووجدت لنفسيا منياجا و برامج خاصة بيا و أصبحت مادة 
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عمى تخفيؼ االضطرابات النفسية  األنشطة الترويحيةتدرس في جميع المستويات كـ تعمؿ 

 عموما و مف الخجؿ خصوصا في المؤسسات التربوية. 

حياة الفرد و ىي فترة غامضة ومف المعروؼ أف مرحمة المراىقة مرحمة حرجة في     

بالنسبة لممراىؽ بحيث يسيطر عميو االرتباؾ لعدـ تحديد أدواره التي يجب القياـ بيا مما 

 )1(يؤدى إلى نشوء تمؾ الحالة االنفعالية

واختمؼ العمماء في أسباب نشوء الحالة االنفعالية التي تسود حياة المراىؽ، فيناؾ مف يري  

حدوث تغيرات في إفراز الغدد، والبعض يرجعيا إلي عوامؿ البيئة بأف أسبابيا تعود إلى 

 المحيطة أو السببيف معا.

ويعتقد عمماء النفس أف حساسية المراىؽ االنفعالية ترجع لعدـ قدرتو عمى التوافؽ مع     

البيئة التي يعيش فييا، إذ يفسر كؿ مساعدة مف قبؿ والديو عمى أنيا تدخؿ في أموره وفي 

ة لمعاممتو والتقميؿ مف شأنو، وبالتالي اعتراضو عمى سموؾ والديو وأخذه مأخذ ىذا إساء

والتي  العناد والسمبية، لذا فقد يصبح المراىؽ معرض لمعديد مف االضطرابات النفسية،

 )2( أصبحت محؿ اىتماـ العديد مف الباحثيف.

فترة الطفولة قد أف أحداث ماضية في " reis"ريس" "و" Wheeler"ميمر""ويرى كؿ مف     

تسبب الخجؿ في فترة المراىقة، لذا يعتبر الخجؿ سمة مف سمات الشخصية ذي صبغة 

انفعالية تتفاوت في عمقيا مف فرد إلى آخر ومف موقؼ إلى آخر ومف عمر إلى آخر ومف 

                                                           

 372ص– 2000 –المكتبة الجامعية  –عمـ نفس النمو (الطفولة و المراىقة ) ،اإلسكندرية  –القذافي، رمضاف محمد ( 1)

 –بيروت  –دار و مكتبة اليبلؿ  – 12ع في سبيؿ موسوعة نفسية  ، –سيكولوجية الطفولة و المراىقة  –مصطفي غالب ( 2)
 32،ص1991
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ثقافة إلى أخرى، كما تتعدد أشكمو وأنواعو ومظاىره فضبل عف تعدد أعراضو التي قد تأخذ 

 .)3(ة مابيف فيزيولوجية واجتماعية وانفعالية ومعرفيةشكؿ الزمر 

أف الخجؿ حيث يكوف صفة مف صفات الطبع وأساسا مف  ىإل )1975كما يشير عاقؿ (    

أسس السموؾ، وىو نوع مف الشمؿ يصيب الجسد والنفس معا، شمؿ تبرىف عميو الحركات 

كما يرى أف  المضطربة المترددة العاجزة وشمؿ تدؿ عميو األفكار المضطربة الغامضة،

 .)4(الخجؿ ناتج عف الحياة االجتماعية

النفس أف الخجؿ االجتماعي في حد ذاتو ليس سوى ثمرة مف ثمار وكما يعتقد عمماء     

شجرة (الخوؼ والقمؽ واالكتئاب والضعؼ )، أي أف قوة الشخصية و ىزاليا مف الظواىر 

اليامة في بعث كينونة اإلنساف و اإلرادة بمفيوميا االنفعالي و السموكي تمعب دورىا الفعاؿ 

ويف نفسي و شخصي يتميز بيما عف غيره مف األساسي في حياة الفرد، ولكؿ إنساف تك

الناس ، ولكؿ منا نزعتو وتفكيره وانفعاالتو السموكية الخاصة بو وأف عقدة الخجؿ وانفعاالتيا 

الوجدانية و النفسية تختمؼ بيف شخص وآخر وذالؾ لتعدد األحواؿ والعوامؿ و الظروؼ 

 الموضوعية التي تحيط بحياة كؿ مخموؽ بشرى.

الكبرى  لمنشاط البدني الرياضي الترويحي ومساىمتو في بناء  ةنا باألىميووعيا م     

الشخصية السوية خاصة في ىذه المرحمة بحيث يظير ذلؾ جميا في تزايد االىتماـ العالمي 

لممارسة النشاط الرياضي الترويحي ولجوء معظـ المنظمات الرياضية ومدارس عمـ النفس 

وضع الرياضة كوسيمة لمترفيو والعبلج ومف أجؿ التقميؿ مف  الرياضي والبرامج التعميمية الى

 حدة التوتر والقمؽ.

                                                           

 22،  ص1999مايسة أحمد،  الخجؿ و بعض أبعاد الشخصية  اإلسكندرية،  دار المعرفة الجامعية، ( 3)
(4)   http://www.yzeeed.com/vb/showthread.phb 

http://www.yzeeed.com/vb/showthread.phb
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ومف ىنا كاف اختيارنا ليذا الموضوع، حيث تكمف أىمية بحثنا في ابراز أثر الرياضة      

مرحمة المراىقة نظرا لكثرة انتشار  ةالترويحية في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي، فقمنا بدراس

 ) فصوؿ كانت عمى الشكؿ التالي:6دييـ وفقا لخطة شممت (ىذه الظاىرة ل

لتعريؼ بالموضوع وذلؾ بطرح اشكالية بحثنا وفروضو وأسباب تناولنا في الفصؿ األوؿ ا  

اختيار الموضوع وأىميتو وكذا تحديد المصطمحات الخاصة بالبحث وذكر الدراسات 

صوؿ األوؿ تكممنا فيو عف النشاط ثبلثة  ف إلىري ظ، ثـ قسمنا الجانب النونقدىا المشابية

أما بالنسبة لمفصؿ الثاني تكممنا فيو عف الخجؿ االجتماعي الترويحي البدني والرياضي 

 وأخر فصؿ خصصناه لمحديث عف مرحمة المراىقة.

اما الفصؿ الخامس فقد شمؿ اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية والمتمثمة في المنيج 

 .دراسة واألدوات المستخدمة فييا واألساليب اإلحصائيةوالعينة ثـ متغيرات ال

أما الفصؿ السادس فقد خصص لعرض نتائج الدراسة وفقا لفرضياتيا بشكؿ متسمسؿ وتحميؿ 

البيانات المتعمقة بكؿ فرضية وكذا مناقشة وتفسير النتائج التي تـ التوصؿ الييا وفؽ ما جاء 

في االطار النظري والدراسات السابقة ثـ الوصوؿ الى االستنتاج العاـ وخاتمة الدراسة وأخيرا 

 قديـ قائمة المراجع والمبلحؽ.تـ ت
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 اإلشكالية-10

اإلنساف بطبيعتو كائف اجتماعي واالتصاؿ اإلنساني يعد محورا أساسيا في عممية التفاعؿ  

االجتماعي (عبلقة الفرد باآلخريف وىو سمة مف سمات الشخصية الذي يقـو بالدور 

األساسي في تسييؿ عممية التفاعؿ االجتماعي أو إعاقتو) ولعؿ أىـ ىذه السمات ىي سمة 

 مو خبلؿ تفاعؿ الفرد مع بيئتو الخجؿ االجتماعي التي تن

فالخجؿ االجتماعي ىو معانات نفسية تتحكـ بصاحبيا إلى درجة تشؿ بيا مواىبو ويميؿ أف 

 .)1(يكوف سموكو االجتماعي ضئيؿ اإلنتاج وضعيؼ األثر

وقد اتفقت أغمب الدراسات والبحوث النفسية والتربوية عمى أىمية التنشئة االجتماعية وذلؾ 

باشر بسموؾ األبناء وىذا ما يؤكده أيضا عمماء النفس، حيث يعمؽ عمييا التصاليا الم

المبرت وآخروف بقوليـ " عف شخصياتنا تتشكؿ وتتطور بطرؽ ىامة مف خبلؿ اتصاالتنا 

 .)2(االجتماعية باآلخريف "

ومف مطالب المراىؽ األساسية في ىذه المرحمة تحقيؽ االستقبلؿ االنفعالي عف الوالديف مما 

و يثور عمى عالـ الكبار محاوال تجديد الراشديف وآرائيـ مف كؿ ثقة غير أف االستقبللية يجعم

 )3( المسرفة في وجو التبعية والتسمطية ليصؿ إلى تبعية متبادلة.

وحاجات المراىؽ في ىذه المرحمة تتعدد حيث تظير بعض الحاجات النفسية األساسية مثؿ 

.... الخ، وىذه الحاجات إذ لـ يستطع المراىؽ إشباعيا الحاجة إلى االستقبلؿ، وتأكيد الذات.

في مناخ اجتماعي سوي ومبلئـ قد يكوف نيبا لعديد مف الصراعات النفسية، حيث يرتبط 
                                                           

 .5،ص1996لبناف ، –بيروت  –دار الشروؽ لمطباعة و النشر  1شرارة عبد المطيؼ، تغمب عمى الخجؿ ، ط (1)
 .27،ص1993دار الشروؽ  جدة، –عمـ النفس االجتماع  –ترجمة سموى المبل  –المبرت وليـ المبرت  (2)
   .80،ص1986 –مكتبة مدبولي  –القاىرة  –العبلج النفسي الحديث لقوة اإلنساف  –األشوؿ عادؿ عزديف  (3)
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ظيورىا بأساليب محددة في تنشئة المراىؽ، فقد يؤدي الرفض إلى الشعور بالخجؿ، كما أف 

إلى الشعور بعدـ المسؤولية، كما أف النظاـ التدليؿ والحماية الزائدة مف طرؼ الوالديف يزيداف 

الصاـر والتضارب في اآلراء مف قبؿ الوالديف يؤدي إلى التردد وعدـ القدرة عمى اتخاذ القرار، 

كما يؤدي أسموب التسمط والسيطرة في تربية األبناء إلى نقص المبادرة وعدـ التكيؼ مع 

 متطمبات الحياة. 

ة ألساليب التربية الخاطئة التي يعاني منيا الفرد، حيث لذا يعتبر الخجؿ ما ىو إال نتيج

يشعر بأنو ال فائدة منو وغير مرغوب فيو وأنو يعامؿ بقسوة وكراىية مف قبؿ الوالديف 

واآلخريف، فيميؿ إلى الوحدة والعزلة واالنطواء وعدـ الثقة واالطمئناف مما يسبب لو 

 انتكاسات.

ضرورة تناوؿ موضوع النشاط البدني والرياضي وبناء عمى أىمية ما تقدـ يرى الباحث 

الترويحي وعبلقتو  بالخجؿ االجتماعي، إذ أف رغبة المراىؽ في التحرر مف الطفولة 

 تصطدـ بمقاومة مف طرؼ المجتمع ، ويعتبر كؿ تدخؿ نوعا مف السيطرة.

ات الفعمية حيث أكد باحثوف عمى وجود عبلقة إيجابية بيف التمرينات الرياضية والبدنية والقدر 

والحالة النفسية واالجتماعية التي تساىـ في تحسيف عممية النمو النفسي واالجتماعي 

لممراىؽ، وتنمية شخصيتو عمى مبادئ صحيحة والربط بيف واجباتو االجتماعية وحقوقو ، 

وىذا بسبلمة البدف والفكر مف أشكاؿ االنحراؼ لمرحمة المراىقة وأشكاؿ االنطواء عمى الذات 

 .)1(كثر تفتح لعالمو الخارجي االجتماعي الثقافي والرياضيبؿ أ

                                                           

 .11،ص1982الكتاب الجامعي ، مصر  2عصاـ عبد الخالؽ ،التدريب الرياضي نظريات و تطبيقات ، ط (1)
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ولقد اصبحت االنشطة الترويحية جزء مف المقومات االساسية في الحياة اليومية لدى        

جميع افراد المجتمع المعاصر، وذلؾ عائد الرتفاع مستوى الوعي بأىميتيا وفوائدىا النفسية 

رويح مجاؿ واسع فيو يشمؿ المجاالت التي تتميز بتعدد والبدنية واالجتماعية والصحية، والت

انشطتيا التي تتبلءـ  مع احتياجات االفراد ورغباتيـ، بحيث يمكف اف يمارس الفرد انشطة 

ترويحية متعددة في مجاالت مختمفة، فاالىتماـ بالرياضة لـ يعد يقتصر عمى فئة مف الناس 

 يع عبر برامج الترويح الرياضي المتعددة.بؿ  اصبحت ممارسة النشاط الرياضي متاحة لمجم

والترويح الرياضي كأحد االنشطة الترويحية اصبح جزءا مف النظاـ التربوي واالجتماعي في 

كؿ المجتمعات وذلؾ لدوره الحيوي في تحقيؽ العديد مف الفوائد البدنية والصحية والنفسية 

فعاليتو وانتاجية افراده، وذلؾ مف واالجتماعية والتي تؤدي الى االرتقاء بالمجتمع وزيادة 

 )1(خبلؿ مبدا اتاحة الفرصة لمجميع لممارسة االنشطة الرياضية كؿ حسب ميولو وقدراتو

بحيث مف خبلؿ النشاط البدني الرياضي الترويحي يعبر الفرد عف مشاعره واحاسيسو      

بو وتنمو معموماتو وينمي قدراتو العقمية ويبتكر ويتفيـ وينتج وتنطمؽ طاقاتو وتظير مواى

 ويتحسف سموكو وىذا في ذاتو ىدؼ التربية الترويحية.

يعتبر النشاط الترويحي مف اىـ النشاطات الترويحية لما لو مف نتائج ايجابية عمى       

حياة الفرد عامة وعمى تبلميذ المرحمة الثانوية خاصة في التقميؿ مف المشاكؿ النفسية 

ـ بشكؿ كبير في تقويـ سموكيات التبلميذ وانخراطيـ في واالبتعاد عنيا كما انو يساى

جماعات مما يسيؿ العمؿ ويعطي اكثر حيوية، فمساىمة النشاط الرياضي الترويحي في 

                                                           

 53ص 2007) احمد محمد الفاضؿ: الترويح الرياضي، قسـ البرامج التدريبية، الرياض1(
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حياة االفراد والمراىقيف بصفة خاصة في التخفيؼ مف مختمؼ المشاكؿ النفسية التي يعانوف 

 فرد او المجتمع. منيا بحيث يكوف احد اىـ االختصاصات التي تعتني بال

فالمراىؽ الذي يعاني مف الخجؿ يفتقر إلى الثقة بالنفس ويجد صعوبة في االندماج  

مع زمبلئو ويفتقر إلى الكثير مف الميارات الحياتية والخبرات الجديدة التي يمكف اكتسابيا 

مف نتيجة لبلندماج في المواقؼ االجتماعية لذا وجب عمينا أف نجنب المراىؽ ما استطعنا 

االنفعاالت السمبية لذا تحاوؿ الدراسة الحالية أف تمقي الضوء عمى تمؾ الظاىرة وبناء عمى 

 ذلؾ برزت مشكمة البحث الحالية وىي:

ىؿ النشاط البدني الرياضي الترويحي لو دور في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي لدى تبلميذ 

 المرحمة الثانوية؟

 األسئمة الفرعية :-2

معاناة أفراد العينة مف الخجؿ االجتماعي مف خبلؿ إجاباتيـ عمى مقياس ماىي نسبة  -

 الخجؿ االجتماعي

ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ الممارسيف  -

 و الغير ممارسيف لمنشاط البدني الرياضي الترويحي حسب متغير الجنس؟

صائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إح-    

 الممارسيف و الغير ممارسيف لمنشاط البدني الرياضي الترويحي حسب متغير المنطقة؟
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ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ -    

ير المستوى الممارسيف و الغير ممارسيف لمنشاط البدني الرياضي الترويحي حسب متغ

 الدراسي؟

   الفرضيات :-3

 الفرضية العامة :-3-1

النشاط البدني الرياضي الترويحي لو دور فعاؿ في التقميؿ مف الخجؿ االجتماعي  -    

 لدى تبلميذ المرحمة الثانوية.

 الفرضيات الجزئية :-3-2

مرتفعة مف خبلؿ نتوقع اف تكوف نسبة افراد العينة الذيف يعانوف مف الخجؿ االجتماعي  -   

 اجابتيـ عمى مقياس الخجؿ االجتماعي

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ الممارسيف و -   

 الغير ممارسيف لمنشاط البدني الرياضي الترويحي حسب متغير الجنس.

تبلميذ الممارسيف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف ال-     

 و الغير ممارسيف لمنشاط البدني الرياضي الترويحي حسب متغير المنطقة.

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة الخجؿ االجتماعي بيف التبلميذ الممارسيف -     

  و الغير ممارسيف لمنشاط البدني الرياضي الترويحي حسب متغير المستوى الدراسي .
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 : الموضوعأسباب اختيار -4

إف الدوافع التي أدت بنا إلى القياـ بيذا البحث ىو أف الدراسات حوؿ ىذا الموضوع تكاد 

تكوف معدومة خاصة في الجزائر ، باإلضافة الى نقص الرعاية النفسية لمتبلميذ المراىقيف 

الذيف يعانوف مف حاالت الخجؿ االجتماعي  و اإلىماؿ الذي نشيده مف طرؼ بعض 

لمممارسة الرياضية وكذا أفراد المجتمع، وذلؾ راجع لعدـ معرفة ىذه الفئة لؤلىمية التبلميذ 

الكبيرة التي تكتسبيا في التخفيؼ مف بعض االضطرابات النفسية التي يمر بيا التمميذ 

 خاصة والمراىؽ عامة عند ممارسة النشاط البدني والرياضي الترويحي.

 :ييدؼ البحث الحالي الىأىداؼ البحث : -5

 ابراز االىمية الكبيرة لمنشاط البدني الرياضي الترويحي ودوره في الوقاية -

الكشؼ عف أىمية ممارسة النشاط البدني والرياضي الترويحي في التقميؿ مف الخجؿ  -

 االجتماعي

معرفة إلى أي مدى يمكف لمنشاط البدني الرياضي الترويحي أف يؤثر عمى الحالة النفسية  -

 ة الثانوية.لتبلميذ المرحم

الحصوؿ عمى اكثر معمومات فيما يتعمؽ بمختمؼ  التغيرات التي تطرا عمى التبلميذ  -

 خبلؿ وبعد ممارسة النشاطات الترويحية. 

لفت انتباه كثير مف الفئات الى مكانة النشاط البدني الرياضي الترويحي بالمؤسسات  -

 التربوية
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ي الرياضي الترويحي والخجؿ االجتماعي لدى معرفة العبلقة الموجودة بيف النشاط البدن -

 المراىقيف

 أىمية البحث:-6

 يمكف إبراز أىمية البحث الحالي في الجوانب اآلتية : 

توفير أداة لقياس مستوى الخجؿ االجتماعي لدى التبلميذ المراىقيف والذي يسيـ إسياما  -

 فعاال في التخفيؼ مف حدتو.

براز أىميتو إعطاء نظرة لؤلىمية البالغة التي يم - عبيا النشاط البدني الرياضي الترويحي وا 

 لغير الممارسيف.

 إثراء البحث العممي في ميداف األنشطة البدنية و الرياضية .  -

التعريؼ بالنشاط البدني الرياضي الترويحي ومحاولة إخراجو مف كونو حركات جسمية  -

 لتكوف عبلجا ألفراد منفعميف نفسيا.

 تحديد المصطمحات: -7

 النشاط البدني والرياضي: -7-1

اختمؼ العمماء في تعريؼ النشاط البدني الرياضي فمنيـ مف قصد بو المجاؿ الكمي 

 اإلجمالي لحركة اإلنساف بشكؿ عاـ.
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ومنيـ مف عرفو عمى أنو عممية تنشيط وتدريب في مقابؿ الكسؿ والوىف والخموؿ، ومنيـ  

بدني الذي يقـو بو اإلنساف مستخدما فيو مف قاؿ أنو تعبير عاـ يشمؿ كؿ ألواف النشاط ال

 .)1(بدنو بشكؿ ىاـ

: النشاط البدني الرياضي ىو مجموعة مف التمرينات واأللعاب والمباريات اإلجرائي التعريؼ-

والمسابقات التي يؤدييا الفرد داخؿ المدرسة أو خارجيا ،قصد تنمية مياراتو الحركية 

 النفس في أوقات الفراغوالبدنية، أو قصد الترفيو والترويح عف 

ىو تمؾ االلعاب او الرياضات التي تمارس في النشاط البدني الرياضي الترويحي:  -7-2

اوقات الفراغ والخالية مف المنافسة الشديدة او بمعنى اخر ىي الرياضة التي تمارس خارج 

مبني االطار التنظيمي فيو  وسيمة مف وسائؿ شغؿ اوقات الفراغ، وىو نشاط بدني رياضي 

  )2(عمى مبدأ المتعة والمتضمف فمسفة الحياة.

ىو نوع مف اوجو النشاط التربوي يمارس في اوقات  التعريؼ االجرائي لمنشاط الترويحي:

الفراغ والذي يختاره الفرد بدافع شخصي بيدؼ تحقيؽ السعادة والمتعة التي يشعر بيا الفرد 

 خبلؿ المنافسة.

تعرؼ المرحمة الثانوية بالمرحمة التي تمي المرحمة االساسية بجميع  التعميـ الثانوي: -7-3

انواعيا وفروعيا وتقابؿ مرحمة التعميـ الثانوي مرحمة المراىقة حسب تقسيـ مراحؿ النمو 

 )3(النفسي حيث ينطبؽ ىذا التقسيـ لمنظاـ التربوي مع مراحؿ النمو لمفرد.

 

                                                           

 .22، ص 1996) أميف أنور الخولي ، الرياضة والمجتمع ، سمسمة عالـ المعرؼ المجمس الوطني الثقافي لؤلدب و الفنوف ، الكويت ، 1(
 01ن ص0991كمال دسوٍش وامَه اووس انخونٌ :اصول انتشوٍح واوقاث انفشاغ، داس انفكش انعشبٌ انقاهشة،  (2)
 01،01، ص0999، داس انفكش انعشبٌ ، انقاهشة، 0امَه اووس انخونٌ ومحمذ حمادً، بشامج انتشبَت انوطىَت، ط (3)
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 المراىقػػػػػة-7-4

مف خبلليا تدريجيا نحو النضج الجسمي والجنسي والعقمي ىي مرحمة ينتقؿ الفرد  

والنفسي وفي بداية المراىقة تحدث تغيرات كثيرة عمى المراىؽ مف أىميا: " النضج الجنسي 

 )1(حيث تبدأ الغدد الجنسية بالقياـ بوظائفيا 

عرفيا العديد مف العمماء منيـ: راجح عمى أنيا " تمؾ المرحمة التي يمكف تحديدىا  كما     

شراؼ القوى  ببدء نضج الوظائؼ الجنسية وقدرة الفرد عمى التناسؿ وتنتيي بحسف الراشد وا 

 )2( العقمية المختمفة عمى تماـ النضج"

د غير الناضج جسميا : ىي الطور الذي عرفو الناشئ وىو الفر التعريؼ االجرائي لممراىقة

 وانفعاليا وعقميا واجتماعيا نحوى بدء النضج الجسمي والعقمي واالجتماعي. 

 الخجؿ االجتماعي:-7-5

ىو العجز عف أداء السموؾ ذو أىمية سواء كاف لفظيا أو مينيا، ويؤثر ذلؾ في كؿ المحيط 

 الذي فيو الشخص وحالتو الداخمية " الحالة النفسية الداخمية ".

خجؿ االجتماعي ىو مرض السموكيات االجتماعية ألنو مرتبط بالجماعة وبصفة عامة إف ال

الخجؿ االجتماعي ىو ىيجاف ميدـ يختمؼ عف الخوؼ الذي يعتبر انفعاؿ نفساني فطري 

 .)3(يتجمى في اليروب مف األخطاء واالبتعاد عنيا

                                                           

  91، ص 1994، دار العربية لمعمـو ، بيروت، 1) عبد الرحماف العيسوي ، سيكولوجية الطفولة و المراىقة و حقائقيا ألساسية ،ط 1(

 . 125، ص 1999فؿ ، مركز اإلسكندرية لمكتاب ، القاىرة ، ) سمير كامؿ أحمد ، سيكولوجية نمو الط2(

 . 258،ص 1982) جميؿ لطيبا ، المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية و الفرنسية و االنجميزية ، دار النشر ، بيروت ، 3(
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معرفة ما اذا كانت ىناؾ عبلقة بيف النشاط الرياضي الترويحي وممارسة السموؾ  -

العدواني عند تبلميذ التعميـ الثانوي قصد الحصوؿ عمى نتائج تفيد في معالجة المشكؿ 

 المطروح

سسات التربوية عف قرب ومعرفة العوامؿ الكشؼ عف ظاىرة السموؾ العدواني داخؿ المؤ  -

 واالسباب المؤدية لذلؾ

معرفة واقع ممارسة النشاط الرياضي الترويحي داخؿ المؤسسات التربوية والوقوؼ عند  -

 كيفية قضاء التبلميذ ألوقات فراغيـ سواء داخؿ الثانوية او خارجيا

 ظاىرة السموؾ العدوانياثبات اف لممارسة النشاط الترويحي دور ايجابي في التقميؿ مف  -

معرفة مدى انعكاس ممارسة االنشطة الترويحية التي يتضمنيا البرنامج الرياضي  -

الترويحي المقترح عمى التبلميذ كالتعاوف، تقبؿ واحتراـ االخريف واالبتعاد عف السموؾ 

 العنيؼ وغيرىا

والضغوطات معرفة الدور الذي يمكف اف يمعبو النشاط الترويحي في ازاحة الحواجز  -

 والمشاكؿ النفسية التي يتعرض ليا التمميذ داخؿ المؤسسة

 المنيج التجريبي. المنيج المتبع: 

تمميذ مف ثانوية ىني محمد معسكر وتـ اختيارىا بطريقة  62العينة: بمغت العينة االجمالية 

 قصدية

 األدوات المستعممة: مقياس السموؾ العدواني

 أىـ النتائج:
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لة احصائية بيف الذكور واالناث في ابعاد ومستويات السموؾ ىناؾ فروؽ ذات دال -

العدواني لصالح الذكور في بعد العدواف الجسدي والعدواف المفظي والغضب لصالح 

 الذكور

ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في ابعاد ومستويات السموؾ  -

 لغير مباشر لصالح االناثالعدواني لصالح االناث في البعد الرابع  العدواف ا

عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في االبعاد االربعة لمقياس السموؾ العدواني في  -

 االختبار القبمي لمعينة الضابطة والتجريبية بالنسبة لمذكور

الثبلثة لمقياس السموؾ   عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في االبعاد -

والعدواف الغير مباشر) في االختبار القبمي لمعينة  العدواف الجسدي، المفظي،العدواني(

 الضابطة والتجريبية بالنسبة لئلناث

وجود فروؽ ذات داللة احصائية في االبعاد الثبلثة (العدواف المفظي، الغضب، العدواف  -

الغير مباشر) بيف االختبار القبمي والبعدي لدى العينة الضابطة ذكور واناث لصالح 

 االختبار القبمي

ناؾ فروؽ ذات داللة احصائية في االختبار القبمي والبعدي لمعينتيف الضابطة ى -

 والتجريبية في ممارسة السموؾ العدواني لدى الذكور واالناث لصالح االختبار البعدي

فعالية النشاط البدني الرياضي الترويحي في تحقيؽ الصحة النفسية وادماج  -2 -8-1 -

 المعاؽ حركيا. 

 جامعة الجزائر.-2011اطروحة دكتوراه  -بشير حساـ الطمبة:مف إعداد 

 أىداؼ الدراسة:

 معرفة واقع ممارسة النشاط الترويحي داخؿ المراكز الخاصة بفئة المعاقيف حركيا. -
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 اثبات اف لممارسة النشاط الرياضي الترويحي دورا في تحقيؽ الصحة النفسية. -

 ربوية ليذه الفئة وتطوير البحث العممي.المساىمة الفعمية في تقديـ الرعاية الت-

 المنيج التجريبي. المنيج المتبع:

معاؽ حركيا(االطراؼ السفمية)مف المراكز النفسية لكؿ مف الجزائر،  285تتكوف مف  العينة:

 سوؽ اىراس، بسكرة، مستغانـ.

بعدي عمى تـ استعماؿ مقياس الصحة النفسية، اجراء االختبار القبمي وال األدوات المستعممة:

 مجموعتيف.

 مف أىـ النتائج:

االجماع عمى اىمية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي الذي يساىـ في تحقيؽ الصحة 

النفسية، كما توصؿ الى اف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف المعاقيف حركيا الممارسيف 

لنفس ، التفاؤؿ وغير الممارسيف لمنشاط الترويحي لصالح الممارسيف فيما يخص الثقة با

 ووضوح التفكير والتفاعؿ مع االخريف.

اىمية استثمار اوقات الفراغ مف خالؿ مناشط الترويح الرياضي واثره في  -3 -8-1-

 الوقاية مف السموؾ اإلنحرافي لدى طالب المرحمة الثانوية 

 جامعة الجزائر  2013: مرازقة جماؿ  اطروحة دكتوراه مف إعداد الطالب

 

 الدراسة:أىداؼ 

تيدؼ ىذه الدراسة الى معرفة اىمية استثمار اوقات الفراغ مف خبلؿ مناشط الترويح 

الرياضي في الوقاية مف السموؾ اإلنحرافي باإلضافة الى ابراز اىمية ممارسة ىذا النوع مف 

 النشاط الرياضي لدى المراىقيف 
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 : المنيج الوصفي التحميمي.المنيج المتبع

تمميذ وتمميذة في الطور الثانوي بمدينة  454اسة عمى عينة قواميا أجريت الدر  العينة:

 الجزائر وتـ أخذىا بطريقة مقصودة.

 تـ استعماؿ مقياس السموؾ اإلنحرافي. األدوات المستعممة:

 مف أىـ النتائج:

توصمت النتائج بعد التحميؿ والمناقشة عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية فيما يتعمؽ 

المدروسة لصالح التبلميذ الممارسيف وذلؾ بدرجة متفاوتة، كما بينت الدراسة اف باألبعاد 

 انشطة الترويح الرياضي عامؿ ميـ في الوقاية مف السموؾ اإلنحرافي لدى التبلميذ.

الممارسة الرياضية في وقت الفراغ وعالقتيا بالتفاعؿ االجتماعي لتالميذ  -8-1-4-

 مرحمة التعميـ الثانوي.

 جامعة الجزائر 2003د الطمب: رضواف بف جدو بعيط مف اعدا

 اىداؼ الدراسة: 

التركيز عمى اف الممارسة الرياضية في وقت الفراغ اسموب جديد مف اساليب التربية  -

 الحديثة.

 دور الممارسة الرياضية في وقت الفراغ في تنمية الجانب االجتماعي  -

نواع االنشطة الرياضية التي يمارسيا التعرؼ عمى حجـ الممارسة في وقت الفراغ وا -

 التبلميذ والتمميذات.

 نتائج الدراسة:

مف التبلميذ اقؿ ممارسة  التبلميذ االكثر ممارسة لمرياضة بشتى انواعيا اكثر اندماجا -

 لمرياضة.
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لؤللعاب الرياضية الجماعية دور في اثراء العبلقات االجتماعية اكثر مف االلعاب  -

 الرياضية الفردية.

يعتبر تأثير استاذ التربية البدنية والرياضية والوالديف مف العوامؿ التي تشجع التبلميذ عمى  -

 .ممارسة النشاط الرياضي في وقت الفراغ

دور النشاط البدني الرياضي الترويحي في التقميؿ مف الضغوط النفسية لدى  -8-1-5-

 تالميذ المرحمة الثانوية.

 3د المالؾ جامعة الجزائربوفريدة عبمف اعداد الطالب: 

 اىداؼ الدراسة:

 ابراز االىمية الكبيرة لمنشاط البدني الرياضي الترويحي ودوره في الوقاية.-

الحصوؿ عمى اكثر معمومات فيما يتعمؽ بمختمؼ التغيرات التي تطرأ عند التبلميذ -

 المنحرفيف خبلؿ وبعد ممارسة النشاط الترويحي.

 لممارسة لمنشاط الرياضي الترويحي في بناء شخصية سوية .إظيار العبلقة التي تربط ا-

 ابراز مياـ واىداؼ النشاط البدني الرياضي الترويحي داخؿ المنظومة التربوية.-

 المنيج الوصفي التحميمي. المنيج المتبع:

شممت العينة عمى بعض مف تبلميذ السنة ثالثة ثانوي عمى مستوى الجية الغربية العينة: 

 تمميذ وتـ اختيارىـ بطريقة العشوائية. 240مة والبالغ عددىـ لوالية قال

 .استمارة استبياف موجية لمتبلميذاالدوات المستعممة: 

 نتائج الدراسة:

 لمنشاط البدني الرياضي الترويحي فعالية كبيرة في التغمب عمى ظاىرة القمؽ.-

 تبلميذ المرحمة الثانوية.لمنشاط الترويحي دور ايجابي وفعاؿ في التخفيؼ مف االحباط لدى -
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 ممارسة النشاط الترويحي يجعؿ المراىؽ اكثر تحكما في انفعاالتو.-

 النشاط البدني الرياضي الترويحي يساعد في التخفيؼ مف التوتر النفسي.-

معوقات ممارسة االنشطة الترويحية وعالقتيا باالتجاه نحو الترويح واوقات  -8-1-6-

 الشمالية بالمممكة العربية السعودية الفراغ لطالب جامعة الحدود

 )2002حمو بف محمد ناوي العنزي(مف اعداد: 

 المنيج الوصفي منيج البحث:

أىداؼ الدراسة: ىدفت الدراسة الى معوقات ممارسة االنشطة الترويحية وعبلقتيا باالتجاه 

استعمؿ نحو الترويح واوقات الفراغ لطبلب جامعة الحدود الشمالية، ولتحقؽ ىذا الغرض 

الباحث مقياس اتجاه طبلب الجامعة نحو الترويح مف اعداد الدكتور محمد الحمامي ومقياس 

طالب تـ  1700قضاء وقت الفراغ مف اعداد الطالب نفسو طبقيما عمى عينة قواميا 

 اختيارىـ بطريقة عشوائية مف مختمؼ كميات ومعاىد جامعة الحدود الشمالية 

 نتائج الدراسة:

ي ممارسة النشاط الرياضي الترويحي لدى طبلب جامعة الحدود وجود عزوؼ ف -

 الشمالية

 عدـ وجود استراتيجية واضحة لقضاء وقت الفراغ لدى طبلب جامعة الحدود الشمالية -

وقت الفراغ لـ يتـ استغبللو بشكؿ امثؿ ويتـ قضائو عبر مشاىدة البرامج واالتصاؿ  -

 عبر االنترنات والياتؼ

رسة النشاط الرياضي الترويحي عمى قيـ العمؿ لدى متربصي انعكاسات مما -8-1-7-

 التكويف الميني والتمييف.

 )2004عمارة نور الديف(مف اعداد الطالب: 
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 اىداؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة الى معرفة انعكاسات ممارسة النشاط الترويحي عمى قيـ العمؿ االندماجية في 

ز التكويف الميني المتكمفة بتوفير فرص التكويف العمؿ والدافعية في االنجاز وىذا داخؿ مراك

لممتربصيف الذيف يأمموف في االندماج الميني حيث رأى اف ىناؾ اىماال واجحافا كبيريف في 

حؽ ىذه الفئة الممارسة ليذا النشاط، وىذا راجع الى عدـ ادراؾ االىمية الكبرى لؤلنشطة 

ماعي وكذا تأثيرىا عمى قيـ العمؿ المختمفة الرياضية الترويحية في خمؽ التوازف النفسي االجت

لدى المتربصيف، وليذا الغرض قدـ الباحث استبياف لممؤطريف وذلؾ لمعرفة أراءىـ حوؿ 

اىمية النشاط الترويحي عمى القيـ الفرعية االتية: قيمة الفخر بالعمؿ و االندماجية في العمؿ 

ة عمى مجموعة تمارس النشاط استمار  20والدافعية في االنجاز عمى مجموعتيف، فوزع 

 استمارة عمى مجموعة ال تمارس النشاط الترويحي  20الترويحي داخؿ مراكز التكويف و

 المنيج الوصفي التحميمي. المنيج المتبع:

 نتائج الدراسة:

اشارت النتائج الى اف ىناؾ فروؽ جوىرية ذات داللة احصائية لصالح المجموعة الممارسة 

ياضية مختمفة وىو ما يجعمنا نقوؿ اف ىناؾ تأثير ايجابي بارز لمنشاط التي تقـو بنشاطات ر 

 الترويحي عؿ خمؽ ونمو القيـ المختمفة لمعمؿ.

فعالية النشاط الرياضي الترويحي في الوقاية مف حاالت القمؽ عند الطمبة  -8-1-8-

 الجامعييف.

 )2006بوزايدي منير(مف اعداد الطالب: 



 ام للتعرٌف بالبحثالفصل األول                                                      المدخل الع

16 

 

 اىداؼ الدراسة:

 االوقات التي يكوف فييا الطالب الجامعي اكثر قمقامعرفة  -

معرفة العوامؿ النفسية واالنفعالية التي تؤثر في الطالب عند ممارسة النشاط الرياضي  -

 الترويحي

التعرؼ عمى حجـ الممارسة الرياضية في اوقات الفراغ وميوؿ الطالب في اتخاذ  -

كؿ النفسية بشكؿ عاـ وحاالت االنشطة الرياضية الترويحية كوسيمة لتخمص مف المشا

 القمؽ بشكؿ خاص

ولغرض جمع البيانات والمعمومات استخدـ (االستبياف االختبار والمقابمة ) حيث شممت 

عينة البحث طمبة المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات ميندس بالرويبة وبالؾ اشتممت 

 .قمؽ طالب، وقاـ الباحث بتوزيع اختبار سبيمبرجر لم 346العينة عمى 

 المنيج الوصفي. المنيج المتبع:

 نتائج الدراسة:

المتوسط الحسابي لدرجات القمؽ عند الطمبة الممارسيف لمنشاط الرياضي الترويحي  -

 منخفض مقارنة بالمتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الغير ممارسة

ارسة وجود فروؽ في مستوى القمؽ دالة احصائيا بيف المجموعتيف( الممارسة والغير مم -

 .لمنشاط الترويحي)

 الدراسات المتعمقة بالخجؿ االجتماعي: -8-2 

الخجؿ االجتماعي وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى طالبات معيد اعداد   -8-2-1-

 المعممات
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 2009ديالي –مف اعداد الطالبة أميرة مزىر حميد الدليمي معيد اعداد المعممات 

 :األىداؼ

بالخجؿ االجتماعي لدى طالبات الصؼ الثالث في معيد الكشؼ عف مستوى الشعور -

 اعداد المعممات

 الكشؼ عف العبلقة بيف الشعور بالخجؿ االجتماعي والتحصيؿ الدراسي.-

 : منيج وصفي تحميميالمنيج المتبع

 طالبة وتـ اختيارىا بالطريقة الطبقية العشوائية 140بمغت عينة البحث  :العينة

 ثة مقياس الخجؿ االجتماعي:  استخدمت الباحاألدوات

 :ومف أىـ النتائج

 اف طالبات معيد اعداد المعممات لدييف خجؿ اجتماعي -

 توجد عبلقة ارتباطية دالة بيف الخجؿ االجتماعي والتحصيؿ الدراسي -

 الخجؿ االجتماعي لدى طالبات كميات التربية وعالقتو ببعض المتغيرات . -8-2-2-

 كمية التربية بجامعة االنبار  –ـ  2013 –مف إعداد الطالبة: سعادة حمدي سويداف 

 :  تيدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف:األىداؼ-

 مستوى الخجؿ االجتماعي لدى طالبات كميات التربية بجامعة االنبار. -1
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صص داللة الفروؽ في مستوى الخجؿ االجتماعي لدى الطالبات وفؽ متغير التخ -2

 الدراسي.

 داللة الفروؽ في مستوى الخجؿ االجتماعي لدى الطالبات وفؽ متغير المرحمة الدراسية. -3

 : منيج وصفي تحميميالمنيج المتبع

 طالبة مف طالبات المرحمتيف االولى والرابعة في جامعة االنبار  216: تتكوف مف العينة

 :  استخدـ الباحث مقياس الخجؿ االجتماعياألدوات

 :أىـ النتائج ومف

 امتبلؾ طالبات كميات التربية سمة الخجؿ بشكؿ عاـ-

ال يوجد فروؽ ذو داللة احصائية في مستوى الخجؿ االجتماعي بيف طالبات كميات التربية -

 وفؽ متغير التخصص الدراسي (عممي، انساني)

التربية يوجد فروؽ ذو داللة احصائية في مستوى الخجؿ االجتماعي بيف طالبات كميات  -

 وفؽ متغير المرحمة الدراسية (االولى، الرابعة) لصالح المرحمة االولى.

جامعة –كمية اآلداب قسـ التربية وعمـ النفس  -دراسة جمعو حمد صالح إعتيبي  -8-2-3

 2012-بنغازي

 ) الخجؿ االجتماعي لدى فئات مختمفة مف مواطني الواحاتبعنواف(

 أىداؼ الدراسة :-
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الدراسػػػػة الحاليػػػػة إلػػػػى استكشػػػػاؼ مسػػػػتوى الخجػػػػؿ االجتمػػػػاعي وعبلقتػػػػو بػػػػالنوع ،  تيػػػػدؼ     

والتخصػػػص ، والمرحمػػػة العمريػػػة ، لػػػدى فئػػػات مختمفػػػة مػػػف سػػػكاف منطقػػػة الواحػػػات الميبيػػػة ، 

وتمثمػػت ىػػذه الفئػػات فػػي اآلتػػي :( فئػػة طمبػػة الثانويػػات  الواقعػػة فػػي الجنػػوب الشػػرقي لمػػببلد .

غػػازي فػػرع الواحػػات ف فئػػة المػػوظفيف بالقطاعػػات التاليػػة ( التخصصػػية  ف فئػػة طمبػػة جامعػػة بن

" مبحوثػػا مػػف 600قطػػاع الزراعػػة، قطػػاع الصػػحة، قطػػاع التعمػػيـ )، وضػػمت عينػػة الدراسػػة " 

"، أمػػا  394" واإلنػػاث "  206حيػػث بمػػغ عػػدد الػػذكور" 2010سػػكاف الواحػػات ، خػػبلؿ العػػاـ 

إعػػداد  السػػيد إبػػراىيـ السػػمادوني  أداة الدراسػػة فقػػد تمثمػػت فػػي مقيػػاس لمخجػػؿ االجتمػػاعي مػػف

) وقػد قػاـ  الباحػػث باسػتخراج الخصػائص السػػيكومترية لممقيػاس حيػث تبػػيف أنػو يتمتػػع 1989(

 بمعامبلت صدؽ وثبات عالية.

" Spssوتـ تحميؿ البيانات إحصائيًا بواسطة برنامج الحزمة اإلحصػائية لمعمػـو االجتماعيػة"   

الطػػرؽ اإلحصػػائية لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػروض  حيػػث اسػػتخدمت مجموعػػة مػػف األسػػاليب أو

" ت" لمعينػة الواحػدة ، اختبػار "تمثؿ: المتوسطات الحسابية، واالنحرافػات المعياريػة، اختبػار "

 ومعامؿ ارتباط بيرسوف ، واختبار شافيو  لمعينتيف المستقمتيف ،

 :.ما يميوقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى 

إحصػػائية بػػيف متوسػػط العينػػة والمتوسػػط الفرضػػي لممقيػػاس عنػػد أف ىنػػاؾ فروقػػا ذات داللػػة  -

=&) عمػػػػى مقيػػػػاس الخجػػػػؿ االجتمػػػػاعي ، وأف ىػػػػذه الفػػػػروؽ 0.01مسػػػػتوى داللػػػػة إحصػػػػائية (

لصػػالح عينػػة الدراسػػة   بمعنػػى أف عينػػة الدراسػػة أكثػػر خجػػبل مػػف المتوسػػط الفرضػػي لمقيػػاس 

 الخجؿ االجتماعي .   
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ائية في الدرجة الكميػة بػيف الػذكور واإلنػاث عمػى مقيػاس أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصف 

   الخجؿ االجتماعي ، لدى سكاف منطقة الواحات . 

أنػػػػػو ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف الػػػػػذكور واإلنػػػػػاث عمػػػػػى مقيػػػػػاس الخجػػػػػؿ ف  

 االجتماعي لدى طمبة الثانويات التخصصية مف سكاف منطقة الواحات . 

ف أنػػػػػو ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف الػػػػػذكور واإلنػػػػػاث عمػػػػػى مقيػػػػػاس الخجػػػػػؿ  

 االجتماعي لدى طمبة جامعة بنغازي فرع الواحات مف سكاف منطقة الواحات . 

ف أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػػذكور واإلنػػاث مػػف المػػوظفيف العػػامميف فػػي  

 الجتماعي مف سكاف منطقة الواحات . القطاعات الثبلث عمى مقياس الخجؿ ا

أنػػػػو ال توجػػػػد فروقػػػػًا ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي الدرجػػػػة الكميػػػػة بػػػػيف درجػػػػات الطػػػػبلب فػػػػي  ف 

 التخصصيف األدبي والعممي عمى مقياس الخجؿ االجتماعي مف طمبة الثانويات التخصصية 

أنػػػػو ال توجػػػػد فروقػػػػًا ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي الدرجػػػػة الكميػػػػة بػػػػيف درجػػػػات الطػػػػبلب فػػػػي  ف

التخصصػػيف األدبػػي والعممػػي عمػػى مقيػػاس الخجػػؿ االجتمػػاعي مػػف طمبػػة جامعػػة بنغػػازي فػػرع 

   الواحات . 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المراحؿ العمرية الػثبلث ( المراىقػة ف الرشػد المبكػر  توجدف   

لعمػػر ) عمػػػى مقيػػاس الخجػػؿ االجتمػػػاعي لػػدى أفػػراد عينػػػة الدراسػػة عنػػد مسػػػتوى ف منتصػػؼ ا

) المراىقػة ومنتصػؼ العمػر ( ، وأف ىذه الفػروؽ بػيف المجمػوعتيف )  0.05( إحصائية داللة 

 .  بينما التوجد فروؽ بيف الرشد المبكر ومنتصؼ العمر 
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يف درجػػػات أفػػػراد عينػػػة وسػػػالبة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػ أف ىنػػػاؾ عبلقػػػة ارتباطيػػػة ضػػػعيفةف 

عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة ) r=_0.265( الدراسػػػة عمػػػى مقيػػػاس الخجػػػؿ االجتمػػػاعي ومتغيػػػر العمػػػر

 .أي أنو كمما تقدـ األفراد في العمر قمت درجة خجميـ ).  0.01(إحصائية 

 بعض الدراسات التي تناولت الفروؽ في الخجؿ االجتماعي وفقا لمنوع .  -8-2-3-

لقد اىتـ الكثير مف البػاحثيف فػي دراسػاتيـ وأبحػاثيـ عػف الخجػؿ بمسػألة الفػروؽ فػي النػوع     

، غيػػر أف نتػػائج الدراسػػات فػػي ىػػذا المحػػور أسػػفرت عػػف نتػػائج مختمفػػة ومتضػػاربة ، فػػبعض 

الدراسات توصمت إلى أف الفروؽ في الخجؿ لصػالح الػذكور ، وبعضػيـ يػرى أف ىػذه الفػروؽ 

 نيـ مف توصؿ إلى أنو ال توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في الخجؿ . لصالح اإلناث ، وم

وسػػػػوؼ يقػػػػـو الباحػػػػث فػػػػي ىػػػػذا المحػػػػور بعػػػػرض مجموعػػػػة مػػػػف الدراسػػػػات التػػػػي اىتمػػػػت      

 بالفروؽ في الخجؿ االجتماعي وفقا لمنوع عمى النحو التالي :ف

 _ فروؽ دالة لصالح الذكور .1

التػػػي ىػػػدفت إلػػػى  1977ا الجانػػػب دراسػػػة بيمكػػػونز ومػػػف ىػػػذه الدراسػػػات التػػػي اىتمػػػت بيػػػذ    

دراسػػة المػػراىقيف مػػف الجنسػػيف ، ومػػف أىػػـ النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا ىػػذه الدراسػػة أف ىنػػاؾ 

فػػػروؽ فػػػي الخجػػػؿ االجتمػػػاعي وفقػػػا لمنػػػوع ، وأف ىػػػذه الفػػػروؽ لصػػػالح الػػػذكور حيػػػث تحصػػػؿ 

 % . 33% ، بينما كانت نسبة اإلناث 46الذكور عمى نسبة 

أجرى بورتيوس دراستو بيدؼ معرفة الفروؽ بيف الجنسػيف فػي الخجػؿ وذلػؾ  1979ة وفي سن

سػػنة ، وكػػاف مػػف أىػػـ  15فػػي جامعػػة إسػػتانفورد األمريكيػػة عمػػى عينػػة مػػف المػػراىقيف فػػي سػػف 
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نتائج ىذه الدراسة أف تقديرات الذكور لمخجؿ عمػى أنػو مشػكمة بالنسػبة ليػـ أعمػى مػف تقػديرات 

 اإلناث.

 الح اإلناث .  _ فروؽ دالة لص2

توصػػمت العديػػد مػػف الدراسػػات إلػػى أف ىنػػاؾ فػػروؽ فػػي الخجػػؿ االجتمػػاعي وفقػػا لمنػػوع        

وأف ىػػذه الفػػروؽ فػػي كثيػػر مػػف الدراسػػات لصػػالح اإلنػػاث ، ومػػف ىػػذه الدراسػػات دراسػػة السػػيد 

حيث شممت مراىقيف وراشديف مف الجنسيف بأعمار مختمفة ، وكانػت عينػة  1989السمادوني 

إناثا مف مراحػؿ التعمػيـ المختمفػة   450ذكورا ،  447طالبا وطالبة ،  897سة مكونة مف الدرا

) SRS( اإلعداديػػػػػة ف الثانويػػػػػة ف الجامعيػػػػػة ) وطبػػػػػؽ عمػػػػػييـ مقيػػػػػاس الخجػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي(

وتوصمت الدراسة إلى عػدة نتػائج مػف أىميػا وجػود فػروؽ جوىريػة فػي الخجػؿ االجتمػاعي بػيف 

 الفروؽ لصالح اإلناث .الذكور واإلناث وأف ىذه 

التػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ فػػي الخجػػؿ  1997وفػػي دراسػػة بػػدر األنصػػاري      

االجتمػػاعي وفقػػا لمنػػوع  لػػدى طػػبلب وطالبػػات المرحمػػة الثانويػػة فػػي الكويػػت واقتصػػرت عينػػة 

طالبػا وطالبػة وقػد اسػػتخدـ الباحػث فػي دراسػتو مقيػاس لمخجػؿ االجتمػػاعي  193الدراسػة عمػى 

)srs وتـ معالجة البيانات إحصائيا وتوصػمت نتػائج الدراسػة إلػى أف ىنػاؾ فروقػا فػي الخجػؿ (

االجتماعي وفقػا لمنػوع وأف ىػذه الفػروؽ لصػالح اإلنػاث حيػث تحصػمت اإلنػاث عمػى مسػتويات 

بعػػدة أىػػداؼ مػػف  1999أعمػػى فػػي الخجػػؿ . وفػػي دراسػػة أجرتيػػا مايسػػة النيػػاؿ مػػدحت أبوزيػػد 

وؽ فػػي الخجػػؿ االجتمػػاعي وفقػػا لمنػػوع وقػػد تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف بينيػػا التعػػرؼ عمػػى الفػػر 

إنػاث ) وقػد طبػؽ مقيػػاس الخجػؿ عمػى عينػة مػف بعػػض  247ذكػور ، 261مفحػوص (  508
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المػػدارس بمحػػافظتي اإلسػػكندرية ، ومػػف أبػػرز نتػػائج ىػػذه الدراسػػة أف ىنػػاؾ فروقػػا بػػيف الػػذكور 

 ح اإلناث . واإلناث في الخجؿ االجتماعي وأف ىذه الفروؽ لصال

التػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ فػػي الخجػػؿ االجتمػػاعي  2001وفػػي دراسػػة فايػػد      

وفقا لمنوع لدى عينػة مػف المػدارس الثانويػة بمدينػة طنطػا فػي جميوريػة مصػر العربيػة وقػد بمػغ 

إنػاث وكػػاف مػف أبػػرز نتػائج ىػػذه الدراسػة أف ىنػػاؾ  105ذكػػور  105مػنيـ  210حجػـ العينػػة 

 ف الذكور واإلناث في الخجؿ االجتماعي وأف ىذه الفروؽ لصالح اإلناث .      فروقا بي

إلػػػػى أنػػػػو توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف الػػػػذكور  2003وكمػػػػا أشػػػػار جػػػػاميس       

 خجبل مف الذكور .  واإلناث في الشعور بالخجؿ لصالح اإلناث ، أي أف اإلناث أكثر

 و ال توجد فروؽ بيف الجنسيف في الخجؿ . الدراسات التي توصمت إلى أن -8-2-4-

وىناؾ العديد مف الدراسات التي أشارت إلػى أنػو ال توجػد فػروؽ فػي الخجػؿ وفقػا لمنػوع ،       

دراسػة  ، و 1982دراسػة جػونز وراسػيؿ  ، و 1981ومػف ىػذه الدراسػات دراسػة شػيؾ وبػاص 

 الفػروؽ   تناولت التيفي دراستو عف الخجؿ  1995توصؿ درويش  وقد.  1986 زيمباردو

 بينيـ إحصائيا  دالة   إناث إلى أنو ال توجد فروؽف ذكور   بيف األفراد في النوع

 مناقشة الدراسات السابقة:-9

 :الدراسات المتعمقة بالنشاط الرياضي الترويحي 

مف خبلؿ عرضنا لبعض الدراسات المشابية التي تناولت النشاط الترويحي بكؿ انواعو نجػد 

ألنشػػػطة دورا ىامػػػا فػػػي التػػػأثير عمػػػى تكػػػويف الفػػػرد نفسػػػيا، وفػػػي محاولػػػة لػػػربط ىػػػذه أف ليػػػذه ا
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الدراسات السابقة بموضوع دراستنا واالسػتفادة منيػا فػي االجػراءات النظريػة والتطبيقيػة يمكننػا 

 تصنيؼ وحوصمة نتائج ىذه الدراسات فيما يمي:

جػراءات  - معظـ الدراسات اسػتخدمت المػنيج الوصػفي باعتبػاره االنسػب لطبيعػة وأىػداؼ وا 

، ودراسػة رضػػواف بػف جػػدو )2013(مرازقػة جمػػاؿ تمػؾ الدراسػػات والتػي نجػػد منيػا دراسػػة 

)، وقميػؿ منيػا التػي اسػتخدمت المػنيج 2010)، ودراسة بوفريدة عبد المالؾ(2003بعيط(

بشػير حسػاـ لتنػاوؿ بعػض المقارنػات ونجػد منيػا دراسػة  التجريبي باعتبػاره المػنيج األمثػؿ

 ) .2016ودراسة سي العربي شارؼ( (2011)

تنوعت العينات المستخدمة في الدراسات بحيث اتسػمت بػالكبر النسػبي لحجػـ العينػة ألف  -

فػرد، فمػثبل دراسػة بػف  240كؿ الدراسات التي تطرقنػا ليػا ال تقػؿ عػدد أفػراد عينتيػا عػف 

)، ودراسػػة بوفريػػدة 454(ف=مرازقػػة جمػػاؿ)، ودراسػػة 240(ف=2003جػػدو رضػػواف بعػػيط

)، كمػػػا تناولػػػت كػػػؿ الدراسػػػات عينتيػػػا مػػػف تبلميػػػذ المرحمػػػة الثانويػػػة 240عبػػػد المالػػػؾ(ف=

) التػي كػاف أفرادىػا مػف ذوي االعاقػة الحركيػة بػالمراكز 2011ماعػدا دراسػة (بشػير حسػاـ

فػػي اختيارىػػا ولكػػف عمومػػا كانػػت  النفسػػية، أمػػا مػػف ناحيػػة نػػوع العينػػة فاختمفػػت الدراسػػات

العينػػة العشػػوائية ىػػي االكثػػر اسػػتعماال عمػػى غػػرار دراسػػة (مرازقػػة جمػػاؿ) الػػذي اسػػتخدـ 

 العينة القصدية.

 وىذا ما ساعدنا في اختيار العينة المبلئمة لدراسة.

كمػػا نجػػد كػػؿ الدراسػػات السػػابقة وبػػدوف اسػػتثناء اسػػتخدمت المعالجػػات االحصػػائية وذلػػؾ  -

لمحاجة الموحدة ليػا فػي ىػذه المعالجػات ألف كػؿ الدراسػات المشػابية تطرقػت الػى كشػؼ 

الفروؽ فيما يخص ( الضغوط النفسية، التفاعؿ االجتماعي، السموؾ اإلنحرافػي، الصػحة 
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ممارسػػيف لمنشػػاط الرياضػػي الترويحػػي، فػػي حػػيف جػػاءت النفسػػية)بيف الممارسػػيف وغيػػر ال

دراسػػتنا لكشػػؼ مسػػتوى الخجػػؿ االجتمػػاعي بػػيف التبلميػػذ الممارسػػيف ليػػذا النشػػاط والغيػػر 

 ممارسيف.

 :الدراسات المتعمقة بالخجؿ االجتماعي 

بعػػد النقػػاش وعػػرض التفسػػيرات التػػي وردت فػػي الدراسػػات السػػابقة يمكػػف لمباحػػث أف          

 حظات التالية .  يورد المبل

(  ألكثػػػر مػػػف ثمػػػث قػػػرف أنيػػػا امتػػػدت لفتػػػرة زمنيػػػة متواصػػػمة يبلحػػظ عمػػػى ىػػػذه الدراسػػػات  -

أىميػة عمػى  مما يػدؿ )  2013 سعادة حمدي سويدافإلى دراسة  1973سيمونز دراسة 

 .  قبؿ الباحثيفمف  واستمرار اإلىتماـ بو  الموضوع 

فػػردًا ، وىػػذا يعطػػى  150عػػف كػػاف مناسػػبًا حيػػث لػػـ يقػػؿ  الدراسػػةأف عػػدد أفػػراد عينػػات  -

 .نوعًا مف االطمئناف حوؿ نتائج الدراسات سابقة الذكر

مثػػؿ  SRSS)(يبلحػػظ أيضػػا أف بعػػض الدراسػػات اسػػتخدمت مقيػػاس الخجػػؿ االجتمػػاعي  -

ودراسػػة   ،2001ودراسػة فايػػد 1997ودراسػة بػػدر األنصػػاري  1989السػػمادوني، دراسػة

، وبعضػػيـ  2013 سػػعادة حمػػدي سػػويداف ودراسػػة  2009أميػػرة مزىػػر حميػػد الػػدليمي 

دراسػػػػة إبػػػػراىيـ  و 1980دراسػػػػة صػػػػاراؼ  لمخجػػػػؿ مثػػػػؿ  إسػػػػتانفورد اسػػػػتخدـ مسػػػػح 

 .   1994السمادوني 

 .   أف الخجؿ االجتماعي ُوجد لدى جميع عينات الدراسات ولكف بدرجات متفاوتة  -

لـ يستقر عمػى نتيجػة واحػدة مػف حيػث سػمة الخجػؿ ) إناث / ذكور ( النوع  أف عامؿ  -

دراسػة    ومنيا  بأف الخجؿ أعمى لدى اإلناث،االجتماعي وقد أشارت بعض الدراسات 
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 ، 1997بدر األنصاري   دراسة ، و1989دراسة السمادوني  ، و1999مايسة النياؿ

، وبعػض الدراسػات توصػمت إلػى أنػو ال توجػد فػروؽ فػي الخجػؿ  2001دراسة فايػد  و

 .  1982دراسة جونز وراسيؿ  ، و1981دراسة شيؾ وباص  مثؿوفقا لمنوع 

أف كثيرا مف الدراسات تناولت الخجؿ االجتماعي في مرحمػة عمريػة معينػة مثػؿ مرحمػة  -

 المراىقة 

فػػي الدراسػػات  ص سػػواءىػػذا الخصػػو فػػي المتػػوفرة األدبيػػات وبعػػد قيػػاـ الباحػػث بمراجعػػة  -

 :   واألبحاث ما يميالدراسات تمؾ عمى السابقة او المكتبات فإنو يأخذ 

أف كؿ الدراسات التي تناولت الخجؿ االجتماعي كانت في جميوريػة مصػر العربيػة ،   -

فػي حػػدود معرفػػة (جػػد الباحػػث  وال دراسػة فػػي الجزائػػر لػـ يالكويػت ، قطػػر ، أمريكػػا، و 

 .  وىذا يدؿ عمى أف الدراسات في الخجؿ قميمة جدا )الباحث

مفحوصػػا إال فػػي دراسػػتيف  450أف أغمبيػػة العينػػات فػػي الدراسػػات السػػابقة ال تتجػػاوز  -

مفحػػوص  508األولػػى دراسػػة مايسػػة النيػػاؿ فقػػد كػػاف عػػدد أفػػراد العينػػة فػػي دراسػػتيا 

الحاليػػػة وعػػػدد أفػػػراد العينػػػة فػػػي .  817والثانيػػػة دراسػػػة زيمبػػػاردو البػػػالغ عػػػدد أفرادىػػػا 

مفحػػػوص وىنػػػا نشػػػير إلػػػى أنػػػو كممػػػا زاد عػػػدد أفػػػراد العينػػػة تحصػػػمنا عمػػػى ثبػػػات  600

 .   ومعامؿ صدؽ عاؿ 

إف اعتمادنػػا عمػػى الدراسػػات السػػابقة فػػي مشػػكمة موضػػوع بحثنػػا سػػيؿ عمينػػا معالجػػة دراسػػتنا، 

كموجػو ودليػؿ أثنػاء عمميػة حيث وفرت لنا الجيد والوقت في جمع المعمومػات حػيف اعتمػدناىا 

البحػػث وجمػػع المعمومػػات وترتيبيػػا ومػػا يمكػػف استخبلصػػو مػػف ىػػذا العػػرض ىػػو االتفػػاؽ حػػوؿ 

 االىمية البالغة لدور االنشطة الرياضية الترويحية في اعداد شخصية سوية.

 إضافتا إلى األخذ بعيف االعتبار الخطوات االجرائية لبحثنا ولعؿ مف بينيا:
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 ادر والمراجع المختمفة التي تتناسب مع الدراسة الحالية االطبلع عمى المص -

دراؾ الباحث لموضوع الدراسة  -  التوسع في فيـ وا 

 اختيار عينة الدراسة مف أجؿ ضماف التجانس فييا -

 يتوجب تحديد وعزؿ العوامؿ المؤثرة في المتغير المستقؿ (النشاط الترويحي) -

 مصداقية أكبر لنتائج البحثالعمؿ عمى تقنيف وتحكيـ أدوات البحث لتحقيؽ  -

أما عف ما تميزت بػو دراسػتنا عمػى الدراسػات السػابقة المتعمقػة بالنشػاط الترويحػي أنيػا تناولػت 

ظاىرة نفسية متفشية بكثرة في أوساط التبلميذ وىي ظػاىرة الخجػؿ االجتمػاعي، كػذلؾ الحظنػا 

غيػػػر السػػػف معظػػػـ الدراسػػػات تتمحػػػور حػػػوؿ دراسػػػة مسػػػتوى الخجػػػؿ االجتمػػػاعي مػػػف حيػػػث مت

والجنس والتخصص الدراسي أما في دراستنا الحالية فأضفنا متغيػر المنطقػة مػف خػبلؿ مقارنػة 

 مستوى الخجؿ االجتماعي بيف عينة مف تبلميذ الجنوب والشماؿ. 

أف أغمبيػػػػة الدراسػػػػات اقتصػػػػرت فػػػػي دراسػػػػتيا لمخجػػػػؿ عمػػػػى عبلقتػػػػو بػػػػبعض المتغيػػػػرات مثػػػػؿ  

وغيرىػػػػا مػػػػف الجوانػػػػب النفسػػػػية واالجتماعيػػػػة بينمػػػػا التحصػػػيؿ الدراسػػػػي التخصػػػػص االكػػػػاديمي 

ركػػػزت الدراسػػػة الحاليػػػة عمػػػى دراسػػػة الخجػػػؿ وعبلقتػػػو بالنشػػػاط الرياضػػػي الترويحػػػي ، وبػػػذلؾ 

 سوؼ تركز الدراسة الحالية عمى ما أىممتو الدراسات السابقة .
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  :ملخص البحث 
  :الملخص باللغة العربیة .1

فعالیة برنامج ریاضي ترویحي تربوي في التخفیف من درجة هدفت الدراسة إلى معرفة مدى    
تلمیذا موزعین ) 40(بـ  حیث قدرت العینة  القلق لدى تالمیذ المرحلة النهائیة من التعلیم الثانوي،

مجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة، من ثانویة الشهید مفتي عبد القادر بوالیة  ،على مجموعتین
رویحي ریاضي ومقیاس ستخدم في الدراسة  برنامج تأ، حیث مدیة، اختیروا بالطریقة المقصودةال

الوسائل  ملت، واستعدراسةلطبیعة موضوع ال لمالئمااستخدم المنهج التجریبي  ، كماالقلق الصریح
  :اإلحصائیة التالیة 

  .المتوسطات الحسابیة  -
  .االنحرافات المعیاریة  -
 .لعینتین مستقلتین) u(اختبار مان وتني  -
 .اختبار ولكوكسون لعینتین مرتبطتین  -
 معامل االرتباط  -

  ) spss(تمت المعالجة اإلحصائیة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
 :حیث تحصل على النتائج التالیة 

یوجد تكافؤ بین العینة الضابطة والتجریبیة في القیاس القبلي على مقیاس القلق، أما في  -
القیاس البعدي فالعینة التجریبیة تتمیز بقلق منخفض، عكس العینة الضابطة التي   تتمیز بقلق 

  .مرتفع
القیاس القبلي ، التي كان فیها مستوى القلق  وانه العینة التجریبیة تمیزت بقلق منخفض عكس -

ایجابي على مستوى دراجات  بتأثیرمرتفع ، وهنا تبین دور البرنامج الترویحي الریاضي التربوي ، 
  القلق 

ایجابي كبیر بالنسبة لدرجات القلق على تالمیذ  تأثیرللبرنامج الترویحي الریاضي التربوي  -
  انوي المرحلة النهائیة من التعلیم الث

  : الكلمات المفتاحیة 
  .خصائص المراهقة .البرنامج الترویحي الریاضي ـ القلق
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  الملخص باللغة االنجلیزیة.2
Research Summary :    The study aimed to know the effectiveness of an educational recreational sports program in alleviating the degree of anxiety among students of the final stage of secondary education, where the sample was estimated at (40) students distributed over two groups, an experimental group and a control group, from Mefti Abdelkader secondary school The intended method, in which the sports recreational program and the explicit anxiety scale were used in the study, and the experimental method appropriate to the nature of the subject of the study was used, and the following statistical methods were used: The tools that were used : 

- The intermediate calculation. 
-The criteria bend 
-The test of Man Whitney for two independent samples 
-The test of WIlcoxon for two linked samples. The treatment  was accomplished thanks to S P S S  programme. -The results were as following: 
 There was parity between the control and the experimental sample in the pre-measurement on the anxiety scale, while in the dimensional measurement, the experimental sample was characterized by low anxiety, unlike the control sample, which was characterized by high anxiety. 
 The experimental sample was characterized by low anxiety, contrary to the pre-measurement, in which the level of anxiety was high, and here the role of the educational sports recreational program was shown, with a positive effect on the level of anxiety bikes 
 The educational sports recreational program had a great positive impact on the degrees of anxiety on students of the final stage of secondary education 

key words : 

Sports Recreational Program - Anxiety. Adolescence characteristics 
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 مقدمة البحث
 للشخصیة دراستها في كبیرة مكانة لقلقا المفسرة لظاهرة  النفسیة النظریات معظم تولي       

 من حقیقة فالقلق المختلفة؛ العمریة المستویات واالنحراف، وفي السواء حاالت في والسلوك
 السلوك، متغیرات ومتغیر من الشخصیة، بناء في أساسي وجانب اإلنساني، الوجود حقائق

 ظاهرة فالقلق .النوع في ولیس الدرجة في اختالف هو وآخر فرد بین القلق في واالختالف
 یمكن ثم ومن السلوك، من متباینة مظاهر وفي الشدة، في مختلفة بدرجات یختبرها الناس

 .واالنحراف السواء بین حاالت یتدرج "متصل أساس على فهمه

 بها یمر التي واألحداث بالظروف وكذلك اجتماعیة، بیئیة بعوامل القلق ظاهرة وتتأثر      
 تتضمن التي تلك وخصوصا الضاغطة الحیاة حوادث حیث تؤدي العامة، حیاته في الفرد

 إضافة القلق، أشكال من أشكال محددة بدء في مهماً  دوراً  شخصیة البین والصراعات الخطر
 بین اآلباء السلبیة فالعالقة القلق، بدء في دور لها المبكرة، االجتماعیة الخبرات فإن ذلك إلى

 )(Johnson, 2002 القلق أعراض تطور على تعمل الطفولة مرحلة أثناء في واألبناء

 ألنه القلق في المراحل التعلیمیة ؛ مجال في ملحوظا نشاطا األخیرة األعوام شهدت وقد      
 الخوف وینشر یولد وألنه "تالمیذ المؤسسات التربویة، لكثیر من صعبة مشكلة یسبب

 في ذلك أكان سواءً  مراحلهم العمریة، جمیع في لهم الضغوط سببیو  بینهم، والتوتر واالنزعاج
 من كل وأشار، )2007رفیق غزال الفروخي ("الحیاتیة أم المهنیة، أم التعلیمیة، المراحل

Cassady) ، Johnson 2007 ( یحدث المعرفي في المجال التعلیمي و  قلقال أن إلى 
 إلى ) (Cohen, 2004 كوهین وذهب .التعلیمي للتالمیذ في األداء وسلبیا مستقرا داال أثرا
 كل وفي األعمار، كل من الناس في سلبي بشكل یؤثر قد قلقال بأن ادعى إذ ذلك من أبعد
 قدراتهم یخص فیما التقییم إلى علیهم الخضوع یتوجب عندما وخاصة الحیاة، حقول من حقل

  .اهتماماتهم أو إنجازاتهم أو

ه المرحلة خاصة منها ذفالتغیرات المفاجئة التي تطرأ على التالمیذ المراهقین في ه
 تهراحالفیزیولوجیة والعقلیة والمرفولوجیة واالجتماعیة هي التي من شأنها أن تؤثر سلبا على 

وهذا ما یخلق صراع بینه وبین غیره بدءا من األسرة التي تبالغ في مراقبته وتدخالتها في 
شؤونه الخاصة مما یؤدي بسلوكه إلى الطابع العدواني، ونجد المراهق یسعى دائما إلى تلبیة 
رغباته بشتى الطرق سواء كانت شرعیة أو غیر شرعیة، وٕان صادفه عائق یتمرد على الجمیع 
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ه سلوكات مختلفة غیر مرغوب فیها، ولعل القلق أحد أهم هذه التصرفات السلبیة فتصدر من
  .والتي تعتبر بمثابة التعبیر الخارجي للمشاعر المكبوتة

الترویح الریاضي نظام تربوي له أهمیة سائر األنظمة التربویة األخرى و لهذا یعتبر 
طور والتنمیة ق أقصى قدر من التالمدرجة في الخطة التعلیمیة، حیث تعمل برامجه  علي تحقی

 –معرفیا  –حركیًا (، والمتكاملة للطاقات الكامنة في األطفال المتعلمین الشاملة، والمتزنة
، وذلك من خالل ممارسة هم الفردیة واهتماماتهم وحاجاتهموفقًا لقدرات) اجتماعیا -وجدانیاً 

، ومتتالیة بطریقة جیدة ة منظمةیذیكبرامج تنف وٕاعدادهاموجة ألنشطته، والتي یتم اختیارها 
كما له دورًا هامًا وضروریًا في حیاة . ، فتحقق األهداف المرسومة والمنشودةوواضحة

المؤسسات التربویة ،حیث یسعى لتحقیق التوازن لدیهم، وذلك من خالل االهتمام بإشباع 
ي الشعور باإلنجاز ، وتحقیق النجاح یؤدي إلوالمهاریة واالجتماعیة والبدنیة النواحي النفسیة

الذي یكسبهم اتجاهات ایجابیة نحو الذات واآلخرین والمجتمع ویمنحهم قیمًا وسلوكیات مرغوبة 
، ولهذا كله جاءت هذه تجعلهم مقبولین فى المجتمع، فیتخلصون من الشعور باإلحباط

التخفیف من ، والتي سلطت الضوء على أهمیة البرامج الترویحیة الریاضیة وأثرها على الدراسة
 .درجة القلق لدى تالمیذ المرحلة النهائیة من التعلیم الثانوي 

  .الدراسة إلى جانبین هامین مدعمین لبعضهما البعض هذه قسمت بحیث
  :الباب األول

  فصول أربعةوتمثل في الدراسة النظریة واشتمل على 
  :الفصل التمهیدي  

هداف المراد الوصول إلیها من خالل احتوى على مقدمة البحث، اإلشكالیة، الفرضیات، األ
  .هذه الدراسة، وكذا أهمیتها والتعریف بمصطلحات البحث، وتحلیل ومناقشة الدراسات السابقة

  :أما الفصل األول
  الدراسات السابقة

  :الفصل الثاني
  يالترویح النشاط الریاضي  إلىتطرقنا فیه  

   :الفصل الثالث
  و النظریات المفسرة له إلى ظاهرة القلق  تطرقنا فیه
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  :الفصل الرابع 
 ذه المرحلة العمریة،النمو الجسميخصائص ه(مرحلة المراهقة  إلىنتطرق فیها 

و مرحلة التعلیم )الفزیولوجي العقلي، الحركي، ،االجتماعي الحركي، المرفولوجي،النفسي،
  و تعریف عام بمرحلة التعلیم الثانوي  .الثانوي

  :الباب الثاني
  :فصلین ، واشتمل علىمیدانيالجانب الوهو 

   :الخامسالفصل 
الطریقة المنهجیة المستخدمة في البحث، من حیث  اإلجراءات المنهجیة المیدانیة للبحث

   .المنهج المتبع، الدراسة االستطالعیة، وعینة البحث
  :سادسالفصل ال

  عرض و تحلیل و مناقشة النتائج واشتمل على 
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  :البحث مشكلة .1

في األطوار  الریاضي البدني النشاط أوجه من الریاضیة ة والتربیة البدنی درس یعتبر   
 والنفسیة صحیة والبدنیةمن مختلف الجوانب التكوین المتمدرسین  إلى هدفیحیث  ،التعلیمیة

 القدرات المعرفي وتحسین البدني و ورفع المستوى تنمیة خالل من وهذا واالجتماعیة وغیرها،
التي  والقلق الناجمة  التوتر خفض على تعمل كونها إلى ، إضافةوالوجدانیة والنفسیة الفكریة

 ممارسة أن هي، والنفس التربیة حوله علماء تفقإس ذلك هو ما وما یعك. یمكن التعرض الیها
 ٵإعداد الفرد إعداد إلى تهدف ،المتعددة البدنیة و الترویحیة  أنشطتها خالل الریاضة من

   )49درویش والحمامي ص ( متكامال
 عصر نعیش أننا إلى )وولكر رویرتس )(دوالر میلر(  العلماء من كثیرال كذلك حیث یشیر 

 الحیاة مظاهر في كافة بالتغیراتا محفوف الضغوط، ومواقف المحموم الصراع سماته
 كذلك الضغوط، من تزید أن شأنها من التي والنفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة

  للفرد المختلفة الحاجات إشباع دون تحول التي المتداخلة والشخصیة العوائق البیئیة هناك
  .تتفاقم القلق ویجعلها معدالت من یزید أن سماته من هذا كل

 في الصدارة مكان كبیر حد إلى تحتل مازالت التي المهمة الموضوعات من القلق ویعد     
 تفسیر في ساهموا الذین الباحثین أوائل من أن فیه الشك ومما ،اآلن حتى النفسیة البحوث
 القلق" أن إلى أشار فقد التحلیل النفسي، رائد S.freud) فروید سیجموند (القلق وتحلیل

 "یصادفها التي المواقف خالل ویكونه الفرد یكتسبه االنفعال من نوعا یمثل

 مالحظتها ویمكننا تمیزه التي الفسیولوجیة األعراض من مجموعة للقلق أن الحقیقة وفي   
 مجموعة للقلق" أن إلى . spielberger 1991) سبیلبرجر (أشار فقد .علیه واالستدالل

 واالستنكار واالستغراب لعالمات الدهشة إبداء مجرد تكون أن بین تتراوح األعراض من
  .والتوتر الذعر من عالیة درجة على لتصبح وتمتد
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 الكبیر االهتمام ببجان أنه إال العام، القلق حول العدیدة ودراساته القلق أبحاث تركزت ولقد
في المؤسسات  قلقال مثل من أخرى أنواع بدراسة النسبي االهتمام ظهر أیضا ،العام بالقلق

 عالقته حیث من بدراسته النفس علماء أهتم لذلك ونتیجة، القلق من محدد كشكل التربویة 
 التالمیذ من كثیرال تواجه حقیقیة مشكلة أصبح وبالتالي ،والتربویة النفسیة المتغیرات بمختلف
 كل دراسات أكدت حیث التعلیمیة، المراحل مختلف في التالمیذ بین انتشاره نسبة وتزداد

 سنوات بتقدم طردیا ینمو قلقال" أن )(hembree 1984 denato )1997وهمبري دینیاتو(من
 ."الدراسة

 قلق مشكلة لعالج اتخاذها یمكن التي والطرق اإلجراءات في التفكیر بدأ المنطلق هذا ومن
األكادیمي خاصة في مرحلة التعلیم الثانوي والتي تعد من المراحل  األداء بمستوى والرفع

مرحلة  أنهاحیث  ،والهامة في مشوار التلمیذ المتمدرس سواء من الناحیة العلمیة األساسیة
كل هذا و عدة تغیرات فیزیولوجیة ونفسیة،  إلىفاصلة في مشواره الدراسي مصاحبة كذلك 

، ولعل من ابرز المراحل نتائجها أهمالقلق من  ، یكونعدة اضطرابات نفسیة إلىیؤدي 
لثانوي األكثر تعرض ، نجد المرحلة النهائیة من التعلیم الیمیة و التي تتأثر بظاهرة القلقالتع

مرحلتین هامتین في ، وهذا راجع لعدة أسباب تعلمیه بأنها فترة فاصلة بین لهذه الظاهرة
الضغوط على التالمیذ  ، كل هذا یولد نوع منالبكالوریاشهادة امتحان  مشوار التلمیذ وكذلك 

  . فیها، یكون القلق السمة األساسیة المتمدرسین

بعض البرامج العالجیة ذات الطابع الریاضي  العمل على إعداد أخالل هذا بدومن     
، حیث تكون اخل المؤسسات التربویة بصفة خاصةالترویحي في مختف المجتمعات و د

فراد عامة والمتمدرسین بصفة خاصیة التأثیر والتكامل فى سلوك األلهذه البرامج الترویحیة 
 ألوان، مما یجعلنا ننظر بمنظار دقیق إلى ما یقدمه هذا البرنامج على اختالف خاصة

  .على إكساب الفرد متطلبات الحیاة المستقبلیة   التي ستعملأنشطته 

على إدارة البرامج بما تحویه من برامج دراسیة  ولةئالمسلیمیة تعتبر وبما أن المؤسسات التع
، ولذلك وفرت وسیطة تصل ما بین المراحل السنیةوبرامج ریاضیة وترویحیة، وهى حلقة 
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لممارسة الریاضة بهدف إتاحة الفرصة ألكبر عدد  ،الدول المقومات األساسیة للمتمدرسین
 الترویح ویعتبر )324.ص.1984زینب الدیب(منهم لممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الریاضیة 

 المشكلة هذه لعالج كثیرة دراسات في الباحثین قبل من استخدمت التي الطرق هذه أحد
لعالج  وأفضلها الطرق أكثر حیة منتعد البرامج التروی بحیث أثارها، من التالمیذ ووقایة
 الدراسات بعض أكدته كما ،التعلیمیة  في المؤسسات قلق السیما المختلفة بأنواعه القلق
 )1996وبرابها سود (ودراسة ،) 1978 غزالة أبو هیفاء (ودراسة  Apont) 1971  أبونتي (دراسة أمثال

Sud & Brabh   
أن الترویح الریاضي یعد من  ) 39ص 2000 محمد عبد العظیم محمود( و یرى   

العوامل الهامة للصحة النفسیة، فعالقة الترویح بعلم النفس عالقة وثیقة، حیث یعرف على 
، وبذلك یعد وسیلة للوقایة من "حالة نفسیة تصاحب الفرد أثناء ممارسته للنشاط الممتع"أنه 

الفرد، فهو في صراع  عیشهاي یة التاكثیر من األمراض النفسیة والتي تحدث نتیجة الحی
أن " )2005إبراهیم حسن إبراهیم (ویرى ، نفسي دائم نظرا لقلة الحركة والعزلة االجتماعیة

دورا فعاال في تربیة التالمیذ فهو یهتم بهم من الناحیة البدنیة  الریاضي یلعب النشاط البدني
  ."والنفسیة واالجتماعیة والعقلیة وبالتالي یسهم في تحقیق النمو الشامل المتكامل والمتزن للفرد

من أجل سد هذه الفجوة وٕایجاد حال  لهذه  ،ورت مشكلة البحث في إطارها العامومن هنا تبل  
كرة بناء برنامج ترویحي ریاضي لهذه الفئة من أجل تحسین حالتهم المشكلة وعلیه فان ف

مما  ،ةالنفسی حالتهمعلى  من اجل الوقوفوهذا  ،النفسیة أصبح أمرا ملحا وضرورة حتمیة
  : یلي ما طرح  یمكن  وعلى هذا األساس. جید تعلیميتوافقا  یحقق لهم

  :التساؤل العام
لدى  القلق حالة الترویحي الریاضي في  التخفیف من درجةالبرنامج التربوي  فاعلیة مدى ما

  ؟تالمیذ المرحلة النهائیة
  :رعیةالتساؤالت الف

هل یوجد فرق في درجة القلق بین أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة في  -1
 ؟ القیاس القبلي على مقیاس القلق
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الضابطة و المجموعة التجریبیة بعد هل یوجد فرق في درجة القلق  بین أفراد المجموعة  -2
المرحلة تالمیذ  (تطبیق البرنامج  التربوي الترویحي الریاضي لصالح المجموعة التجریبیة 

  ؟ )النهائیة من التعلیم الثانوي
  :فرضیات البحث .2

  الفرضیة العامة                    
درجة القلق لدى تالمیذ المرحلة للبرنامج التربوي الترویحي الریاضي دور في  التخفیف من 

  النهائیة
  : الفرضیات الجزئیة 
یوجد فرق في درجة القلق بین أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة في  ال -1

  القیاس القبلي على مقیاس القلق

یوجد فرق في درجة القلق  بین أفراد المجموعة الضابطة و المجموعة التجریبیة بعد  -2
المرحلة تالمیذ  (البرنامج  التربوي الترویحي الریاضي لصالح المجموعة التجریبیة تطبیق 

 ) النهائیة من التعلیم الثانوي
  :أهداف البحث.3

في التخفیف من درجة القلق لدى وتبیان أثره  برنامج ترویحي ریاضي تربويبناء   -
 المرحلة النهائیة من التعلیم الثانوي  تالمیذ

التأكید على أهمیة األنشطة الریاضیة الترویحیة ودورها في ضبط بعض السلوكات  -
  النفسیة الغیر مرغوبة 

  :أهمیة البحث . 4 
 :من الناحیة النظریة -

مجال المشاكل وفي  ،عامةحث العلمي في المجال النفسي على الرغم من تنوع وغزارة الب
نادرة من حیث تناولها للعالج باستخدام األنشطة إال أنها  .التالمیذالنفسیة التي یعني منها 

خاصة في مجتمعنا  ،عالج بدون دواء الذي اثبت نجاعتهالترویحیة الریاضیة أو بما یسمى ال
 .خصوصاالجزائر و  العربي
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التعریف بالدور الفعال لممارسة األنشطة الترویحیة الریاضیة في التقلیل من القلق لدى  -
  التالمیذ

 .ت األنشطة الترویحیة الریاضیة في توفیر حیاة شخصیة و تربویة حسنةالتعریف بإسهاما -
 :من الناحیة التطبیقیة -
استخدام أحد أحدث االستراتیجیات العلمیة الحدیثة التي ثبت فعالیتها بما یسمى العالج  -

و هذا الشعار تم استخدامه في كثیر من الملتقیات و المنابر العلمیة العالمیة  بدون دواء،
في استخدام الممارسة الترویحیة الریاضیة في التخفیف من المشكالت النفسیة والقلق لدى 

 .التالمیذ
عنها الدراسة في إعطاء البدائل والحلول الفعالة والواقعیة غیر  أسفرتتسهم النتائج التي  -

 .الزیارات الطبیة  ، الجلسات العالجیة والسهلة عوضا عن اخذ األدویة ،المكلفة 
  : مصطلحات البحث.5
  :الترویح.1

  من الفعل راح، ومعناه الفرح والسرورعرف في المعجم العربي بانه  :لغة
یعرفه كراوس هو أوجه النشاط و الخبرات التي تنتج عن وقت الفراغ، و التي یتم " :اصطالحا
وفقا إلرادة الفرد لغرض تحقیق السرور و المتعة لذاته، و اكتسابه للعدید من القیم اختیارها 

، ماكلین، دیب، بیترسون، أن الترویح هو یعرفه كل من كارسلونو . الشخصیة و االجتماعیة 
الستعادة حیویة وقوى الفرد أو أنه أسلوب منظم،نشاط و حالة وجدانیة و نمط اجتماعي 

، عایدة عبد العزیز محمد محمد الحماحمي( االختیار اإلرادي للخبرة في وقت الفراغ  نهاأو ، للعمل
  )2017محمد بوعزیز عن "()30ص .1998 .مصطفى

  :الترویح الریاضي.2
عرف باالنجلیزیة  –التیني  أصلمصطلح الترویح الریاضي مشتق من  إن  
)Recreation ( األمروقد تم استخدامه في بادئ  –وتعني التجدید والخلق واالبتكار 

تنشیط الفرد  إلىالذي یتم اختیاره عن دافع شخصي والذي یؤدي  اإلنسانيلتعریف النشاط 
  ).115،ص2000هدى حسن محمود محمد وماهر حسن محمود محمد ،( لیكون قادرًا على ممارسة عمله

 : )اإلجرائيالتعریف (الدراسةالبرنامج المقترح في .3
من طرف   على شكل وحدات تعلیمیة مجموعة األنشطة الریاضیة الترویحیة المنظمة  به   

لألنشطة المفضلة و  التالمیذ الباحث وفقا ألسس علمیة مبنیة على میوالت واختیارات 
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یدا عن المنافسة بع والفرح  الوصول إلى حالة من االرتیاح والشعور بالسعادة  المرغوبة قصد
المرحلة النهائیة من  للتالمیذالقلق  حالة  ذلك للتخفیف من درجة بو ، والضغوط النفسیة

  . التعلیم الثانوي 
  :القلق.4

  االنزعاج عرفه ابن منظور في معجب العرب بأنه: لغة
اضح قد یكون موجودا أو ، ترتبك بشيء غیر و هو حالة وجدانیة تتملك اإلنسان :اصطالحا

  )9ص .1994 .حبیب صموئیل(. ، تسبب له الكثیر من الهدر والضیق واأللمموجودغیر 
، مصحوب عادة ببعض اإلحساسات الجسمیة فه عكاشة بأنه شعور غامض غیر سارویعر   

، ویأتي في نوبات متكررة مثل الشعور بالفراغ في دة نشاط الجهاز العصبي الالإراديكزیا
  )278ص  .2005 .معصومة سهیل المطیري(. في التنفسالجسة في الصدر أو ضیق المعدة أو 

كما یعرف بأنه انفعال یشعر به الفرد عندما یكون في وضعیة مزعجة تتجاوز میكانیزمات   
التكیف التي یحاول بواسطتها إعادة التكیف من خالل تعدیل سلوكه أو تغییر المحیط الذي 

  (Francois Bicker, 2000, p. 59) .سبب له هذه الحالة 

   :المراهقة.5

  )272، ص1997فؤاد الباهي السید، (هي من كلمة راهق وتعني االقتراب من شیىء: لغة

، و هي رحلة التي تقع الطفولة وسن الرشدنقصد بالمراهقة في بحثنا هذا تلك الم :اصطالحا
لجنس، العرق، الظروف غیر محددة  تماما من حیث المدة الزمنیة بسبب اختالف في ا

 22و  21ا تمتد بین ، لكن غالبا م...االقتصادي و الثقافي و غیرها ، المستوى الجغرافیا
، و تتمیز بتغیرات سریعة في النمو الجسدي و االجتماعي و االنفعالي و سنة من العمر

العقلي و فیها ینتقل الفرد من طور یكون معتمدا فیه على غیره إلى طور یعتمد فیه على 
 .نفسه یتحمل مسؤولیاته

هي المرحلة التي یتم فیها االنتقال التدریجي نحو النضج البدني والجنسي " باختصارأو 
  ) 87.ص. 1984 .عبد الرحمن عیسوي(والعقلي والنفسي
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 مقدمة:  
االقتصادي  المجال  في  خاصة  مسبوقة  غير  كبرى  تحوالت  العالم  حيث عجلت  ،  يشهد 

بانتشار هذه التحوالت ثورة االتصال والمعلومات التي جعلت من الكرة األرضية قرية صغيرة  
،  فيها الحدود وأزيلت الحواجز أمام انتقال رأس المال والبضائع واأليادي العاملة  تمفتوحة كشف

المؤسسة الرياضية بما في ذلك  ،  في نظام العولمة  ة فقد أصبحت المؤسسات االقتصادية داخل
كونها مؤسسة اقتصادية تخضع لقانون السوق الحر خاصة بعد انتقالها من النظام االشتراكي  

،  ام الرأس مالي الذي يحمل طابع الحرية الفردية المشروطة بفلسفة المجتمع الممركز إلى النظ
 فممارسة،  وكذا حرية إنشاء منشآت رياضية في إطار السياسة االقتصادية الجديدة للخوصصة

  ، أنواعها  بكافة  اإلمكانات  على  األولى  بالدرجة  يعتمد  عالي  مستوى   إلى  بها  واالرتقاء  الرياضة
  يتيح   مما  الرياضي  يستغلها   التي  الخبرات  وتفوقت  تزايدت  اإلمكانات  هذه  توارتفع  تزايدت  فكلما
 الداخلية  الرياضية  المحافل  مختلف  في  المشرف  الرياضي  للتمثيل   أكثر  الفرصة  للدولة

  ومن   ،أنواعها   باختالف  للرياضة  اممارس  جيدة  صحة  في  متوازن   مجتمع  ويعطينا  ،والخارجية
  ال  والعامة  منها  الخاصة  الرياضية  المنشآت  هذه  فإقامة  ،الرياضية  المنشآت  اإلمكانات  هذه  أهم

 هذه  إنشاء  في  وعملية  علمية  أسس  على  تعتمد  عامة  سياسة  وجود  من  بد  ال  بل  عشوائيا  يأتي
 .وتسييرها االستثمارية  المشاريع
  يث ح   ، العلمية األسس على  يعتمد  أصبح  الرياضية والهياكل  الرياضية المنشآت  إنجاز  إن
  العصري   التكنولوجي   التطور  يواكب  الذي  الحديث  والعلم  التكوين   المنشآت  هذه  إنشاء  يتطلب

  األهداف   تحقيق  إلي  للوصول  الرياضية  المنشأة  تسيير  في  والخبرة  الكفاءة  على  يعتمد  كما
 الرياضي  والتسيير  اإلدارة  مجال  في  كمختصين  علينا  يتوجب  األساس  هذا  وعلى  ،المسطرة
  المنشآت  هذه  ترتقي  أن  يجب   كما  ،الرياضية  المنشأة  وتسيير   إلنشاء  وعملية  فعالة  برامج  تسطير

 واألهداف   التخصصات  حسب  دوليا  بها  المعمول   العلمية   والتقنيات  والمقاييس  للمتطلبات
  هذه  إليه   تنتمي  الذي  القطاع  باختالف   تختلف   متنوعة  تمويل   آليات   على  تعتمد   وأن  ،المسطرة
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  بدرجة   الذاتي التمويل  على أساسا تعتمد الخاصة الرياضية المنشأة أن إذ عامة  بصفة المنشأة
  دادي  )ناصر  نشاطها  خالل  من  بنفسها  نفسها  لتمويل  المؤسسة  إمكانية  في  يتمثل  والذي  ،لىأو 

  موارد  إلى  اقتصادية  مؤسسة  كونها  الرياضية  المنشأة  تحتاج  بينما  .(13ص.  ،2000  ،عدون 
  الدورية   أي  ،رية ي والتسي   منها  االستثمارية  لمختلفة ا  احتياجاتها   لتغطية  إليها  تلجأ  تمويلية 

(michel,1996,p.13 caillant).    ٔاهداف من  الدولة  مخططات  سياسة  إليه  ترمي  لما  نظرا 
ة الفكرية وبذلك تغيرت المفاهيم وتطورت األهداف لتتخذ  تنموية فقد عملت على ترسيخ النهض

ومن ثمة المجموعة لتصبح  ،  بالفرد صحيا وفكريا وتربويا   أوال   من خاللها  تعتنى   أبعاداالرياضة  
  رافدا من الروافد التنموية واإلقتصادية والسياسية في ضوء السياسة العامة للدولة.

المستثمرين الخواص لإلستثمار   ذبوقد تسمح السياسة العامة للدولة بتشجيع وتحفيز وج  
الخصوص وجه  على  الرياضية  والمنشآت  عامة  بصفة  الرياضي  القطاع  للدور  ،  في  نظرا 

وذلك بتقديم تسهيالت بعيدة عن البيروقراطية والعوائق اإلدارية    ،واألهمية الكبيرة لهذه المنشآت
ت مالية مباشرة وغير مباشرة تساعدها على تسيير احتياجاتها لدورة االستغالل  وإعطاء تحفيزا

،  والمتمثلة في مجمل النشاطات الدورية التي ال تتعدى السنة التي تقوم بها المنشأة الرياضية
واالحتياجات على المدى الطويل والمتمثلة في احتياجات دورة االستثمار من مشاريع استثمارية  

بغ أو  تطويرها.  جديدة  أو  الرياضية  المنشأة  توسيع  للتخفيضات  رض  يكون  قد  أنه  كما 
خاصة أنها قد تخص فترة ،  واإلعفاءات الجبائية دور في دعم خزينة هذه المؤسسات الرياضية

 تصل إلى غاية عشر سنوات وقد تشمل تكاليفها االستثمارية واالستغاللية. ،  معتبرة
إلقاء الضوء على هذا الموضوع  الدراسة    ومن أجل  وسعيا منا للوصول إلى هدف هذه 

هل السياسة المطبقة من قبل الدولة    "  : والمتمثل في اإلجابة على التساؤل العام المتمثل في
 "  ترقية المؤسسات الرياضية الخاصة الصغيرة والمتوسطة؟و  توجيه   ذات فعالية في إنشاء،

هذه الدراسة إلى بابين أولهما نظري حيث قسمناه بدوره إلى مدخل عام للبحث  قمنا بتقسيم  
وثالثة فصول نظرية حيث يحتوي المدخل العام للبحث على إطار عام لإلشكالية وفروض  
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دراسات السابقة والمشابهة وما أستفيد  الو ، وتحديد مفاهيم ومصطلحات، وأهداف وأهمية البحث 
الفصل األول واقع ومفهوم  إلى ثالثة فصول حيث تناولنا في    منها. وقسمنا الجانب النظري 

بينا في   المتوسطة والصغيرة كما  الثاني  المنشآت الرياضية الخاصة  العامة  الفصل  السياسة 
  . في الجزائر  واالستثمار الرياضي  للدولة في تسيير القطاع الرياضي وواقع السياسة الرياضية

في   الثالث  ووضحنا  التمويل  الفصل  والجبائية و أشكال  المالية  المقدمة من طرف    التحفيزات 
الخاصة  ودور  الدولة الرياضية  والمنشآت  الرياضي  القطاع  تدعيم  في  المحلية    الجماعات 

 . الصغيرة والمتوسطة
إلى ثالثة   بتقسيمه  الدراسة وقمنا  التطبيقي من  الجانب  تناولنا فيه  فقد  الثاني  الباب  أما 

حيث وضح الفصل الرابع طرق ووسائل البحث وإجراءاته الميدانية. كما قمنا    تطبيقية  فصول
النتائج   ناقشنا  السادس  الفصل  وفي  االستبيان  نتائج  وتحليل  بعرض  الخامس  الفصل  في 

بحثنا باستنتاج عام أوردنا فيه نتائج الدراسة   وأنهينا المتحصل عليها في ضل فرضيات البحث.  
 ثم في أخير المراجع والمالحق.   ،تتبوعة بأهم االقتراحام  وانتهينا بخاتمة 
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 اإلطار العام لإلشكالية:  -1
إلى آخر الرياضي من يوم  بالمجال  أمرا جزئيا  ،  يزداد االهتمام  فقد كانت ولفترة طويلة 

في   (Pierre de coubertin)فقبل نشأة األلعاب األولمبية من طرف  ،  خارج اهتمامات االقتصاد 
( الصحة،  (1896سنة  مثل:  لمفهوم  الرياضة مرادفة  تمرينات  ،  الترويح،  االستجمام،  كانت 

. لكن الشواهد الحديثة أثبتت أنه إلى جانب الترويح  (Caillat Michel, 1996, p 13)الترفيه  
االستهالكية بالقيم  وثيق  الرياضة  اتصال  واإلنتاج،  والترفيه  الدورة ،  الصحة  في  تدخل  فهي 

أو كقيمة مضافة باعتبارها منتجا أو شريكا لإلنتاج  ب  االقتصادية سواء  بوجليدة  ،  وزيد)أوشن 

( جاء بتعريف جديد للرياضة George Herbert،  1925وفي سنة )  .(13ص  ،  2008،  حسان
هي: "كل أنواع التمارين أو النشاطات البدنية التي تهدف إلى تحقيق األداء والنتائج من خالل  

الحواجز ،  قطع مسافة،  المصارعة  Defrance Jacques, 2003, p)..الخ  . ،خصم،  اجتياز 

الناحية  .  (99 من  الالئق  المواطن  بتكوين  يهتم  تجريبي  ميدان  الرياضة  إلى كون  باإلضافة 
فان الرياضة تعتبر قطاع  ،  ووسيلة ترويح وترفيه جد ضرورية ،  البدنية والعقلية واالجتماعية 

والخواص للدولة  هائل  دخل  مصدر  يشكل  رئيسي  الرياضة ،  اقتصادي  مع  التعامل  فيجب 
لتوفير اإلمكانات الضرورية ومن أهمها  ،  استثمارات ورؤوس أموال  كصناعة حقيقية تدخل فيها

فهي القاعدة واألساس لممارسة مجمل الرياضات الهاوية منها واالحترافية.  ،  المنشآت الرياضية
والدولة الجزائرية وسعيا منها لتنمية مستوى الممارسة الرياضية أنشأت وأكدت على ضرورة  

،  وهذا ما تفرزه بعض النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن،  ةتوفير وتهيئة المنشآت الرياضي 
ه( فيما يخص تهيئة  1396شوال    23فحسب قانون التربية البدنية والرياضية المؤرخ في: )

شوال   23المؤرخ في  ،  وبناء المنشآت الرياضية جاء بما يلي: )قانون التربية البدنية والرياضية
: كل بناء للمجموعات الكبرى  57(. المادة  47ص  ،  رابعالباب ال،  81/  76أمر رقم  ،  1396

يجب أن تتضمن مساحات اللعب والمنشآت الرياضية ،  االقتصادية والسكنية الحضرية الريفية
المادة   التكوين  58المتنوعة والمكيفة مع األوضاع المحلية.  التعليم أو  بناء لمؤسسات  : كل 
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من  البد  التي  الرياضية  المنشأة  تتضمن  أن  لجميع  يجب  والرياضية  البدنية  التربية  لتعليم  ها 
المادة   المؤسسات.  لذلك  وتهيئة  59المنتمين  بناء  برامج  بالرياضة  المكلف  الوزير  يحدد   :

الرياضية   أنواعها  المنشآت  بكل  الرياضة  فيها  تمارس  التي  القاعدة  الرياضية  المنشآت  وتعد 
جودتها وحسن تسييرها يتحسن ويرتفع  وعلى كل مستوياتها حيث بتوفر هذه المنشآت الرياضية و 

مما دفع الدولة باالهتمام بإنشاء  ،  مردود مستوى الرياضة العالي ويتألق في المحافل الدولية
فقد نص المشرع الجزائري بأن الدولة تضمن وضع  ،  وتسيير المنشآت الرياضية في الجزائر

صة بإنجاز برامج ومخططات تحضير  الوسائل البشرية والعلمية والتقنية والمنشآتية والمالية الخا
والعالمي الدولي  المستوى  ذات  المنافسات  في  الوطن  لتمثيل  المؤهلة  والنخب  ، الرياضيين 

التمويل،  100)المادة:   الخامس  الرياضية،  الباب  الوطنية  الجلسة  األمم،  من  نادي  ،  قصر 
خاصة منها الصغيرة والمتوسطة الحجم ضرورية  ،  تعتبر المنشآت الرياضية الخاصة  .الصنوبر(

وفعالة في الدفع لممارسة الرياضة من جهة وإعطاء بنية تحتية تسمح لنا بتكوين أبطال يقومون  
 بتشريف الجزائر على المحافل الدولية من جهة أخرى. 

تراكية والتوجه نحو النظام الرأس وفي ضل التغيرات الهيكلية الهامة في التخلي عن االش
 مالي والسوق الحرة.

 العام التالي:   ومن خالل هذا الطرح تتحدد مشكلة بحثنا في التساؤل 
إنشاء، في  فعالية  ذات  الدولة  قبل  من  المطبقة  السياسة  المؤسسات و   توجيه  هل  ترقية 

 الرياضية الخاصة الصغيرة والمتوسطة؟ 
 حيث ينقسم التساؤل العام إلى التساؤالت الجزئية التالية:  

حاجز هل   - الرياضية  المنشأة  إنشاء  تكلفة  وضخامة  العقار  ندرة  أمام    اتشكل  كبير 
 ؟ المستثمرين من أجل الخوض في هذا القطاع، مقارنة بالمردودية المرجوة من هذا النشاط 

مهم في دفع وتيرة نشاط المنشأة الرياضية هل تعتبر الحوافز التمويلية والجبائية عامل   -
 النهوض بالقطاع الرياضي؟منه الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم و 
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المنشآت الرياضية  و   ترقية القطاع الرياضيو   هل الجماعات المحلية تقوم بدورها في دعم -
 . قطاعتحفيز المستثمرين الخواص على اإلستثمار في هذا الو ، المتوسطةو  الخاصة الصغيرة

 

 فروض البحث:   -2
المؤسسات   ترقيةو   توجيهالسياسة المتبعة من قبل الدولة في إنشاء و الفرضية العامة:   ✓

وال تدعم    ليست فعالة بالشكل المطلوب.  الرياضية الخاصة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 بالشكل الكافي االستثمار الخاص في هذا القطاع. 

 الفرضيات الجزئية:   ✓
تشكل ندرة العقار وضخامة تكلفة إنشاء المنشأة الرياضية حاجز كبير أمام المستثمرين   -

 مقارنة بالمردودية المرجوة من هذا النشاط. ، من أجل الخوض في هذا القطاع

والجبائية   - التمويلية  الحوافز  الرياضية تعتبر  المنشأة  نشاط  وتيرة  دفع  في  مهم  عامل 
 الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم والنهوض بالقطاع الرياضي. 

  ترقية،  ال تزال المجهودات المقدمة من قبل الدولة ممثلتا في الجماعات المحلية لدعم -
الرياضي بصفة عامة و  القطاع  الخصوصو   تطوير  الخاصة على وجه  الرياضية  ،  المنشآت 

 بعيدة عن تطلعات المستثمرين الخواص. 

 

 أهداف البحث:   -3

اإلجابة   في  يتحدد  بحثنا  هدف  عامة  يمكن    علىبصفة  وبالتالي  المطروحة  التساؤالت 
 تلخيص أهداف البحث فيما يلي:  

  وتوجيهمعرفة ما إذا كانت السياسة المتبعة من قبل الدولة في إنشاء  الهدف العام:   ✓
الخاصة    ترقيةو  الرياضية  تطويرهفعالة  المؤسسات  على  أمام  ،  اوتساعد  عائق  تشكل  وال 
 لمستثمرين الخواص. ا
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 األهداف الجزئية:   ✓
تصنيفها ضمن المؤسسات الصغيرة  التعرف على مميزات المنشأة الرياضية وإعتبارات -

 والمتوسطة. 

المؤسسات توجيه  معرفة ما إذا كانت السياسة العامة المتبعة من قبل الدولة في إنشاء و  -
 . استمراريتهاالرياضية الخاصة مالئمة لتطوير هذه المؤسسات وتضمن 

الصغيرة - الخاصة  الرياضية  للمنشآت  الداعمة  الهيآت  على  المتوسطة،  و   التعرف 
 التقنية التي يمكن اإلستفادة منها. و   الجبائيةو  واإلمتيازات المالية

تطوير   - في  هاما  دافعا  يعطي  قد  الرياضي  للقطاع  الدولة  دعم  كان  إذا  ما  معرفة 
 المؤسسات الرياضية الخاصة.

المشاكل   - الصغيرة   تشخيص  الخاصة  الرياضية  المؤسسات  منها  تعاني  قد  التي 
لة إيجاد الحلول الحديثة لمساعدة هذه المؤسسات والدفع بها ومحاو   ،والمتوسطة في الجزائر 

 إلى األمام. 

النهوض    - المنشآت الرياضية بمختلف أنواعها في  تلعبها  التي  التعرف على األهمية 
 بالقطاع الرياضي. 

 

 أهمية البحث:   -4
خاصة منها  ،  تهدف هذه الدراسة إلى إظهار أهمية إنشاء المؤسسات الرياضية الخاصة

  توجيه،   والدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه هذه األخيرة في ،  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
كما أن عملية اإلستثمار في المجال    .تطوير ورفع مستوى القطاع الرياضي في الجزائر، ترقية

من خالل  ،  الرياضي تتطلب تمويل خاص ودعم من الدولة لتحفيز االستثمار في هذا القطاع
عامة للدولة بالتخلي عن البيروقراطية والمركزية وتسهيل العمليات اإلدارية من جهة  السياسة ال

وتقديم تحفيزات تمويلية وجبائية من جهة أخرى وذلك لجذب المستثمرين الخواص. باإلضافة 
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إلى أن التدقيق في هذا الموضوع من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول عملية للمسيرين وللكفاءات 
 التسييرية وجبائية.  ، من عدة جوانب المالية، الرياضية في المؤسسات

 
 تحديد المفاهيم والمصطلحات:   -5

 المؤسسة الرياضية:   5-1

 التعريف االصطالحي:   .أ

المؤسسة أو المنظمة هي مجموعة من األفراد يربطها ببعضها البعض هدف واحد هو  
بها األفراد   قام  إذا  التن،  منفصلينإنجاز مهمة ما ال يمكن تحقيقها  الهيكل  يمي  ظكما يحدد 

ضافة إلى عالقة الفرد باألفراد األخرين في المجموعة عالوة على  إلللمنظمة وظيفة كل فرد با
كبير من المسؤولين التنفيذيين وفي كل منظمة ال    اكل ذلك فإن الهيكل التنظيمي يحدد عدد

  (112ص.، 1998، رمضان)زياد  و صغيرة.أكبيرة   تيهم االمر كثيرا عما إذا كان 

 جرائي:  اإلتعريف ال . ب

تعتبر المنشأة الرياضية مؤسسة رياضية وهي الهياكل والميادين التي يتم فيها ممارسة  
بما في ذلك من معدات وتجهيزات ضرورية. حيث يجب  ،  النشاط البدني الرياضي بكافة أنواعه 

،  دولية وأن تتماشى مع التطورات الحادثةأن تكون المنشأة الرياضية قائمة على أسس ومعايير  
 وتعتبر األساس في ممارسة النشاط البدني الرياضي وتأثر على مردوده. 

 السياسة العامة:   5-2
 : التعريف االصطالحي أ.

إن دراسة المفاهيم المتعلقة بالسياسة العامة هي دراسة لما يفعله النظام السياسي لإلجابة  
عاما: من يحصل على ماذا؟ ومتى    50"هارولد السويل "منذ    الذي طرحهعلى السؤال الكبير  

تعبير ،  وكيف؟ حد  للقيم على  السلطوي  التخصيص  أو  التوزيع  )كمال    "دافيدإستون"  أو هي 

  )غابري  وهي أيضا دراسة لوظائف النظام السياسي وقدراته وفق منهج.  (15ص.،  1988،  المنوفي
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شؤونهم  أدق"  وبتعبير   أللموند(  وإدارة  العباد  مصالح  قضاء  هي  الطهطاوي"  أي  ،  لرفاعة 
بم  باختصار الحكومي  لألداء  والسياسي.  ضدراسة  اإلداري  الشعراوي مونه  ،  2004،  )سلوى 

   (13ص.

 جرائي:  اإلتعريف ال . ب

تعتبر السياسة العامة برنامج عمل حكومي يحتوي على مجموعة من القواعد والتي تلتزم  
فهي مجموعة من اإلتجاهات الفكرية التي تسعى الحكومة إلى  ،  بتطبيقها في المجتمعالحكومة  

فإذا هي ،  تنفيذ الهدف الخاص بها من خالل االعتماد على مجموعة من الوسائل واألدوات
األفعال والسلوك( التي تختارها ،  الخطط،  المراسيم،  اللوائح،  نينامجموعة من النشطات )القو 

 دارة مجتمعاتها. الحكومات من أجل إ
 التسيير:   5-3
 :  التعريف االصطالحيأ.

هو تلك المجموعة من العمليات المنسقة والمتكاملة التي تشمل أساس التخطيط والتنظيم  
بإختصار  وهو  والتوجيه  أهدافها    والرقابة  لبلوغها  األشخاص  وتنسيق جهود  األهداف  تحقيق 

 . (193ص.، )المعجم العربي الميسر ولتسيير عملية إدارية مستمرة
 جرائي:  اإلتعريف ال . ب
الذي   والتنسيق   توجيهالالتسيير هنا  ب يقصد  يعتبر التوجيه من بين أهم عناصر التسيير، إذ   

به العامة    تقوم  الرياضي  الدولة عبر سياستها  القطاع  الخاصةفي  الرياضية  المنشآت   لهذه 
   المتوسطة لتحقيق أهدافها. الصغيرة و 
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 الدراسات السابقة:   -6
 ( ماجيستر  2007دراسة براهيم محمد ) 6-1
 العنوان: عملية تسيير المنشآت والوسائل الرياضية بالمؤسسات التعليمية  6-1-1
الدراسة الراهنة تسعى للبحث والكشف عن مدى مساهمة توفر هذه  اإلشكالية:    6-1-2

 المنشآت والوسائل 
 الرياضية في رفع المردود الرياضي للتالميذ؟ 

 فما مدى تأثير سياسة تسيير المنشأة والوسائل الرياضية على المردود الرياضي؟ -
ل الرياضية يساهم هذه المنشآت والوسائ   في إستعمال وإستغالل  المؤطرينوهل تحكم    -

 الرياضي للتالميذ؟ كيف ذلك؟ ولماذا؟ في رفع المردود
 األهداف:  6-1-3

 وقد هدفت الدراسة إلى: 
التعرف على مدى تأثير ووفرت هذه المنشآت والوسائل الرياضية على المردود الرياضي  -

 للتالميذ. 

لرياضية في هذه الثانوية الرياضية التعرف على نمط تسيير هذه المنشآت والوسائل ا -
 وتأثيره على المردود الرياضي للتلميذ. 

الكشف عن مدى تكيف هذه المنشآت والوسائل الرياضية حسب البرنامج البيداغوجي   -
 مع طبيعة المنطقة الجغرافية التي انحدر منها التالميذ لمساعدتهم في رفع مردودهم الرياضي. 

 الفرضيات:   6-1-4
واقع ووضعية عملية تسيير المنشآت والوسائل الرياضية في المؤسسات الفرضية العامة: 

 التعليمية. 
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 الفرضيات الفرعية:  
التعليم   - لتالميذ  الرياضي  المردود  رفع  في  يساهم  الرياضية  والوسائل  المنشآت  توفر 

 الثانوي.

 اضي للتالميذ. حسن تسيير المنشآت والوسائل الرياضية يؤدي إلى رفع المردود الري  -

في استعمال واستغالل هذه المنشآت والوسائل الرياضية يساهم    المؤطريندرجة تحكم   -
 في رفع المردود الرياضي للتالميذ. 

 استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي. المنهج:  6-1-5
إستعمال طريقة  وزع عليهم اإلستبيان. تم أيضا  ،  أستاذ  22شملت العينة  العينة:    6-1-6

،  إناث  93ذكور و  196تلميذ منهم  289المسح الشامل على كل التالميذ والذين يبلغ عددهم 
 وزع عليهم اإلستبيان وبعد أسبوع تم إسترجاعه. 

 أهم النتائج:   6-1-7
وقد خلص الباحث أن هذه الثانوية تتمتع بتوفر المنشآت والوسائل الرياضية التي تسمح  

 للتالميذ بتحقيق  
المردود الرياضي الكافي إال أن توفر هذه الوسائل يبقى غير كافي لتحقيق مردود رياضي  

ل كذلك  : فإن درجة تحكم المؤطرين بهذه الوسائل وكيفية إستغاللها يلعب دورا فعايوبالتالعال  
هذا إلى جانب حسن تسيير هذه المنشأة والوسائل الرياضية وبالتالي فإن رفع المردود الرياضي  

 يبق منحصر في هذه العوامل. 
 ( دكتوراه 2014دراسة مناد فضيل ) 6-2
أثر عملية تسيير المنشآت والهياكل الرياضية في رفع أداء الرياضة  العنوان:    6-2-1

 النخبوية. 
هل لعملية تسيير المنشآت الرياضية أثر في رفع مستوي الرياضة :  اإلشكالية  6-2-2

 النخبوية؟ 
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هل قلت المنشآت والهياكل الرياضية ونقص التمويل المادي لها دور في تدني مستوى   -
 لرياضة النخبة؟ 

 هل تراجع المستوى الرياضي راجع إلى سوء تسيير المنشآت الرياضية؟  -

 األهداف:  6-2-3
 وقد هدفت الدراسة إلى: 

 معرفة األسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع مستوى اإلنجاز الرياضي في الجزائر.  -

الرياضية من جهة   - المنشآت والهياكل  لهذه  الحسن  التسيير  يلعبه  الذي  الدور  معرفة 
 والمحافظة عليها وصيانتها من جهة أخرى.  

 وير الرياضة في الجزائر. معرفة أهمية المنشآت والهياكل الرياضية في تط  -

 الفرضيات:   6-2-4

إن لعملية تسيير المنشآت والهياكل الرياضية أثر في رفع أداء الرياضة الفرضية العامة:  
 النخبوية. 

 الفرضيات الفرعية:  
الرياضي في مختلف   - اإلنجاز  المنشآت   االختصاصاتتقهقر مستوى  قلة  إلى  راجع 

 الرياضية ونقص التمويل المادي لها مقرنة بتزايد أفراد المجتمع عامة والرياضين خاصة. 

تراجع مستوى اإلنجاز الرياضي في الجزائر راجع إلى سوء تسيير المنشآت الرياضية  -
 التي تحتوي عليها. 

 مرافق الرياضية. يمكن إرجاع هذا التراجع في المستوى إلى عدم االهتمام وإهمال ال -

 استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي. المنهج:  6-2-5
 100مدرب على مستوى أندية النخبة و   50،  مسير   30شملت العينة  العينة:    6-2-6

 فرد. 180حيث بلغ مجموع المستجوبين ،  رياضي ناشط ضمن رياضة النخبة 
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 أهم النتائج:   6-2-7
تقهقر مستوى اإلنجاز الرياضي في مختلف التخصصات راجع إلى لقد خلص الباحث بأن  

لها التمويل  ونقص  الرياضية  المنشآت  المنشآت ،  تقص  تسيير  سوء  إلى  أيضا  راجع  وهو 
كما خلص الباحث على أنه  ،  الرياضية التي تحتوي عليها والخاصة الموجودة داخل المدينة 

الهتمام بالمرافق الرياضية وسوء صيانتها  يمكن إرجاع التراجع في المستوى على إهمال وعدم ا
 وقلت المراقبة.

 
 التعليق عن الدراسات:  -7

 ما يستفاد من الدراسات السابقة 
معظم الدراسات على أهمية المتغيرات مثل: المنشآت الرياضية كمتغير مستقل بينما    إتفقت

كما أننا الحظنا أن معظم الدراسات ،  المتغير التابع تجلى في نجاعة المردود والقطاع الرياضي
قرروا اللجوء إلى   ممعظمه في  وأن  ،  إتجهت نحو استخدام المنهج الوصفي األسلوب المسحي 

وكذلك  ،  يان والمقابلة المباشرة كوسيلة لتحقيق أهداف الدراسات السابق ذكرهااستخدام االستب
  وختم في جل،  وية واختبار حسن المطابقةئ اتفقت معظم الدراسات على استخدام النسب الم 

 ضرورة انجاز دراسات من هذا النوع. لبراز توصياتها بإ الدراسات
  ثت السابقة في تصميم خطة البح راسامن خالل كل ما سبق تم االستفادة من هذه الد 

وتحديد عينة البحث وكذا اإلجراءات ،  أهداف وفرضيات البحث  ،بمكوناتها األساسية من مشكلة
ومن ثم إصدار أحكام موضوعية  ،  كيفية معالجة النتائج اإلحصائية  وإلى،  واألدوات الضرورية

 حول الظاهرة موضوع البحث. 
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 ملخص البحث: 

البدنية،     الناحية  من  والرياضي  للفرد  الالئق  اإلعداد  هدفه  تجريبي  ميدان  الرياضة  تعتبر 
العقلية، االجتماعية، النفسية واإلنفعالية، وذلك عن طريق أنواع من التدريبات البدنية تمارس  
ترقية   من  البد  لهذا  معينة،  أهداف  تحقيق  بغرض  المتوفرة  الرياضية  المنشآت  مختلف  في 

خاصة منها    ازدهارهاهذه المنشآت الرياضية الخاصة منها والعامة، والبحث عن سبل    وتطوير 
 الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت تلعب دورا جد فعال في تطوير القطاع الرياضي. 

والدولة الجزائرية وسعيا منها لتنمية مستوى الممارسة الرياضية قامت باإلهتمام بإنشاء وتسيير   
والمتوسطة، وهذا ما تفرزه السياسة   الصغيرةالعامة منها وكذلك الخاصة  المنشآت الرياضية  

العامة للدولة في القطاع الرياضي عن طريق النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن، حيث  
ورد في مضمونها أن الدولة تسهر وبمشاركة الجماعات المحلية على ترقية ممارسة الرياضة 

ت الرياضية المتنوعة، خاصة في ضل اإلصالحات التي مست  من خالل إنشاء وتسيير المنشآ
المنظومة الرياضية، ومما ال شك فيه أن الضعف والنقص في هذه المنشآت الرياضية ينعكس  
على مستوى الممارسة الرياضية من جهة وعلى مردود المنافسة الرياضية دون تحقيق األهداف  

ئري بأن الدولة تضمن وضع هيآت تمويلية  المنشودة من جهة أخرى، ولهذا نص المشرع الجزا
مختلفة لتدعيم المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، حيث تمنح هذه الهيآت وعلى رأسها 

، جمركية وأخرى تقنية، لجذب  جبائيةالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تحفيزات تمويلية،  
الصغيرة   المستثمرين الخاصة  الرياضية  المنشآت  وتطوير  وترقية  المجال  لهذا  الخواص 
 والمتوسطة. 

ولكن وبالنظر للواقع المعاش وكذلك من خالل الملتقيات، الندوات والخرجات الميدانية للباحث  
تلفة، وجدنا أنه وبالرغم  خلهيآت الدولة الملهذه المنشآت الرياضية الخاصة الصغيرة والمتوسطة و 

ا يعانون من عدة صعوبات    المبذولةلجهود  من  المستثمرين الخواص  الدولة إال أن  من قبل 
وعوائق في إنشاء وتسيير هذه المنشآت إما من ناحية التمويل والحصول عليه أو من ناحية  
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الذي يشكل الجزء   العقارمنها، أو من ناحية تكلفة حيازة أو كراء    واالستفادةالتحفيزات الجبائية  
هل السياسة المطبقة من  التالي:    التساؤلتكلفة المشروع، األمر الذي جعلنا نطرح    األكبر من

الصغيرة  الخاصة  الرياضية  المؤسسات  وتطوير  ترقية  إنشاء،  في  فعالية  ذات  الدولة  قبل 
 والمتوسطة؟  

وقد هدفت الدراسة إلى: إظهار أهمية إنشاء المنشآت الرياضية الخاصة الصغيرة والمتوسطة،  
الفعال الذي يمكن أن تلعبه هذه األخيرة في ترقية، تطوير ورفع مستوى القطاع الرياضي  والدور  

 في الجزائر. 
السياسة المطبقة من قبل الدولة في إنشاء وتسيير المنشآت الرياضية  و إفترض الطالب الباحث:  

 آت. الخاصة الصغيرة والمتوسطة تنقصها الفعالية وهي غير كافية لترقية وتطوير هذه المنش
معرفة ما إذا كانت السياسة المطبقة من قبل الدولة    في   تتجلى أهمية البحث أهمية البحث:  

 ذات فعالية في إنشاء، ترقية وتطوير المؤسسات الرياضية الخاصة الصغيرة والمتوسطة. 
لقد قام الطالب الباحث بتقسيم هذا البحث إلى بابين، أحيث الباب األول خصص للدراسة و   

 .ينما الباب الثاني فقد خصص للدراسة الميدانية النظرية، ب
تم بالتطرق في الباب االول إلى جمع المادة الخبرية التي تخدم موضوع البحث وتم تنظيمها  

الفصل األول تعريف المنشأة الرياضية والمنشأة الخاصة الصغيرة   في ثالث فصول، إشتمل
والمتوسطة، بينما خصص الفصل الثاني للسياسة العامة للدولة في القطاع الرياضي وواقع 
السياسة الرياضية في الجزائر، أما الفصل الثالث فتطرقنا فيه إلى الطرق التمويلية والتحفيزات  

الجم ودور  والمالية  الصغيرة الجبائية  الخاصة  الرياضية  المنشآت  ترقية  في  المحلية  اعات 
 والمتوسطة. 

أما الباب الثاني فقد خصص للدراسة الميدانية وقسم إلى ثالث فصول أيضا، حيث الفصل  
تحقيق   إلى  الوصول  بغية  المتبعة  الميدانية  واإلجراءات  البحث  منهجية  على  إشتمل  االرابع 

تحديد المنهج العلمي المتبع، عينة البحث، مجاالت البحث،  األهداف المنشودة، وهذا من خالل  
كما تم التطرق إلى عرض مفصل ألدوات البحث والقواعد التي ينبغي مراعاتها في اإلعداد لها  
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وتنفيذها، كما إختتم هذا الفصل بعرض الوسائل اإلحصائية التي سوف يستند عليها الباحث  
ا الفصل الخامس خصص لعرض وتحليل النتائج  في معالجة النتائج المتحصل عليها، بينم

ومناقشتها، أما الفصل السادس فقد قام فيه الباحث على تنفيد متطلبات الدراسة األساسية من  
منشأة رياضية خاصة    150حيث تفريغ اإلستبيان الذي وجه إلى عينة عشوائية بلغ حجمها  
شآت والوصول إلى األهداف  مع العرض والمناقشة للنتائج، وهذا قصد كشف واقع هذه المن 

 المرجوة.  
أثبتت الدراسة من خالل النتائج المتحصل عليها من االختبارات أن بالرغم من  نتائج الدراسة:  

الجزائرية من أجل تطوير   الدولة  قبل  المبذولة من  الرياضي عن طريق  المجهودات  القطاع 
لرياضية الخاصة الصغيرة ب المستثمرين الخواص لإلستثمار في إنشاء المنشآت ا ذمحاولة ج 

و المتوسطةو  قوانين  بوضع  تدفع  و تسهيالت  ،  أن  شأنها  تمويلية وجبائية من  تحفيزات  إعطاء 
بالقطاع الرياضي إلى األمام، إال أنه وبالرغم من كل هذه المجهودات المبذولة من قبل الدولة  

ال تكون منصفة أي  تبقى غير كافية، فالتحفيزات الجبائية ليست بالشكل المطلوب وغالبا ما  
    تطبق بطريقة عشوائية وغير مدروسة، حيث تعفي بعض المنشآت وتطبق على البعض اآلخر،

يات   فرضوهذا ما أثبت صحة ، دعم الجماعات المحلية لهذه    غياب  ويطرح مشكل أيضا في 
الدولة السياسة المطبقة من قبل  ، ومنه نتوصل إلى أن الفرضية العامة القائلة:  البحث الثالث

في إنشاء وتسيير المنشآت الرياضية الخاصة الصغيرة والمتوسطة تنقصها الفعالية وهي غير  
 ، قد تحققت. كافية لترقية وتطوير هذه المنشآت

 
 

ABSTRACT: 

  Sport is the field of experimental goal, setting decent person and player in terms 

of physical, mental, social, psychological and emotional and this by different 

physical exercises chosen according  to the available installation and sports 

structures that is needed in order to achieves the tasks. 

Therefore, its evolution became a necessity we must open doors to up on coming 

and established (small and medium enterprises) to improve the field.  In order to 
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increase peoples interest in practicing sports, the Algerian state engaged in 

building sports infrastructures whilst relying on small and medium sports 

enterprises, therefore the authorities had to issue multiple rules and regulations 

related to the need to create installations and sports structures. Within these rules 

the state has, with the participation of local communities, taken full charge in 

pushing the need to practice sports, through the prevision of facilities and various 

sports structures. especially in light of the new reforms that touched the sports 

system. Moreover, the weakness and deficiency of sports facilities are reflected 

on the level of sports practice itself, Lack of infrastructure reflects on the number 

of people doing sports activities and also the expected results 

This is why the Algerian legislator stated that the government has to guarantee 

various financing agencies in order to support small and medium-sized private 

enterprises. These bodies, headed by the National Agency for Youth Employment 

Support, grant financial incentives, tax incentives, customs incentives, and 

technical incentives, to attract private investors to this field and to upgrade and 

develop small and medium private sports facilities. 

Looking at reality as well as through the forums, seminars and field outputs of the 

researcher for these small and medium private sports establishments and various 

state bodies, We found that, despite the efforts exerted by the state, private 

investors suffer from several difficulties and obstacles in establishing and 

managing these facilities, either in terms of financing and obtaining it, in terms of 

tax incentives and benefiting from them, Or in terms of the cost of owning or 

renting the real estate, which constitutes the largest part of the project cost, which 

made us ask the following question: Is the policy applied by the state effective in 

establishing, promoting and developing small and medium private sports 

institutions? 

The study aimed at: Demonstrating the importance of establishing small and 

medium private sports facilities, the effective role that the latter can play in the 

promotion, development and upgrading of the sports sector in Algeria. 

The student researcher reckons: that the policy applied by the state in 

establishing and running small and medium private sports facilities lacks 

effectiveness and is insufficient for the promotion and development of these 

facilities. 

Importance of research: The importance of research is reflected in finding out 

whether the policy applied by the state is effective in establishing, promoting and 

developing small and medium private sports institutions. 
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 The first part dealt with collecting new material that serves the topic of the 

research and was organized into three chapters. The first chapter included the 

definition of the sports facility and the small and medium private establishment, 

while the second chapter was devoted to the state’s general policy in the sports 

sector and the reality of sports policy in Algeria. As for the third chapter, we dealt 

with financing methods, fiscal and financial incentives, the role of local groups in 

promoting small and medium private sports facilities. 

As for the second part, it was devoted to the field study and was divided into three 

chapters as well, where the fourth chapter included the research methodology and 

field procedures used in order to reach the achievement of the desired goals, and 

this is by defining the scientific approach followed, the research sample, and areas 

of research, In addition, a detailed presentation of the research tools and rules that 

should be observed in preparing and implementing them was covered. This 

chapter was also concluded by presenting the statistical methods that the 

researcher will rely in dealing with the results obtained, while the fifth chapter 

was devoted in presenting and analyzing the results and discussing them, while 

the sixth chapter in which the researcher implemented the basic study 

requirements in terms of unpacking the questionnaire that was directed to a 

random sample of 150 private sports facilities with the presentation and 

discussion of the results, and this is to reveal the reality of this Establishments and 

reaching the desired goals. 

Results of the study: The study proved through the results obtained from the 

tests that despite the efforts made by the Algerian state, In order to develop the 

sports sector by trying to attract private investors to invest in the establishment 

of small and medium private sports facilities, by setting laws and facilities and 

giving financing and tax incentives that would push the sports sector forward, 

however, despite all these efforts by the state, they remain insufficient. Tax 

incentives are not in the required form and are often not equitable, This is what 

proved the validity of the three research hypotheses, and from it we conclude 

that the general hypothesis that says: The policy applied by the state in the 

establishment and operation of small and medium private sports facilities is 
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ineffective and is insufficient to upgrade and develop these facilities, has been 

achieved. 
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 :مقدمة -
في خضم تعدد المناهج الحديثة في سبيل تحقيق اإلدارة الناجحة للمؤسسات المجتمعية بما فيها 
المؤسسات الرياضية، اتخذت المؤسسات لنفسها األسلوب المناسب الذي تراه وتستطيع من خالله أن 

هذه  تحقق أهدافها المنشودة، وقد اتخذت االتصاالت الفعالة النهج األبرز واألنجح لتحقيق نجاح
ـد أصبحت االتصاالت اإلدارية أحالمؤسسات بالوصول إلى أهدافها وبأعلى مستويات جودة األداء، حيث 

 .أهـم أبعـاد العمليـة اإلداريـة وأحــد أهــم محــددات كفــاءة وفاعليــة التنظــيم اإلداري
العشرين العشرين وبداية القرن الحادي و  التطور الكبير في وسائل االتصال في نهاية القرن كما أن

فية في العالم في المعر سهولة انسياب المواد االتصالية و جلب مميزات عديدة غير مسبوقة، حيث ساهمت 
سعت الدول النامية إلى و أصبح العالم أشبه بقرية صغيرة مترابطة األجزاء، تضاءل الحدود والحواجز، و 

ة لتأكيد حضورها الثقافي محليا تأسيس صناعات وطنية اتصاليو الحديثة  تاالتصاال اتاكتساب تقني
الجديدة إلى  واالتصال التنوع المتواصل لوسائل اإلعالمأدى النمو المطرد و  إضافة إلى ذلك، 1ا عالميو 

اختصار الوقت والجهد، مزيد من دقة االتصاالت بكافة أنواعها، مما زاد من فعالية الرسائل االتصالية و 
، بصفة عامةفي مختلف المؤسسات  وتقنياتها المتطورة من مميزات االتصاالت لالستفادةأتاح الفرصة و 
2الرياضية بصفة خاصة. ؤسساتالمو 

 

المدير كقائد في عمله يحتاج  حيث أنت والمعلومات، على تبادل البيانا العمليات اإلداريةتقوم مختلف 
ويوجه سلوكهم بشكل يضمن  ،يحتاج إلى أن يفهم العاملين كماإلى التوجيه،  ؤسسةالم ق أهدافلكي يحق

بهم باستمرار  االتصالوكل هذا يحتاج إلى ، عدم تعارض هذا السلوك مع األهداف التنظيمية على األقل
القلب النابض للعملية اإلدارية  المعلومات والبيانات، وهذا ما جعل من لتوجيههم وتنظيم أعمالهم ومتابعتها

وبقدر ما تكون هذه المعلومات والبيانات دقيقة وصحيحة ، ؤسسةالقائد اإلداري في الم هر عملوهي جو 
ونظًرا ألهمية االتصاالت في تصريف شؤون اإلدارة، فهناك ضرورة ، بقدر ما تكون قدرات المدير فعالة

ويات قصوى لتنظيمها، وتحقيق فاعليتها، بحيث تنساب المعلومات والبيانات في حركة مستمرة بين مست
3.التنظيم المختلفة لما فيه خير المنظمة وتحقيق أهدافها

 

في العمــل يفرض تغيرات على مستوى العالقات اإلنسانية المتبادلة  إال أن استخدام االتصاالت اإلدارية
وينعكس على كفاءة  بـين المـوظفين وعـلى مستوى الحاجات النفسية واالجتماعية ألعضاء التنظيم اإلداري،

اإلنسانية مساحة كبيرة في مجال الدراسات المعاصرة، ألهميتها أدائهم الوظيفي، فقد احتلت العالقات 
البالغة بالنسبة لإلنسان في مجال اإلنتاج والتطوير، إذ يركز مفهوم العالقات اإلنسانية بشكل أساسي على 

                                                                 
 .38ص  ،1997 ،الرياض ، مكتبة العبيكان،2طعالم الوسيلة اإلعالمية، والمفاهيم و  األنماطعلم االتصال المعاصر: دراسة في  :الطويرقي عبد اهلل -1

2-  St- Onge Sylvie, Michel Audet, Victor Haines, André Petit: Relever les Défis de la Gestion des Ressources 

Humaines, Montréal, Gaëtan Morin Éditeur ITEF, Canada, 1998, P 37. 
3- http://bawaba.khayma.com Le 31/08/2018 a 17h30. 
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وضح أهمية الفهم المتبادل بين المدير والعاملين، المفاهيم واالتجاهات االجتماعية والسلوكية التي ت
، ورغباتهم ويقتضي هذا األمر فهم شخصية العاملين وتحليل سلوكهم، والتعرف على دوافعهم وحاجاتهم

واتجاهاتهم، وذلك حتى يتسنى بناء جسر من التفاهم المتبادل الذي يمكن من تحقيق التعاون المشترك في 
  1.بكفاءة عالية لمتكامل والمنسجم والقادر على تحقيق أهداف المؤسسةالعمل، ويعزز روح الفريق ا

تلف ورسائل واستفسارات وكذا احتوائها لمخ شكاوىبالمشاكل الشخصية لعامليها من  ؤسسةاهتمام المف
 مالتزامهن ضمي بالتاليلها ويزيد من ارتباطهم بها، و  العالقات الشخصية واالجتماعية يعزز والءهم

سسة ، فالمؤ لعاطفية، األخالقية واالستمراريةوهذا ما يتبلور في شكل دوافع داخلية منها ا ة،مؤسسالب
 هامة،الواعية هي التي تشغل إدارتها جميع الفرص المتاحة لكي تظهر للعاملين بها أنهم أحد أصولها ال

لى ول إيل قوي للوصفكلما توفرت مشاعر الوالء واالنتماء وااللتزام من قبل العاملين، كلما كان هناك سب
 تشكيل نمط ثقافي خاص بالمؤسسة والعاملين بها.

على األداء  افي أثرهمبادئ العالقات اإلنسانية  الفعالة والقائمة على ةاإلداري تأهمية االتصاالتكمن و 
ن فهم مضمون الرياضية بصفة خاصة، أل ؤسساتالمو الوظيفي في المؤسسات اإلدارية بصفة عامة 

االتجاه الفكري السائد دة عوامل من بينها ظروف الموقف والغرض من االتصال، و على عالرسالة يتوقف 
الحالة النفسية لطرفي االتصال، مما يتطلب مراعاة المدخل السلوكي عند إجراء أي اتصال ، و ةؤسسفي الم

 2مستوى األداء.من رفع الفي  ةالفعال تمن مميزات االتصاال لالستفادة
من خالل الدور الذي تلعبه في  كذلك الرياضية تكمن ؤسساتفي الم تكما أن أهمية االتصاال

التوجيه في ظل وجود نظام سليم التنسيق و ، التنظيمات، ار خاذ القر ممارسة كافة العمليات اإلدارية كات
 تفوقمتغيرات المرتبطة بعناصر المن خالل التعرف على ال ؤسسةكما أن إتاحة فرص النمو للم ،للالتصا

تنمية الموارد  أن في سوق المنافسة لن يتم إال من خالل االتصال بالعالم الخارجي إلى جانب ذلك نجد
من خالل برامج تدريبية معينة تحتاج إلى كل هذا إلى  ؤسسةالمعود بالفائدة على الفرد و البشرية بما ي
صياغة التحديد المـسبق لألهداف وحسن  من بينها، والتي المبادئمن فعال تتوفر فيه جملة و اتصال جيد 

رسال المعلومات و و   3.من طرف المستقبل فهمهاضمان ا 
ذلك ألنه  ،الوظيفي ئهمفعيل أدارساء العالقات اإلنسانية بين العاملين وترية إلوسيلة ضرو  تفاالتصاال

 تيدرك هذا األخير ما الذي عليه فعله وكيف يمكن تحقيق الفعل ولماذا يفعل؟ ومن خالل االتصاال ابه
يمرر المدير رسالة الشكر والتحفيز ويبعث رسالة التقويم والتوجيه ورسالة التكوين المستمر والتزويد بكل 

مباشرة أو غير مباشرة، وكيفما  مستجد في العملية اإلنتاجية سواء كانت الرسالة لفظية أو كتابية أو رمزية

                                                                 
 .45، ص 2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2، طالسلوك التنظيمي في منظمات األعمالحممود سلمان العميان:  - 1
 .18ص  ،1986دار املريخ للنشر، الرياض، المدخل السلوكي لها، االتصاالت اإلدارية و  :عامر يس  -2
 . 88-87 ص ، ص2003املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، الطبيعة، إدارة الموارد البشرية و : علي أبو طلحة  -3
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كان اتجاهها أفقية أو علوية أو هابطة، فاإلحساس بالتواصل بين العامل والمدير من شأنه أن يعزز الثقة 
بالنفس والثقة بين الرئيس والمرؤوس، ومن هنا تطفو ملكة اإلبداع والرغبة في كسب وتعزيز المكانة أمام 

وبالتالي يعيش هذا التفاعل بكل  في كل حركة يؤديها هذا العامل، ةالرئيس، وتنمو بذلك مشاعر المسؤولي
أفكاره ومشاعره وسلوكاته، ومن دون شك فان هذا العامل سيبحث عن كل ما من شأنه أن يطور مستواه 

 1.الوظيفي وينافس من هم في مثله من عمال في مؤسسات غير مؤسسته ولو بعدت
المتمثل في نا للوصول إلى هدف هذه الدراسة و سعيا مل إلقاء الضوء على هذا الموضوع و من أجو 

 اإلجابة على التساؤل التالي:
  رساء االتصاالت اإلدارية مساهمةما مدى ين بالطيبة  العالقات اإلنسانية الفعالة في تنمية وا 

ءة على كفا ذلك وما انعكاسات ،"وزارة الشباب والرياضة الجزائرية" في المؤسسات الرياضية العاملين
 ؟ئهم الوظيفيأدا

ة فصول تسهجية البحث إلى مدخل عام للبحث و منهذه الدراسة حسب طريقة الموضوع و م يقسقمنا بت
 نوّضحها فيما يلي:  أخرى تطبيقية،منها نظرية و  أربعة
ية البحث، أهداف وأهم، ، فرضياتلإلشكاليةاإلطار العام  استعرضنا فيه :المدخل العام للبحث -1

يد ، وأخيرا تحدثم التعقيب عليها اختيار موضوع البحث، والدراسات السابقة وما أستفيد منها أسباب
 المصطلحات الواردة في البحث.المفاهيم و 

 هي كاآلتي:فصول و  أربعةإلى والذي قمنا بتقسيمه : جانب النظريال -2
كر االتصال في الف ،من خالل تحديد مفهومها، ةاإلداري تاالتصاالتناولنا فيه  الفصل األول: -

ائز الركة وشبكاتها، باإلضافة إلى اإلداري تاإلداري، أهمية، أهداف، عناصر، خصائص، أنواع االتصاال
ائل وسلى إ كذلك ، كما تطرقنا فيهالعوامل المؤثرة على االتصاالت اإلدارية، األساسية لالتصاالت اإلدارية

لتنظيم ا، ت اإلداريةتقنيات االتصاال، االتصاالت اإلداريةمميزات وعيوب ، االتصاالت اإلداريةوفاعلية 
ت االنموذج االتص، الجزائرية االتصال ومميزاته في المؤسسة، ي واالتصال في المؤسسة الجزائريةاإلدار 

 ة.أساليب ترشيد االتصال بين األفراد والجماعات في المؤسس ، وأخيرافي المؤسسة وعناصره األساسية
راسة المداخل المبكرة لدنسانية من حيث تحديد مفهومها، تناولنا فيه العالقات اإل الفصل الثاني: -

، باإلضافة والعالقات اإلنسانية أسباب االهتمام بالعنصر البشريدوافع و ، و السلوك اإلنساني في المؤسسة
مدرسة ، ظهورهالعالقات اإلنسانية وعوامل نظرية ا، العالقات العامةالفرق بين العالقات اإلنسانية و إلى 

األسس العامة ، موجهة لنظرية العالقات اإلنسانيةاالنتقادات ال، ت اإلنسانية، خصائصها وفعاليتهاالعالقا
، كما تطرقنا فيه مهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة الرياضية، و عليها العالقات اإلنسانية التي تقوم

                                                                 
 .123، ص 1972دار املعارف، القاهرة، العالقات اإلنسانية، يثة في إدارة األفراد و االتجاهات الحد :دو م زكي حممشاه  -1
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اإلنسانية  اآلثار اإليجابية للعالقات، المؤسسة الرياضية في أهداف العالقات اإلنسانية وأهميتهاكذلك إلى 
المنظور الثقافي واالجتماعي ها، العوامل التي تسهم في تحقيق، و في المؤسسات الرياضيةومبادئها 

اإلنسانية في  تأثير القيادة على العالقات، في المؤسسة الرياضية هامقومات، و للعالقات اإلنسانية
 العالقات اإلنسانية من منظور اإلسالم.، وأخيرا المؤسسات الرياضية

دداته، عناصره، أهميته، معدالت خصصناه للحديث عن األداء الوظيفي، مح الفصل الثالث: -
دارة تحسين و  أهم العوامل المؤثرة فيه، ومعايير األداء الوظيفي، ييس ى مقاباإلضافة إل ،األداء الوظيفيا 

أساليب  يهفكما تناولنا تقييم األداء، وأهمية أهداف تقييم األداء، طرق، طوات خمراحل و األداء وأساليبها، 
قييم تؤولية ، أخطاء، توقيت ومسيثة لعملية تقييم األداء الوظيفياالتجاهات الحدنظام تقييم األداء و تفعيل 

 األداء، وأخيرا المتغيرات ذات العالقة باألداء الوظيفي.
سة، مفهوم المؤس يدبتحد ًأتطرقنا فيه إلى فاعلية اإلدارة في المؤسسات الرياضية، بد الفصل الرابع: -

، "يةالجزائر  ةوزارة الشباب والرياض"الدراسة  قيدالتعريف بالمؤسسة ، مواردها، أنماطها ومستوياتها اإلدارية
، مؤسسةواالجتماعي للالتركيب اإلداري ، باإلضافة إلى مي والوظيفي للمؤسسة محل الدراسةالهيكل التنظي

 دارةاإلدارة في المؤسسة الجزائرية في ظل اإلطار الفكري لإل، رة المؤسسة بين الدراسة والتطبيقإدا
تصال دور اال، كما تناولنا فيه يد لالتصال في المؤسسة الجزائريةالعالقات العامة كأسلوب جد، الحديثة

، فيرية في رفع مستوى األداء الوظيدور االتصاالت اإلدا، لمؤسسةافي إرساء العالقات اإلنسانية في 
تأثير الهيكل التنظيمي ونمط ، معوقات االتصاالت اإلدارية التي تخفض مستوى األداء الوظيفي

 .لوظيفياتأثير العالقات اإلنسانية والعمل الجماعي على األداء ، وأخيرا الوظيفي االتصاالت على األداء
 كان تقسيمه كاآلتي:والذي  :بيقيالجانب التط -3
جراءاته الميدانية، و  لمنهجيةص صخمهو فصل و  :خامسالفصل ال - ذلك من خالل التطرق البحث وا 
 ،ارهاالبحث وكيفية اختي ةعينمجتمع و  منهجية البحث المتبعة،، الهدف منهاالدراسة االستطالعية و  إلى

 لطريقةا أخيراالبيانات، و  دوات المستخدمة لجمعاأل إلىباإلضافة ، وحدوده رات البحثفيه متغي ناكما حدد
 اإلحصائية المستخدمة.

فرضيات  صحة تحقق منمناقشة النتائج من حيث الل و تحلي، عرضل صناهصخ :سادسالفصل ال -
الستبيان الموزع على ل االنتائج المتحصل عليها من خال ذلك من خالل عرض، و أو عدمها البحث

وصول ، والالنتائج المتحصل عليها في ضوء الفرضيات المحددةقمنا بمناقشة را أخيو  ،وتحليلها العاملين
 للدراسة.إلى االستنتاج العام 

 .في األخير المالحقالمراجع و  ة عامة تضم بعض االقتراحات، تليها قائمةبخاتم وأنهينا بحثنا
" والسداد في الدنيا واآلخرةواهلل نسأل التوفيق         "  



 اسةالمدخل العام للدر                        الفصل التمهيدي                             
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 اإلشكالية: -1
األفراد ينظر بعض علماء اإلدارة إلى أن المنظمة لها ثالثة مقومات هي: هدف تسعى إلى تحقيقه، إقبال 

  1تبقي رغبتهم في بلوغه.الة تحركهم في اتجاه ذلك الهدف و اتصاالت فععلى تحقيق الهدف، و 
د هدف يرجى تحقيقه بل لم يعد اليوم مجر  فهو ،ةالحيالية أساسية في مختلف مجاالت عم االتصالف

المعلومات لألفراد ه عملية يتم وفقها نقل األفكار و وذلك لكون الغايات،أصبح وسيلة ضرورية ملحة لتحقيق 
، يولد مدفوعا بفترته إجماعيوعلى اعتبار أن اإلنسان  اشتراكهم فيها من خالل تبادل اآلراء،الجماعات و و 
يتأثر بها، ونظراً لطبيعة العصر الحالي الذي ثر فيها و من خالله البيئة المحيطة به فيؤ  ليفهم االتصاللى إ

والنفس  االتصالالتنظيمات فقد أصبح يخيل للمرء أنه عصر تنظيمي، كما يدعي معظم علماء  يعتبر عصر
 االهتماموهذا ما دفع إلى  ،حي دون تنظيمأن اإلنسان في العصر الحديث ال يستطيع أن ي واالجتماع
 2اإلداري. باالتصال

ة، حيث يعمل على تسهيل التسيير الرياضي ؤسساتداري ركيزة أساسية داخل الماإل االتصاليعتبر كما 
المتعلم كل يقضي والمعلم و  المرؤوسنجد اإلداري التنفيذي والرئيس و والتعاون بين أفرادها، حيث  االنسجامو 

البد من ضمان التوافق بين أهدافها وأهداف العاملين بها،  ، ولتحقيق غايات المؤسسةالتصالاوقته في 
 3بأحسن صورة.ال المطلوبة منهم على أكمل وجه و نجاز األعمحتى يتكون لديهم دافعا قويا إل

إضافة إلى كون االتصال اإلداري يؤدي إلى التعاون في العمل، فهو ُيستخدم في التوجيه والتحضير 
كذلك، كأن يجعل المسؤول مرؤوسيه يقبلون على أداء عمل أو واجب معين في رضى وارتياح، كما يعمل 
على تجميع وتوحيد وجهات النظر والتصورات، بقصد إقناع العاملين، والتأثير في سلوكهم وتصرفاتهم خالل 

اعية السائدة في المؤسسة، أوقات العمل، كما أنه يساعد العاملين في التعرف على البيئة المادية واالجتم
    4وقد يكون من جهة أخرى وسيلة للتسلية والترفيه وحفظ وثيق للروابط اإلنسانية.

القاعدة األساسية لقيام العالقات اإلنسانية واستمراراها  يعتبر بمثابة االتصال اإلداريفإن جهة أخرى ومن 
دراء في تحقيق أهداف المنظمة، وتظهر أهمية وقوتها، كما يمثل الركيزة األساسية التي يعتمد عليها الم

االتصال في عدة جوانب، من أهمها اإلدارية، ذلك أن نجاح أو فشل المؤسسة يتوقف على طبيعة نظام 
فاالتصال السيئ أو الضعيف يؤدي حتما إلى األداء السيئ لألعمال والمهام في االتصال السائدة فيها، 

من الهيكل اإلداري، فوجود شبكات اتصال فعالة يسمح بتنظيم  المؤسسة وخاصة في المستويات السفلى

                                                                 

 .376 -357، ص ص 2001، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، 5ط، والوظائفاإلدارة العامة: األسس  وآخرون:النمر سعود بن حممد  - 1
 .56، ص1997، بريوت، والتوزيع، املؤسسة اجلامعية لدراسات النشر 2، طواإلداريةفي العالقات اإلنسانية االتصال الفعال  :مصطفى حجازي - 2
 .34ص  1997الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ب ط، ، كيف ترفع مهاراتك اإلدارية في االتصال :أمحد ماهر - 3
 .381 -380، ص ص 1967، دار الكتب، بريوت، 1زءاجلإدارة المشاريع الصناعية "اإلدارة الصناعية"، حممود الشكرجي:  - 4
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عالقات العاملين داخل مؤسستهم، كما توزع بينهم المعلومات والحقائق واألفكار، وتعرفهم بنوع المشاكل 
 1التي تعانيها المؤسسة، األمر الذي يمكنهم من أداء مهامهم بالكفاءة المطلوبة.

ل التحص  ألعمال التي يقوم بها و يؤديها و الرياضية بأهمية ا مؤسسةالفرد داخل ال أنه كلما أحسحيث 
من  كان هناك رجع صدى كلماصورة واضحة هذا من جهة، و بو  على المعلومات الالزمة في الوقت المحدد

ى وجود الحرية في التعبير عن عنه إضافة إل ر لما ينجزه العامل أي درجة الرضىوتقدي طرف المؤسسة
أو ما يتعلق باألداء  الغامضة في سياسة المؤسسةحات واالستفسارات عن بعض النقاط واالقترا اآلراء

 2الوظيفي من جهة أخرى، تعززت بداخل العامل روح االنتماء للمؤسسة.
 السيكولوجية لعملية االتصال، نجد أن محور التحليل والمناقشة يدور حول من ناحية تحليل األبعادف

د سيكولوجي قاء واإلدراك، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الدوافع تمثل أهمية خاصة كبعمفاهيم مثل الدافعية، االنت
 من أبعاد االتصال المؤسساتي.

 أما حينما نتعرض لألبعاد السيسيولوجية لالتصال المؤسساتي، فال يمكن أن نغفل جوهر هذه األبعاد،
 سانية، من حيث كونهم يؤدون أدواراوالمتمثل في أثر هذا االتصال على أعضاء التنظيم وعالقاتهم اإلن

ن ووظائف معينة، ويحتلون مكانات اجتماعية محددة بقواعد ومعايير مختلفة، كما يمكن اإلقرار مبدئيا أ
مكن المجتمع ال يستطيع االستمرار والمحافظة على النظام والتنسيق بين مؤسساته دون االتصال، الذي ال ي

 جتماعي.أن يحدث إال داخل أو من خالل نسق ا
ولما كان االتصال وثيق الصلة بالمحتوى االجتماعي ونسق التنظيم واإلدارة داخل المؤسسة، وجب أن 
ننظر إليه بصفته أحد العوامل التي تؤثر في الفرد، كما تؤثر في السلوك االجتماعي ونشاط التنظيم 

شباع حاجات أعضائه.  3واستمراره، وتحقيقه ألهدافه وا 
ذا كان وقد ترتفع معنويات  األفراد العاملين في المؤسسة بقدر الدعم المادي، أو المعنوي لجهودهم، وا 

توافر العوامل المادية المحفزة والالزمة لإلنتاج أمرا حيويا بالنسبة للمؤسسة، فإن تلك العوامل ال تكفي بحد 
عالقات إنسانية محورها ذاتها لتحقيق أهداف التنظيم اإلداري، ما لم يتوفر المناخ الصالح والمالئم لنشوء 

   4االهتمام بالعنصر البشري.
الجماعة لقائم على أسس علمية بين الفرد و اهي أسلوب التعامل الفاضل و  اإلنسانيةبما أن العالقات و 

النفسية ، مع إشباع حاجاتهم االقتصادية و التعاون المتبادلمنظمة بطريقة واعية من التفاهم و في أية 

                                                                 

، 1رسالة دكتوراه الدولة يف علم اجتماع التنمية، اجلزءواقع االتصال في المؤسسات الجزائرية، جامعتا منتوري وباجي مختار نموذجا،  :الطاهر أجغيم - 1 ، جامعة منتوري بقسنطينة
 .44 -43، ص ص 2006

 .116، ص 1998الدار اجلامعية، جامعة اإلسكندرية،  ط،، ب إدارة األعمالصري: سعيد حممد املو فريد الصحن،  - 2
 .27 -26، ص ص مرجع سابق :الطاهر أجغيم - 3
 .13ص  هـ،1405مطابع الشرق األوسط، الرياض، العالقات العامة والعالقات اإلنسانية،  :الطخيس إبراهيم عبد الرمحن، واجلرتيلي عماد - 4
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مراعاة هداف المنشودة التي يسعون لتحقيقها، مع توفير البيئة المريحة في العمل، و لتحقيق األ واالجتماعية
 1القيم اإلنسانية المستمدة من مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف.المعايير و القوانين و 

 لتي تتفرعاما تحتويه تلك العالقات ور الفعال للعالقات اإلنسانية، و لذا ال يمكن أن يغفل علم اإلدارة الدو 
نتاج من العالقات العامة، فإن كلتيهما امتداد لذلك العلم الذي هدفه الوصول بالمنظمة إلى أفضل صور اإل

متبادل  فعندما تكون العالقة بين الرئيس والمرؤوس عالقة ود واحترام تهميش مبادئ العالقات اإلنسانية، دون
نجرد كلمات مجاملة تقال لآلخرين و م يؤدي ذلك إلى إنتاج مثمر في العمل، فالعالقات اإلنسانية ليست ما ا 

لعوامل هي باإلضافة إلى ذلك تفهم لقدرات األفراد وطاقاتهم وظروفهم ودوافعهم وحاجاتهم واستخدام كل هذه ا
 لحفزهم على العمل.

جهود جماعة وسيلة للوصول إلى يمكن أن ننظر إلى العالقات اإلنسانية في محيط اإلدارة على أنها الو 
بعة، فهي تعمل على إيجاد التماسك بين هؤالء األفراد في مجال العمل بطريقة تضمن تحريك مشمثمرة و 

ول إلى األهداف المشتركة محققة لحاجاتهم المختلفة في سبيل الوصهم كفريق واحد في صورة تعاونية و دوافع
 2بين المنظمة التي يعملون بها.بينهم و 

تمام بالعالقات اإلنسانية جاء كردة فعل لحركة اإلدارة يوضح تاريخ الفكر اإلداري المعاصر أن االهو 
هتمام ال تعطي كبير االعلمية في بداية القرن العشرين، والتي كانت تهتم بجانب اإلنتاج ورفع معدالته، و ال

حد عوامل اإلنتاج تمتص احترامهم، بل تعتبرهم من ألحالة العاملين النفسية وال تعاملهم كبشر لهم كرامتهم و 
 3عند نفاذها تقوم باالستغناء عنهم.هم و طاقات
فاعلية لتحقيق أعلى كفاءة و تمثل العالقات اإلنسانية دورا بارزا في إثارة دوافع العاملين في أي تنظيم، و 

في األداء، حيث تعتمد العالقات اإلنسانية الجيدة على شعور األفراد العاملين نحو بعضهم البعض، و 
عمل نفسه، حيث يتحدد مستوى كفاءة األداء ألي مؤسسة على نوعية شعورهم نحو رؤساءهم و نحو ال

العالقات السائدة فيها و فعالية اتصاالتها اإلدارية، وتعد العالقات اإلنسانية أحد أهم العوامل المهمة في 
طريقة سليمة هي من التواصل بأسلوب هادف و هم معهم و التفافالقدرة على العمل مع اآلخرين و  اإلدارة،

 4ات المميزة للشخصية اإلدارية الناجحة.السم

 بإيصالأنماطه وذلك االتصال اإلداري بمختلف أنواعه و الرياضية التي تولي اهتمام ب مؤسسةفال
رف على درجة التع كذا مساعدتهم فيدون إجحاف أو تحريف و  المعلومات للعاملين في أوقاتها المحددة

تعريفهم بالدور الذي تلعبه ما تقدمه لهم من خالل خدمات و لى إ إضافةفي تحقيق أهدافها ، أهمية أعمالهم

                                                                 

 .4 -3، ص ص 2006رسالة ماجستري، جامعة نايف للعلوم األمنية،  الوظيفي، وعالقتها باألداءالعالقات اإلنسانية  :بن عقيل ناصر بن حممد - 1
 .19، ص 1969مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، العالقات اإلنسانية في اإلدارة،  :الشبكشي صاحل - 2
 .90، ص 1970انية للكتب، اخلرطوم، سودالدار الاإلدارة في اإلسالم،  :أبوسن أمحد إبراهيم - 3
 .137ه، ص 1407دار التوفيق، القاهرة، العالقات اإلنسانية، سلسلة الدراسات النفسية اإلسالمية،  :مرسي سيد عبد احلميد - 4
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ففاعلية االتصال اإلداري تكمن في زيادة ارتباط العمال ببعضهم  في المجتمع ليزيد ذلك من ثقتهم فيها،
تحسين سة إلى أعلى طاقاتها الخدماتية و الطموح للنهوض بالمؤساألمر الذي يولد لديهم اإلرادة و البعض، 

استفسارات رسائل و و ي لمشاكل الشخصية لعامليها من شكاو كما أن اهتمام المؤسسة با جية، صورتها الخار 
ضفاء العدل و  اإلنسانيةو  االجتماعيةوكذا احتوائها لمختلف العالقات  المساواة في وتشجيع العمل الجماعي وا 

ن ارتباطهم  بها مما يمكنهم يزيد ميشعرهم بانتمائهم لها و و  يعزز والئهم المعامالت مع مراعاة الفروق الفردية
 دقة عالية.أعمالهم بكفاءة و  إنجازمن 
بين  مدى مساهمة االتصاالت اإلدارية الفعالة في تنمية العالقات اإلنسانيةتنحصر مشكلة الدراسة في و 

، حيث تؤثر االتصاالت الوظيفي  العاملين في المؤسسات الرياضية ، وما انعكاسات ذلك على كفاءة أدائهم
الت مستويات اإلدارية المختلفة، فاالتصااللسهولتها وانسيابها بين أو إيجابا على أداء العاملين تبعا  سلبا

صغيرة، باإلضافة إلى حسن توجيه المرؤوسين من التعرف على كل كبيرة و  اإلدارية الفعالة تمكن المسؤولين
 هذا ما يترتب عليه رفع كفاءةخي، و والتبادل والتآ التعاونمن خلق جو و  في المستويات اإلدارية األدنى،

 1. إلى أدنى حد ممكن تقليص األخطاءاألداء و 
نية، تنمية العالقات اإلنسا في ة الفعالةاإلداري تإبراز دور االتصاالالتي تحاول جاءت هذه الدراسة و 

 ه:وتطرح تساؤال مفاد للعاملين في المؤسسات الرياضية الجزائرية، الوظيفي األداء تحسين مستوىو 
 التساؤل العام: -
رساء في تنمية الفعالة االتصاالت اإلدارية مساهمةما مدى  *-  لعاملينبين ا الطيبة العالقات اإلنسانية وا 

 ؟ظيفيئهم الو على كفاءة أدا ذلك ما انعكاساتو  ،"وزارة الشباب والرياضة الجزائرية" في المؤسسات الرياضية
 التي تتمثل فيما يلي:و  ،جزئيةالتساؤالت ال نه جملة منأن نشق م امن هذا التساؤل العام ارتئينو 
 التساؤالت الجزئية: -
 ؟"الجزائرية "وزارة الشباب والرياضةما واقع االتصاالت اإلدارية في المؤسسات الرياضية  *-
 ؟"الجزائرية "وزارة الشباب والرياضةما واقع العالقات اإلنسانية في المؤسسات الرياضية  *-
 ؟"الجزائرية "وزارة الشباب والرياضةاألداء الوظيفي للعاملين في المؤسسات الرياضية ما واقع  *-
 في بين العاملين العالقات اإلنسانية تنميةو ما طبيعة العالقة بين فاعلية االتصاالت اإلدارية  *-

 ؟"وزارة الشباب والرياضة الجزائرية" المؤسسات الرياضية
ات على كفاءة األداء الوظيفي لدى العاملين في المؤسسالفعالة رية االتصاالت اإلدا ما مدى تأثير *-

 ؟"وزارة الشباب والرياضة الجزائرية" الرياضية

                                                                 

 16-15ص ص  ،1993ة احملدودة، الرياض، صفحات الذهبي، مطابع شركة ال2طأساليبها، إلدارية: ماهيتها، أهميتها، و االتصاالت ا :فهد بن سعود بن عبد العزيز يمنيالعث -1
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"وزارة الشباب  المعوقات التي تحول دون فاعلية االتصاالت اإلدارية في المؤسسات الرياضيةهي ما  *-
 ؟والرياضة الجزائرية"

"وزارة في المؤسسات الرياضية زيادة فاعلية االتصاالت اإلدارية *ما هي المقترحات واآلليات الكفيلة ب-
 ؟الشباب والرياضة الجزائرية"

 فرضيات البحث: -2
أن الفرضية هي إجابة مقترحة لسؤال البحث، وذلك حسب الخصائص الثالث اآلتية:  من المعروف

أكثر يوضح عالقة قائمة بين مبريقي، أو هي عبارة عن تصريح في جملة أو حقق اإلالتصريح، التنبؤ، والت
 حدين أو أكثر، أو هي عبارة عن تنبؤ لما سنكتشفه على أرض الواقع.

والبحوث كلها تنطلق من تكهنات وافتراضات تربط بين األسباب والنتائج، ويعتمد الباحث عليها حتى 
استه كانت بمثابة يصل في نهاية المطاف إلى إثباتها أو نفيها، ومن هذا المنطلق وضع الباحث فروضا لدر 

  ة، والتي كانت على النحو التالي:إجابات مسبقة، حاول التحقق من صحتها في الجانب التطبيقي للدراس
 الفرضية العامة: -2-1
رساء الفعالة إلى تنميةاالتصاالت اإلدارية ؤدي ت -* ن في اإلنسانية الطيبة بين العاملي العالقات وا 

 أدائهم الوظيفي.مر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة ، األالجزائرية المؤسسات الرياضية
 الفرضيات الجزئية: -2-2

 واقع االتصاالت اإلدارية في وزارة الشباب والرياضة الجزائرية متدني.  -*
  متدني. الجزائرية وزارة الشباب والرياضةالعالقات اإلنسانية بين العاملين في واقع  -*
 .  في وزارة الشباب والرياضة الجزائرية متدني لينلدى العام واقع األداء الوظيفي -*
الطيبة بين العاملين  العالقات اإلنسانيةوتنمية هناك عالقة موجبة بين فاعلية االتصاالت اإلدارية  -*
من قبل  أساليب اتصال فعالة، أي كلما كان هناك اعتماد على الجزائرية وزارة الشباب والرياضةفي 

 انعكس ذلك إيجابيا على نمط العالقات االنسانية السائدة بين العاملين فيها. كلما المؤسسات الرياضية
تؤثر فاعلية االتصاالت اإلدارية إيجابيا على مستوى األداء الوظيفي، أي كلما حققت االتصاالت  -*

 ا.  الغاية منها، كلما أدى ذلك إلى كفاءة أداء العاملين به الجزائرية اإلدارية في المؤسسات الرياضية
عدم و  ،على مستوى الوزارة سوء صيانة أجهزة االتصال المتوفرة ،قدم وسائل االتصال المستخدمة -*

من أهم المعوقات التي تحول دون فاعلية  كفاية المخصصات المالية القتناء وسائل االتصال الحديثة
 االتصاالت اإلدارية في المؤسسات الرياضية الجزائرية.
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جهزة االتصال الدورية ألصيانة ال ،لية الالزمة لتأمين تقنيات االتصال الحديثةتوفير الموارد الما -*
لحاق العاملين بالوزارة ببرامج تدريبية متقدمة لرفع مهاراتهم في استخدام و  ،على مستوى الوزارة المتوفرة ا 

 وزارة الشباب والرياضةدارية في من أهم اآلليات الكفيلة بزيادة فاعلية االتصاالت اإل تقنيات االتصال الحديثة
 الجزائرية.

  أهداف الدراسة: -3
 إن عدم العناية بالمشكالت اإلنسانية في المؤسسة الجزائرية، وتجاهل تشخيص واقع االتصاالت السائدة
ومدى اهتمام القائمين على المؤسسات الرياضية الجزائرية بالعوامل المرتبطة بالجوانب اإلنسانية التي تزيد 

كفاءة األداء لدى العاملين، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم األوضاع وتصدع العالقات بين من فاعلية و 
داريين، مما قد يزيد في حدة الصراع الذي من شأنه أن يعطل عمل اإلدارة  أعضاء التنظيم من عمال وا 

 ويعيقها في تحقيق أهدافها.
، حيث نالحظ مسألة ذات أهمية بالغةيعتبر موضوع فاعلية االتصاالت اإلدارية في المؤسسات الرياضية 

تعليماتها للعاملين، ما يتعلق بتنظيماتها وقراراتها و أن االتصاالت في المؤسسة أصبحت تثير اهتمام اإلدارة في
 إلى التعرف على: تسعى الحالية وعليه فدراستي

 .ية""وزارة الشباب والرياضة الجزائر ة في المؤسسات الرياضية واقع االتصاالت اإلداري -
 ."وزارة الشباب والرياضة الجزائرية"ة في المؤسسات الرياضية واقع العالقات اإلنساني -
 ."وزارة الشباب والرياضة الجزائرية"ن في المؤسسات الرياضية واقع األداء الوظيفي للعاملي -
في المؤسسات  ينبين العامل العالقات اإلنسانية وتنميةطبيعة العالقة بين فاعلية االتصاالت اإلدارية  -

 ."وزارة الشباب والرياضة الجزائرية" الرياضية
على كفاءة األداء الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات  الفعالة االتصاالت اإلدارية مدى تأثير -

 ."وزارة الشباب والرياضة الجزائرية" الرياضية
ة "وزارة الشباب والرياضة لرياضيت اإلدارية في المؤسسات االمعوقات التي تحول دون فاعلية االتصاال -

 .الجزائرية"
"وزارة الشباب المقترحات واآلليات الكفيلة بزيادة فاعلية االتصاالت اإلدارية في المؤسسات الرياضية  -

 .والرياضة الجزائرية"
واقع االتصاالت اإلدارية في وكل هذا يمكن أن يشكل عملية لبناء منظور متكامل وجديد لفهم    

الجزائرية ومدى اعتماد هذه األخيرة على مبادئ العالقات اإلنسانية، ومدى انعكاسات ذلك على المؤسسة 
 مستوى األداء، ذلك أن للبحث ثالث وظائف نلخصها فيما يلي:
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 تتمثل في تحقيق مردود تنظيمي، واقتصادي وخدماتي فعال.وظيفة عملية:  -أ
عي لفئة معينة أو قطاع معين من الحياة وهي التعرف على السلوك االجتماوظيفة مجتمعية:  -ب

االجتماعية واالقتصادية للمجتمع، والتعرف على مدى فاعلية االتصاالت اإلدارية في المؤسسات الرياضية 
كفاءة األداء الجزائرية، ومدى االهتمام بالعنصر البشري والعالقات اإلنسانية، وكيف ينعكس ذلك على 

 وتحقيق األهداف وصورة المؤسسة.
وتتمثل في البحث عن عالقة متغيرين أو أكثر، وتأثيرهما في تطور المشكلة وظيفة علمية:  -ج

المبحوثة، وتموقعها في الحاضر المعاش، حيث أن البحوث االجتماعية الميدانية في هذا المجال ال تزال 
 في بداية طريقها، كما يغلب عليها الطابع االستطالعي.

 الية على هدفين رئيسين، نلخصهما فيما يلي:وبصفة عامة تتوقف الدراسة الح
وفق مبادئ العالقات  ويتمثل في وصف ظاهرة االتصاالت اإلدارية :(Descriptif) * هدف وصفي

أهدافها، اإلنسانية في عالقتها بكفاءة األداء داخل المؤسسة الرياضية الجزائرية، وذلك من خالل تحديد 
 خصائصها، ومقوماتها...الخ.

ويقصد به تقديم اقتراحات وتوصيات واجتهادات في إطار المساهمة (: Prescriptif) هي* هدف توجي
إليجاد الحلول العملية للمشكالت التي تبحث الدراسة في وجودها، تطورها وآثارها، أو على األقل تحديد 

 األسلوب األمثل لكيفية التعامل معها ومع من يعاني منها.

 أهمية الدراسة: -4
الرياضية  المؤسساتي، فإنه ال يقل أهمية في حياة اإلنسان أو الفرد العادصال هاما في إذا كان االت

ن معظم مشكالتنا اليوم ليست في عالم و ، وكبيرهاغيرها ص ن أكبر عالم األشخاص، كما أ ولكن فياألشياء ا 
 همهم.فالقدرة على التعامل مع اآلخرين و هو عدم  وال يزالفشل لإلنسان كان 

راسة الراهنة أهميتها من أهمية الموضوع نفسه، فموضوع فاعلية االتصاالت اإلدارية يعد تستقي الدو 
مجال اإلدارة والتنظيم،  والمفكرين فيمسألة ذات أهمية كبيرة لما يشهده من اهتمام الكثير من الباحثين 

 :فيما يلي الدراسة وتكمن أهميةوعلوم اإلعالم واالتصال وغيرها من المجاالت، 
 اتخاذ يات اإلدارية من تنظيم وتخطيط ورقابة وتنسيق و ال اإلداري دور في جميع العمللالتص

ممارسة االتصاالت  الرياضية إلى سوء فهم ن تعود أغلب المشكالت في المؤسساتأ وال عجبالقرارات، 
 .والعامليناإلدارية بين اإلدارة 

 ،خدماتي، ...الخصناعي، إداري،  أهمية االتصال في التنظيم )المؤسسة( مهما كان هذا التنظيم ،
حيث يمثل أحد األسس الهامة التي يرتكز عليها الهيكل التنظيمي لتحقيق نشاطاته في المستويات التنظيمية 

 المختلفة.



 اسةالمدخل العام للدر                        الفصل التمهيدي                             

 

 

14 

 

  فاعلية االتصاالت اإلدارية تعطي المؤسسة نسقا منسجما، خاصة في نقل المعلومات من المستوى
نقل األوامر والتعليمات إلى المستوى األدنى، كما يساعد في تنمية األدنى إلى المستوى األعلى، وكذلك 

العالقات االجتماعية واإلنسانية، وتحسيس العاملين بأهميتهم ودورهم في إنجاح كافة المشاريع التي تسعى 
  المؤسسة لتحقيقها.

 ء الوظيفي لدى ااألد رفع كفاءة ودورها فيالتصاالت اإلدارية ا تأتي هذه الدراسة للتأكد من فاعلية
 الرياضية. العاملين بالمؤسسة

  ذلك و  الرياضية من نتائج الدراسة، المؤسسات والواسطة والدنيا فياستفادة الموظفين باإلدارة العليا
  األداء. فة حول أثر االتصاالت اإلدارية وفق مبادئ العالقات اإلنسانية علىمن خالل ما تقدمه من معر 

  كونه عملية مستمرة  إلى جانب ،ي في المؤسسة كعملية أساسية وحيويةبروز أهمية االتصال اإلدار
طوال عمر المؤسسة، تنشط وتدعم التخطيط والتنظيم، وتعطي المؤسسة دفعة قوية في االستمرار عن طريق 

 اتخاذ القرارات، التنسيق، اإلشراف، المتابعة، الرقابة والتقويم.

 ارية في المؤسسة، يتبين لنا أن كل عضو من أعضاء إذا تعمقنا في تحليل أهمية االتصاالت اإلد
التنظيم اإلداري، أو أي عامل في المؤسسة يكون مسؤوال عن أعمال معينة تخصه، أو تخص من هم تحت 
مسؤوليته، وبالتالي فإن عدم دقة وكفاءة هذه االتصاالت ال تؤثر فقط على المدير، بل يصل التأثير إلى 

ؤسسة، وتظهر آثارها على مستوى الميول، االتجاهات، األداء، العالقات كافة أعمال العاملين في الم
 اإلنسانية والروح المعنوية للمسؤولين والعمال على حد سواء.  

 الوظيفي، لذلك  األداء فض مستوىدارية ذات فاعلية فذلك يؤدي إلى خإذا لم تكن االتصاالت اإل
 األداء. علىدارية ح أثر نظام االتصاالت اإلجاءت هذه الدراسة لتوضي

  األداء، اإلدارية، العالقات اإلنسانية، و تعميق الدراسات واالتجاهات العلمية التي تهتم باالتصاالت
م بأساليب التبادل في ومحاولة اإلسهام المتواضع في إضافة لبنات جديدة إلى هذه الموضوع الذي يهت

 ى كفاءة األداء.أنماط العالقات بين األفراد وانعكاسات ذلك علالمؤسسة، و 

 جامعة الجزائر والباحثين والدارسين فيلطالب العلم  أمل الباحث أن تكون هذه الدراسة مرجعا هاما-
لدراسات التي تتطرق لهذا الموضوع، وتشجيعهم على البحث العلمي في هذا لقلة ا والجامعات األخرى -3

 الموضوع.

 موضوع البحث:أسباب اختيار  -5
  األداء الوظيفي  العالقات اإلنسانية في الرفع من كفاءةالتصال اإلداري و أثر ار و االهتمام الكبير بدو

 الرياضية. تحقيق األهداف المسطرة في المؤسساتبالتالي الوصول إلى لدى العاملين، و 
 بينها سوء  مالحظة الباحث أن أغلب المؤسسات الرياضية الجزائرية تعاني من مشاكل مختلفة من

خاصة، كذا سوء العالقات بين الرؤساء والمرؤوسين ل واإلدارة وبين العمال فيما بينهم، و التواصل بين العما
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ا التسرب ونقص الكفاءة في مؤسسة الواحدة عامة، األمر الذي يؤدي إلى سلبيات متعددة منهال وبين أفراد
العالقات  مبادئ األداء، األمر الذي أدى بالباحث إلى البحث في موضوع فاعلية االتصاالت اإلدارية وفق

  على أداء العاملين في المؤسسات الرياضية. ومدى انعكاساتهااإلنسانية 
  اعتقاد الباحث بأن موضوع الدراسة ينبه إلى أن النجاح في العمل وتحقيق النتائج المطلوبة ال يهدى

نما يؤخذ بتوفير كافة أسباب النجاح من اتصال فعال وعالقات إنسانية وحسن   التخطيط والتنظيم.وال يمنح، وا 
 سيكية ونقص التواصل الواقع المعاش في الحياة المهنية للباحث، ومواجهته لبعض مبادئ اإلدارة الكال

ر العالقات بينهم، مما يخلق جو تسوده الكراهية والبغضاء والشحناء، مما وسوء وتوت، اإلدارةبين العمال و 
عرف على الحلول التي يمكن أن تخفف من حدة هذه دفع الباحث إلى االهتمام بهذا الموضوع ومحاولة الت

 المشاكل أو تقضي عليها نهائيا.
  بمختلف مستويات اإلدارة الرياضية، إضافة إلى المواضيع التي تعتني نقص مثل هذه البحوث و

أهمية االتصال ودوره في توجيه سلوك الفرد داخل المؤسسة، وخطورة المعوقات التي تقف عائقا أمام تحقيق 
 هداف المسطرة.األ

 المستويات  الميول الكبير إلى المجال اإلداري، خاصة طبيعة العالقة بين مختلف العاملين في
 الرياضية. المختلفة داخل المؤسسات

 الماستر، والرغبة في التعمق أكثر في هذا وع االتصال في مذكرتي الليسانس و تناول الباحث لموض
 لوم اإلدارة، لتناوله أحد أعمدة إدارة الموارد البشرية )االتصال(.الموضوع الذي يعتبر بغاية األهمية في ع

 كأساتذة في المستقبل ين و التي تساعدنا كإداريالتطبيقية اكتساب مختلف المعارف النظرية و  محاولة
 الرياضية. ستوى األداء الوظيفي داخل المؤسساتمعلى االرتقاء ب

 الدراسات السابقة: -6
 األخيرةاسات السابقة، كون هذه االستعانة بالدر ن البحوث العلمية دون اللجوء و م ال يمكن إنجاز أي بحث

ليه البحوث المنجزة في نفس ميدان على أهم ما توصلت إذلك للوقوف و الدعم للباحث، تقدم المساعدة و 
يمكن تلخيص الغاية أ من حيث انتهت البحوث األخرى، و موضوع البحث، بمعنى أن موضوع الباحث يبد

 الستعانة بالدراسات السابقة فيما يلي:من ا
 التعرف على حدود المعرفة القصوى التي توصلت إليها مختلف البحوث.أوال: 
 التعرف على الفروق الموجودة بين الدراسات السابقة والبحث الذي نحن بصدد إنجازه.ثانيا: 
مقارنة و ع موضوع الباحث التعرف على الدراسات التي هي على عالقة مباشرة أو غير مباشرة مثالثا: 

 إليها لتأكيدها أو دحضها. المتوصلالنتائج 
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على على مستوى المكتبات الجزائرية والعربية واألجنبية، و  العلمية من خالل تفحص مختلف المراجعو 
ص انعكاساتها على كفاء األداء، لخيت في مجال االتصاالت اإلدارية والعالقات اإلنسانية و شبكة األنترن

  أهم الدراسات فيما يلي:الباحث 

 م. 1989" تصاالت اإلداريةال انظم فيصل المفقاعي بعنوان " دراسة الدراسة األولى: -6-1

ينبع، جبيل و للهدفت الدراسة إلى استطالع واقع االتصاالت اإلدارية في الجهاز التنفيذي للهيئة الملكية 
واع واألساليب المستخدمة فيه والعوامل االتصال التي يحققها، واألن لى ماهية أغراضبغرض التعرف ع

 زيادة فعاليته.معوقات لتطوير االتصال اإلداري و كيفية التغلب على الالمؤثرة عليه، و 
كأداة للدراسة، حيث أعد  االستبانةوصفي التحليلي الذي اعتمد على اتبع الباحث في دراسة المنهج ال

( من الموظفين السعوديين العاملين %25سيطة تمثل )قام بتوزيعها على عينة عشوائية بو  استبانةالباحث 
 ينبع.لتنفيذي للهيئة الملكية للجبيل و في الجهاز ا

 توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: 
 يوظف بيل وينبع بالتعدد والترابط، و تتسم أغراض االتصال في الجهاز التنفيذي للهيئة الملكية للج

 في خدمة هذه األغراض المتعددة.حد كبير  والشفوي إلىاالتصال الكتابي 

  بجانب االتصاالت الرسمية.تتم االتصاالت غير الرسمية 

 .هناك اتصاالت خارجية بكثرة مع األجهزة التي تربطها أعمال بالهيئة 

  ،األفقي.بل هناك االتصال الرأسي الهابط والصاعد، و ال يتركز االتصال في اتجاه واحد 

  العوامل التنظيمية، عملية االتصال مرتبة حسب تأثيرهاسطة على أهم العوامل التي تؤثر بدرجة متو :
 العوامل الفنية، ثم العوامل اإلنسانية.

يفيد الباحث في اإلطار تتشابه هذه الدراسة مع دراسات الباحث في تناولها االتصاالت اإلدارية، مما س
 األداء. أثرها على مستوىفي معرفة وسائل تطوير االتصال و  بصفة خاصةالنظري، و 

صال بين إدارة الموارد البشرية " معوقات االت: دراسة رماش صبرينة بعنوانالدراسة الثانية:  -6-2
 .2004عام  العمال في المؤسسة العمومية الجزائرية"و 

هدفت الدراسة إلى تشخيص المعوقات وتأكيد مدى تأثيرها سلبا على تحقيق الفعالية االتصالية داخل 
الشروط الموضوعية لوضع خطة اتصالية داخل المؤسسة الجزائرية تمكنها من القضاء  يدوكذا تحدالمؤسسة، 

على الفوضى السائدة فيها، كما هدفت إلى محاولة قياس مدى تأثير الفروق الفردية، والتحيزات اإلدراكية 
وأخيرا قياس تأثير على فهم واستيعاب الرسائل وتحديد مدى تأثير الجانب الفني عليها وكيفية نقلها بفعالية، 

المتغيرات التنظيمية السائدة على الفعالية االتصالية في التنظيم وتحديد مدى تأثير المتغيرات البيئية على 
 تدفق المعلومات.
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استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على 
للحصول على نتائج موضوعية، كما ركز الباحث على تقنية معلومات كافية ودقيقة عن موضوع محدد 

 المسح االجتماعي.
من أهم األدوات التي اعتمدتها الباحثة في جمع البيانات الخاصة بالدراسة نجد المالحظة، حيث و 

كما استعانت على  لمالحظة البسيطة لجمع البيانات وكذا في وضع الفرض الرئيسي،اعتمدت على ا
األولى على أفراد إدارة الموارد البشرية، والثانية طبقت على العمال باختالف رتبهم، إضافة االستبانة طبقت 

 إلى ذلك اعتمدت على المقابلة الغير مقننة، والمقابلة الحرة مع بعض المسؤولين.
 اختارت الباحثة العينة العشوائية الطبقية، حيث قسم مجتمع الدراسة إلى طبقات، بلغ العدد اإلجمالي

( أفراد 10اضطرت الباحثة إلى استبعاد مفردات المديرية التي تضم )( عامال، و 1037مجتمع األصلي )لل
فرد، أما العمال المقدر  13 ـ)اإلدارة العليا(، وبالتالي ركزت على كل مفردات إدارة الموارد البشرية المقدرة ب

 ( عامل.101العينة )، وكان مجموع أفراد %10( عامل، فقد تم اختيار 1014عددهم حوالي )
 توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:

  تأثير المعوقات اإلنسانية على فاعلية العملية االتصالية لم يسجل بنفس الشدة، فالعوامل النفسية
تؤثر بصفة مطلقة على المعلومات المرتدة من العمال، أما العوامل االجتماعية فهي تؤثر باختالف في 

 ذا االختالفات في الجماعات المرجعية.المستوى التعليمي، وك

  يقرون بأن مضامين الرسائل التي تصلهم من العمال هي عبارة عن مشكالت  اإلداريينأغلبية
 تتطلب حل.

  يرون أن العامل يراعي عرض المعلومات وفق تسلسل منطقي، لكنه قد ال يراعي  اإلداريونإن
 هذه المعلومات. وتناسق أجزاءترابط 

 والتنموية التصالية في المؤسسة العمومية الجزائرية، والمرتبطة بالجوانب التسييرية إن العملية ا
 البشرية تواجهها صعوبات فنية تحد من فاعليتها.  للموارد

  إن اتباع المعلومات للمسار التنظيمي الرسمي يؤثر على سالمة المعلومات المرتدة من العمال
 خاصة الشفوية.

 وقع التنظيمي غير المالئم ر سلبا على تبادل المعلومات كالمدة ما تؤثورود بعض الحاالت التي عا
 للعامل، مما يشعره بعزلة اتصالية عن اآلخرين.

  تتعرض عملية االتصال لبعض العقبات التقنية المتمثلة خاصة في تداخل الخطوط الهاتفية، مما
نهما، فأغلبية التعليمات تحتاج إلى يؤثر على تبادل المعلومات بين الطرفين، إضافة إلى بعد المسافة بي

 تفسير، لكن االنتشار الجغرافي يحول دون تحقيق ذلك.
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  تذمر اإلداريين والعمال من األوضاع المادية السيئة، وأقروا تأثيرها المباشر على مختلف
حادة  االتصاالت، فهي تؤثر على انتباه العامل، مما يثير التوترات النفسية التي تؤدي إلى نشوء صراعات

 بين الطرفين.

ة والصعوبات التي تتعرض إليها، ي تناولها لالتصاالت اإلداريتتشابه هذه الدراسة مع دراسات الباحث ف
مما سيفيد الباحث في  باعتبارها أكبر مشكلة تواجه اإلدارة الحديثة، ،المعوقات التي تؤثر على فاعليتهاو 

ية االتصالية مستوى تأثيرها على العملالمعوقات و ة في معرفة أنواع هذه بصفة خاصنظري، و اإلطار ال
  .األداء، وكيف يمكن تحقيق الفعالية االتصالية بين العمال داخل المؤسسة في ظل هذه المعوقاتو 

دور التقنية الحديثة في تطوير االتصاالت دراسة عبد اهلل كليبي بعنوان: "الدراسة الثالثة:  -3 -6
 .2003م " عااإلدارية باألجهزة األمنية

هدفت الدراسة إلى تطوير االتصاالت اإلدارية باألجهزة األمنية باستخدام وسائل التقنيات الحديثة من 
خالل التعرف على مدى توفر هذه التقنيات في مجال أعمال االتصاالت اإلدارية، ومدى استخدامها، ومدى 

م التقنيات الحديثة في مجال أعمال فاعليتها، وكذا من خالل الكشف عن المعوقات التي تحول دون استخدا
 االتصاالت اإلدارية.

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي عن طريق مدخل المسح االجتماعي الشامل، أين 
اعتمد على االستبانة كأداة لجمع المعلومات، حيث تم توزيعها على العاملين بإدارات االتصاالت اإلدارية 

األجهزة األمنية بوزارة الداخلية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمقدر )عسكريين، مدنيين( ب
 ( فردا.222عددهم )

 ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي:
  تتوفر وسائل التقنية الحديثة بإدارات االتصاالت اإلدارية باألجهزة األمنية بوزارة الداخلية بنسب

 متفاوتة.

  اتضاح االستخدام المتفاوت لوسائل التقنية الحديثة في أعمال االتصاالت اإلدارية بإدارات
 االتصاالت اإلدارية باألجهزة األمنية بوزارة الداخلية.

  يؤكد جميع العاملين في إدارات االتصاالت اإلدارية على تأثير استخدام التقنية الحديثة على فاعلية
 كل من:

 اإلنتاجية. -أ
 حسين بيئة العمل.ت -ب
 تحسين أساليب االتصاالت في اإلدارة. -ج
 توظيف وتطوير القوى العاملة. -د



 اسةالمدخل العام للدر                        الفصل التمهيدي                             

 

 

19 

 

 اتخاذ القرارات. -هـ
  أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر المعوقات التي تحد من استخدام وسائل التقنية الحديثة واالستفادة

 منها بإدارات االتصاالت ما يلي:

 من قبل الجهات المعنية.عدم توافرها بالقدر الكافي  -أ
 حاجة وسائل التقنية الحديثة إلى صيانة دورية. -ب
 احتياج األفراد إلى دورات تدريبية الستخدام وسائل التقنية الحديثة. -ج
  أوضحت نتائج الدراسة أن أقل المعوقات التي تحد من استخدام وسائل التقنية الحديثة واالستفادة

 ية ما يلي:منها بإدارات االتصاالت اإلدار 

 انقطاع التيار الكهربائي أو الهاتف المركزي. -أ
 اقتناع بعض األفراد بعدم الحاجة الستعمالها.  -ب
 الخوف من المسائلة في حال تعطلها. -ج

تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في تناولها لالتصاالت اإلدارية وسبل تطويرها في اإلدارة، مما 
النظري من حيث التعرف على تأثير التقنيات الحديثة على فاعلية االتصاالت  سيفيد الباحث في الجانب

 اإلدارية، ووظائف أخرى في اإلدارة، والمعوقات التي تحول دون استخدامها لالستفادة من إيجابياتها.

 م.2003"  أثر االتصاالت على األداء الوظيفيدراسة وليد الربيعة بعنوان "  :الدراسة الرابعة -4 -6
لى داء الوظيفي من خالل التعرف ععن أثر االتصاالت اإلدارة على األ هدفت الدراسات إلى الكشف

واقع أنظمة االتصاالت الوقوف على في المطارات الدولية و بين األجهزة األمنية  أنواع االتصال اإلداري
 االتصاالت اإلدارية.التعرف على العوامل المؤثرة في فعاليتها على األداء الوظيفي، و  مدىاإلدارية و 

اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي عن طريق مدخل المسح االجتماعي الذي اعتمد على 
 (337طبقية مقدارها )قام بتوزيعها على عينة عشوائية دراسة، حيث أعد الباحث استبانة و االستبانة كأداة لل

المنطقة الشرقية وجدة، مطارات الدولية بالرياض، و ية بالباألجهزة األمن من مختلف الرتب من العسكريين
 المنطقة الشرقية وجدة.نية بالمطارات الدولية بالرياض و ( من المدنيين العاملين باألجهزة األم318)و

 توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
 شرين، تتمثل نظم االتصاالت اإلدارية المطارات الدولية السعودية في: االتصال بالرؤساء المبا

المعلومات، االتصاالت اإلدارية الممتدة إلى جميع المستويات تبادل األفكار و لاالتصال المباشر بين الزمالء 
األقسام دارية بين الزمالء في اإلدارات و الدورية، االتصاالت اإلة، االتصاالت اإلدارية الدائمة و التنظيمي
 المختلفة.
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  اإلدارية باإلدارات األمنية بالمطارات الدولية فيما يلي:تنحصر العوامل المؤثرة في نظم االتصاالت 

  ،األقل استخداما لنظم االتصاالت اإلدارية في المطارات الدولية: االتصاالت اإلدارية المؤقتة
 االتصاالت الخارجية، االتصاالت اإلدارية غير الرسمية.

  التقارير استخدام التعاميم والنشرات و ات الدولية: األكثر استخداما لنظم االتصاالت اإلدارية في المطار
استخدام التعليمات التوجيهات اللفظية، م األوامر و االحاسب اآللي، استخدم أجهزة الفاكس و االدورية، استخد

 استخدم االجتماعات.و لوحة اإلعالنات، استخدام الهاتف، المكتوبة و 

 االفتقار إلى تتمثل في ء الوظيفيواألداون فاعلية االتصاالت اإلدارية أهم المعوقات التي تحول د :
 األهداف للعاملين.ية لالتصال، عدم وضوح السياسات و نظام اتصال جيد، عدم توفر المهارات األساس

  الحديثة: استخدام أساليب االتصال بزيادة فاعلية األداء الوظيفي فيتتمثل أبرز اآلليات الكفيلة ،
 الكتابة.القراءة و االستماع و خاصة بالتحدث و تنمية المهارات التطوير الهياكل التنظيمية، 

سيفيد الباحث في تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أثر االتصاالت اإلدارية على األداء، مما 
ظم نارية األقل واألكثر استخداما، و بصفة خاصة في معرفة أساليب االتصاالت اإلداإلطار النظري و 

تنعكس سلبا على و تحول دون فاعلية االتصاالت اإلدارية،  لمعوقات التيوا، االتصاالت اإلدارية المستخدمة
 بزيادة فاعلية األداء الوظيفي.الكفيلة  اآلليات، و األداء الوظيفي

دور تقنية االتصاالت والمعلومات في تطوير دراسة الحميدان بعنوان: ": خامسةالدراسة ال -5 -6
 .2007" عام األجهزة األمنية

( ضابط من العاملين في مصلحة 131بمدينة الرياض، وطبقت على عينة مقدارها )أجريت الدراسة 
 الشرطة بمدينة الرياض.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر واستخدام تقنية االتصاالت والمعلومات في مراكز الشرطة 
ات التي تحد من استخدام ومدى إسهام هذه األخيرة في تطوير العمل وسبل تفعيلها، وكذا التعرف على المعوق

 تقنية االتصاالت والمعلومات بمراكز الشرطة في مدينة الرياض.
وفي ضوء أهداف الدراسة واألسئلة التي تحاول اإلجابة عنها، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 

 عن طريق مخل المسح بالعينة، أين اعتمد على االستبانة كأداة لجمع البيانات.
 الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: وقد توصلت

  انعدام بعض تقنيات المعلومات واالتصاالت في مراكز الشركة، وأبرزها تتمثل في: إمكانية استخدام
خدمة األنترنيت، حفظ السجالت والملفات الخاصة بالعمل باستعمال األرشفة اإللكترونية، توفر أجهزة مراقبة 

 نت( تستخدم في العمل.أمنية )كاميرات مراقبة، أجهزة تص
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  هناك إسهامات تقنية المعلومات واالتصاالت في تطوير العمل بمراكز الشرطة بمنطقة الرياض
 أبرزها تتمثل في:

 استخدام الحاسب اآللي في حفظ األعمال وأرشفتها. -أ
 استخدام وسائل االتصال الحديثة في زيادة التنسيق بين أفراد فرق العمل األمنية. -ب
 دام وسائل االتصال )الهاتف، الفاكس( في تواصل المركز بالمديرية العامة للشرطة.استخ -ج
 استخدام تقنية االتصال والمعلومات في كشف الغموض عن الكثير من الجرائم. -د
 وأخيرا استخدام أجهزة العرض )بروجيكتور، فيديو( األمر الذي يزيد من فهم الضباط لمهامهم. -هـ

  استخدام تقنية االتصاالت والمعلومات في مراكز الشرطة بمنطقة الرياضهناك معوقات تحد من ،
 من أهمها: والتي

 عدم التدريب المستمر على استخدام تقنية االتصاالت والمعلومات. -أ
 عدم وجود بنية تحتية متكاملة للتطبيق التقني. -ب
 لومات الحديثة.ندرة الكوادر البشرية المؤهلة في استخدام تقنية االتصاالت والمع -ج

 :هناك من السبل ما يعمل على تفعيل تقنية االتصاالت والمعلومات، وتتمثل فيما يلي 

 توفير أحدث األجهزة والبرامج الحاسوبية. -أ
 برمجة تدريب للضباط على كيفية استخدام تقنية االتصال والمعلومات وكيفية االستفادة منها. -ب
يجاد بنية تحتية متكاملة للتطبيق تخصيص ميزانية كافية لتحديث أجهز  -ج ة االتصال والمعلومات وا 

 التقني.

تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في تناولها لمختلف تقنيات االتصاالت والمعلومات وكيفية االستفادة 
جانب منها في رفع كفاءة أداء العاملين وتسهيل مهامهم ورفع الروح المعنوية لديهم، مما سيفيد الباحث في ال

النظري من خال التعرف على دور تقنيات المعلومات واالتصاالت في تطوير األداء وكذا المعوقات التي 
 تخول دون فاعليتها.

فاعليتها في تحقيق واقع االتصاالت اإلدارية و : " دراسة الجديع بعنوان: السادسةالدراسة  -6 -6
دارة جوازات الدمامة بين إدارة جوازات الرياض و قارنأهداف المديرية العامة للجوازات: دراسة تطبيقية م "، ا 

 .2002عام 
من أهم األهداف التي سعت إلى تحقيقها هذه الدراسة، التعرف على أهمية نظم االتصاالت اإلدارية 

معرفة أساليب االتصاالت اإلدارية األكثر استخداما مة في إدارتي الجوازات بالرياض والدمام، و المستخد
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مة للجوازات بالرياض والدمام، ى فاعلية االتصاالت اإلدارية في تحقيق أهداف المديرية العاكشف مدو  فيهما
 كذلك تحديد المعوقات التي تحول دون فاعلية االتصاالت اإلدارية في هذه اإلدارات.و 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق مدخل المسح االجتماعي الذي اعتمد على االستبانة 
ضباط ( من ال521داة للدراسة، حيث أعد الباحث استبانة قام بتوزيعها على عينة عشوائية طبقية مقدارها )كأ

 الدمام.الرياض و  واألفراد بجوازات
 من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:و 
 تصال الدمام في: االرياض و تتمثل نظم االتصاالت اإلدارية المستخدمة في إدارتي الجوازات بال

 .األفكاربين الزمالء في إدارة الجوازات لتبادل  واالتصال المباشربالرؤساء المباشرين 

 الدمام.ارجية في إدارتي جوازات الرياض و الخظم االتصاالت اإلدارية المؤقتة و يقل استخدام ن 

  ي: فالدمام تتمثل ات الرياض و إن أساليب االتصاالت اإلدارية األكثر استخداما في إدارتي جواز
التوجيهات الفليكس والحاسب اآللي واستخدام األوامر و أجهزة الدورية و  والنشرات والتقاريراستخدام التعاميم 

 اللفظية.

 الدمام تتمثل في: خداما في إدارتي جوازات الرياض و إن أساليب االتصاالت اإلدارية األقل است
والحركات اإلشارات قياس اتجاهات الرأي العام و ية و التلميحات غير اللفظالمسجل و استخدام االتصال التلفوني 

 .اإليضاحية

  إن أبرز اإلسهامات التي تؤديها االتصاالت اإلدارية في تحقيق أهداف المديرية العامة للجوازات
لعمل بالشكل المطلوب توجيه العاملين إلنجاز افي: شرح أهداف إدارة الجوازات وخططها للعاملين و  تتمثل

 مراكز اتخاذ القرار. ونقلها إلىالبيانات و وتوفير المعلومات 

  من أكثر المعوقات التي  عدم توفير المهارات األساسية لالتصالاالفتقار إلى نظام اتصال جيد و
 تحول دون فاعلية االتصاالت اإلدارية في تحقيق أهداف المديرية العامة للجوازات.

 استخدام ارية في إدارة الجوازات تتمثل فيإن أبرز اآلليات الكفيلة بزيادة فعالية االتصاالت اإلد :
خطوط السلطة بحيث يحدد بوضوح مراكز االتصال و تطوير الهيكل التنظيمي أساليب اتصال فعالة، و 

 الرسمية.

د الباحث في مما سيفي هو االتصاالت اإلدارية،راسة الحالية في أحد متغيراتها و تتفق هذه الدراسة مع الدو 
 المعوقات التي تحول دون فاعليتهارفة مفهوم االتصاالت، أساليبها و صة في معبصفة خااإلطار النظري و 

بجوازات مدينة بينما اختلفت مع الدراسة الحالية في التطبيق فقد طبقت على العاملين  ،آليات تطويرهاو 
 .الرياضة بالجزائرعلى العاملين في وزارة الشباب و  الدمام، بينما ستطبق الدراسة الحاليةالرياض و 
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انعكاساتها على األداء معوقات االتصال اإلداري و دراسة الماضي بعنوان: ": الدراسة السابعة -7 -6
 .1997". عام الوظيفي

ين بالمستويات ( فردا من العامل141)رها طبقت على عينة مقدايت هذه الدراسة بمدينة الرياض، و أجر 
 التنفيذية بإمارة منطقة الرياض.اإلدارية الوسطى و 

 المشكالت التي تعترض عملية االتصال في منطقة الرياض.لدراسة إلى تحديد أهم المعوقات و هدفت اقد و 
مد فيه على االستبانة طريق مدخل المسح االجتماعي، الذي اعتقد استخدم الباحث المنهج الوصفي عن و 

 أهمها:قد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من كأدوات للدراسة، و  المالحظةو  المقابلةو 
  تشعب أعماله، مما يترتب عليه االتصال بجهات جهاز إمارة منطقة الرياض بتعدد وتنوع و تميز

 متعددة.

 أوجه القصور في قنوات االتصال الرسمية من حيث توفر المعلومات التي تساعد على  ضهناك بع
ية الستكمال الحلقات القيام بأداء األعمال على نحو جيد، مما يتطلب االستعانة بقنوات اتصال غير رسم

 المفقودة في دارة األعمال.

 امتصاص صور الشحناء الناتجة من بتقوية العالقات بين الموظفين و  يقوم التنظيم الغير رسمي
توفيرها ، فضال عن توفيره بعض المعلومات التي يصعب الموظفينبين اإلدارة و  ضغوط العمل أو سوء الفهم

 االتصال الرسمي. خالل

  كان أكثرها التصال المستخدمة بين الموظفين ورؤسائهم أو بين بعضهم البعض، و اتعدد قنوات
ة، التعليمات المكتوبة، المقابالت الشخصية، المكالمات الهاتفيا حسب الترتيب التالي: األوامر و استخدام

 السجالت.اللوائح، التعليمات الشخصية و 

 القدرات المكتسبة بين األفراد، حيث و صية بسبب التباين في الموروثات ظهور معوقات اتصال شخ
قصور القدرات الشخصية، قصور مهارات الترتيب التالي: فوارق اإلدراك و كان أبرز هذه المعوقات على 

 االتصال.

 ا على الترتيب متغيرات بيئية، حيث كان أبرزهاتصال بيئية ناتجة عن موروثات و  ظهور معوقات
 رداءة أساسها.يق المكاتب و لتقاليد، الضوضاء، ضاالتالي: العادات و 

 طبيعة أعمالها، حيث كان أبرزها ل تنظيمية نتيجة طبيعة المنظمة وتنظيماتها و ظهور معوقات اتصا
اإلدارية، زيادة على الترتيب التالي: قصور الهيكل التنظيمي، عدم وضوح نظام االتصال، تعدد المستويات 

 قصور وظيفة العالقات العامة.ضغوط العمل و 

  عناصر تلك و  مكوناتاختالف بدرجة تأثير معوقات االتصال على االتصال اإلداري  تختلف
 المعوقات.
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  ما أنها درجة تأثير معوقات االتصال على االتصال اإلداري باختالف نظرة األفراد إليها، كتختلف
 المراكز التنظيمية لألفراد.تتأثر بالفروق الفردية و 

  األداء الوظيفي من خالل إبرازها لبعض المظاهر الغير تنعكس معوقات االتصال المختلفة على
 والغياب أوصحية في مجال العمل مثل اإلحباط، هبوط الروح المعنوية، فتور العالقة بين بعض العاملين 

 التأخر عن الدوام الرسمي.

تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في تناولها للمعوقات التي يمكن أن تحول دون فاعلية االتصاالت 
بصفة خاصة األثر السلبي لمعوقات النظري، و  اإلطارفي اإلدارية في رفع كفاءة األداء، مما سيفيد الباحث 

 سبل مكافحتها أو تقليل آثارها.داء و االتصال اإلداري على مستوى األ

دورها في تحسين األداء تقنية االتصاالت اإلدارية و دراسة الشهري بعنوان: ": الدراسة الثامنة -8 -6
 .2005" عام الوظيفي من وجهة نظر منسوبي األمن الجنائي في مدينة الرياض

( ضابط من العاملين في األمن 122عينة مقدارها ) وطبقت علىأجريت هذه الدراسة بمدينة الرياض، 
 بمدينة الرياض.الجنائي 

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تقنيات االتصال المستخدمة في األمن الجنائي بمدينة الرياض في 
 سبل مكافحتها.ي تحد من مستوى األداء الوظيفي و المعوقات التستوى األداء الوظيفي لمنسوبيه، و رفع م

تمد على الذي اعالجتماعي، و عن طريق مدخل المسح ااستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
 االستبانة كأداة للدراسة.

 قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:و 
 تزويد المرؤوسين بالتعليمات المناسبة و  األمنيةرا مهما في إنجاز المهام و تلعب االتصاالت اإلدارية د

 .األمنيةلمواجهة المشكالت 

  االحتياجات جنائي من سرعة اتخاذ اإلجراءات و نسوبي األمن الفي تمكين متسهم االتصاالت اإلدارية
 المسبقة لمواجهة المشكالت األمنية.

 .تساعد االتصاالت اإلدارية على سرعة إبالغ القيادات بتطورات المشكالت األمنية 

 األفراد.يصال التعليمات إلى الضباط و تسهم االتصاالت اإلدارية في سرعة إ 

 المساهمة في تقليل معدالت و  وتبسيط اإلجراءاتختصار الوقت ة في اتسهم االتصاالت اإلداري
 األخطاء.

  ،أهم معوقات االتصاالت اإلدارية هي: عدم تدريب العاملين على استخدام تقنيات االتصال الحديثة
هم فة إلى المركزية الشديدة وسوء العالقات اإلنسانية وانعدام التفازيادة ضغوط العمل باألمن الجنائي، إضا

 المرؤوسين.بين الرؤساء و 
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األداء احث في تناولها متغيري الدراسة وهما االتصاالت اإلدارية و تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الب
مدى إسهام االتصاالت اإلدارية في تعرف على طبيعة العالقة بينهما و الوظيفي، مما سيفيد الباحث في ال

 رفع مستوى األداء.

 المعاصر"و  اإلسالمي"العالقات اإلنسانية في الفكر راسة الدوسري بعنوان: دة: الدراسة التاسع -9 -6
 .2005عام 

اصر، وعلى أسس المعو  اإلسالميهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقات اإلنسانية في الفكر اإلداري 
ها ومحاسنها اتنظرياإلنسانية، و على رواد مدرسة العالقات مقومات العالقات اإلنسانية، و دعائم و وأنواع و 

 المدارس الكالسيكية.سة العالقات اإلنسانية و هم االختالفات بين مدر على أوعيوبها، و 
النتائج التي توصلت إليها  من أبرزلمناسبته لهذه الدراسة، و استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

 الدراسة ما يلي:
 قات اإلنسانية كمبدأ أساسي من مبادئ الفكر اإلداري اإلسالمي له فضل السبق في ترسيخ مبدأ العال

 مكان إذا أحسن االستخدام.لكل زمان و  ومتميزا وصالحاويعد أسلوبا أصيال  اإلدارة،

  نهما في استخالص يجب االستفادة مالنبوية الشريفة معين ال ينضب، و السنة إن القرآن الكريم و
 نسانية.العالقات اإلمبادئ اإلدارة والقيم في مختلف مجاالت اإلدارة و 

  نية التطبيقات اإلدارية أن التطبيق العادل للمبادئ المرتبطة بالعالقات اإلنسااتضح من الدراسات و
 .والعملالمعاصر من قبل المسؤولين يؤدي إلى نتائج إيجابية تعود على الفرد في الفكر اإلداري اإلسالمي و 

  التي  والمبادئ واألسسللمفاهيم  دعوة تصحيحرواد مدرسة العالقات اإلنسانية بمثابة  أفكاركانت
 رسخت في أذهان الممارسين لألعمال اإلدارية عن طبيعة العمل.

 أغفلت أهمية ية أهمية زائدة للعنصر البشري، والتنظيم الغير رسمي و أعطت مدرسة العالقات اإلنسان
 التنظيم الرسمي.

  حددا ان واألخوة في اإلسالم و شريفة على أهمية كرامة اإلنسال والسنة النبويةأكد القرآن الكريم
 الحكام.اإلنسانية الطيبة بين األفراد و  العالقات

 كالسيكية( التي االهتمام الزائد بمدرسة العالقات اإلنسانية يعد ردة فعل على المدارس التقليدية )ال
 "ماكس فيبر"." و"هنري فايول" وتايلورأسسها "

 " الباحثين بالعمل  اهتمام" بل أدت إلى هو ثورنلم تتوقف حركة العالقات اإلنسانية عند تجارب
 . اإلنساني

ناحيتي الفكر اإلداري تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في تناوله لمبادئ العالقات اإلنسانية من 
المفاهيم اإلدارية نب النظري من خالل معرفة القيم و المعاصر، مما سفيد الباحث في الجااإلسالمي و 

  مختلف المبادئ التي جاءت بها مدرسة العالقات اإلنسانية.اإلسالمية، و تزخر بها الحضارة  واإلنسانية التي
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"أثر العالقات اإلنسانية على أداء العاملين دراسة خالد الحربي بعنوان: ة: الدراسة العاشر  -10 -6
  .2003عام  في األجهزة األمنية"

خرى على المتغيرات األاء الوظيفي و نية على األدعلى تأثير العالقات اإلنسا هدفت الدراسة إلى التعرف
لى أي مدى تختلف العاملين في األجهزة األمنية، و  المشاركة في صنع القرار لدىكالدافعية، الوالء الوظيفي و  ا 

 العسكريين داخل المنظمة.ه العالقات بين التنظيم الرسمي والغير الرسمي وبين المدنيين و هذ
ى المنهج الوصفي عن مدخل المسح االجتماعي لكونه أنسب الطرق في اعتمد الباحث في دراسته عل

مع البيانات الميدانية الالزمة أين استخدم استمارة االستبانة كأداة لج مجال الدراسات االجتماعية الجديدة،
تم توزيعها على عينة عشوائية من ضباط الجوازات في منطقة صميمها في ضوء الدراسة النظرية و التي تم تو 
 ".ومدنيعسكري  1250" ـالمقدر ب% من مجتمع الدراسة و 15ية بنسبة المنطقة الشرقلرياض و ا

 من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:و 
 األداء في العمل.ناسق فيما يخص زيادة اإلنتاجية و وجود عالقة بين زمالء العمل يؤدي إلى الت 

 ن العاملين.النشاط االجتماعي يرفع مستوى العالقة بي 

 .وجود اتصال بين العاملين خارج أوقات الدوام يؤدي إلى تسيير العمل بشكل أفضل 

 .وجود عالقات إنسانية بين العاملين داخل المنظمة يؤدي إلى خلق دافعية أكثر لرفع مستوى األداء 

 شاركة في وجود عالقات إنسانية بين العاملين داخل المنظمة يؤدي إلى زيادة الوالء الوظيفي والم
 صنع القرار الصحيح.

  يساعد الرؤساء المرؤوسين في التغلب على الصعوبات التي تواجههم في العمل، كما يقترحون
 عليهم أساليب تطوير العمل اإلداري.

  التفاف مجموعة معينة من الموظفين حول الرئيس يعتبر تنظيما غير رسمي يؤثر على اتخاذ
 القرارات.

 العاملين أدى إلى وجود تنظيم غير رسمي تسبب في توتر العالقة بينهما. عدم تقدير اإلدارة لذات 

  المرؤوس أدى إلى وجود تنظيم غير رسمي مما أثر سلبا على األداء توتر العالقة بين الرئيس و
 الوظيفي.

 المرؤوسين تسبب في إظهار تنظيم غير رسمي أثر على ود اتصال غير فعال بين الرؤساء و وج
 اإلدارية.ية و اإلنسان العملية

 العسكريين أدى إلى عدم حل هذه المشكلة. توتر في العالقة بين المدنيين و  عدم االعتراف بوجود 

  اإلدارية بين البيئات الوظيفية المختلفة يؤدي إلى تحسين العالقات اإلنسانية.المالية و  األنظمةتوحيد 

 ا على العالقات اإلنسانية فيما اختالف الصالحيات التي تمنح للعسكريين أو المدنيين يؤثر سلب
 بينهم. 
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 .عدم احترام العسكري للخبرة المدنية التي يحملها الموظف المني يؤثر على العالقات اإلنسانية بينهم 

مدى تأثيرها على األداء وله لمتغير العالقات اإلنسانية و تتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث في تنا
اإليجابية للعالقات اإلنسانية من خالل معرفة اآلثار السلبية و  لجانب النظريالوظيفي، مما سفيد الباحث في ا

 .كفاء األداءاخل المؤسسة على نوعية، فعالية و حسب نوعيتها بين العاملين د

" برامج العالقات اإلنسانية وأثرها على تحقيق دراسة محمود بعنوان:  الدراسة الحادية عشر: -6-11
 .2005. عام دراسة ميدانية على قطاع فنادق القاهرة الكبرى" أهداف المنظمات الخدمية.

تسليط الضوء على إلنسانية في المنظمات الخدمية، و هدفت الدراسة إلى التعريف بأهمية العالقات ا
عن آثار هذه العالقات في تحقيق أهداف  وكذا الكشفبعض جوانب أنشطتها )العالقات اإلنسانية(، 

دفت إلى عرض بعض االقتراحات التي تسهم في ترشيد مهارات العالقات اإلنسانية المنظمات الخدمية، كما ه
 مما يزيد من المردود الذي يمكن أن تحققه تلك المنظمات.

هو المقابلة كأداة يمكن استخدامها من أساليب جمع البيانات، األول و قد استخدمت الدراسة أسلوبين و 
الثاني هو ، و المفتوحة مع بعض المسؤولين بقطاع الفنادقخاصة المقابلة ات المطلوبة، و لجمع البيان
 االستبيان.

 وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
 ( 60تأكيد أهمية العالقات اإلنسانية للجمهور الداخلي% )( لقطاع %74) والجمهور الخارجي

 الفنادق محل الدراسة.

 تحقق مردودا برمجة الشخصية والجماعية، و غير مالات اإلنسانية بين المبرمجة و تتنوع أنشطة العالق
 إيجابيا على العديد من قطاعات العمالء بالمنظمات الخدمية.

 خاصة قطاع الفنادق أهمية كبيرة العتمادها على إلنسانية في المنظمات الخدمية، و تمثل العالقات ا
 العنصر البشري في نجاح هذه المنظمات.

 من ثم اقترحت الدراسة انية في المنظمات محل الدراسة، و بروز الحاجة إلى تطبيق العالقات اإلنس
فرق العمل، اإلدارة  تحسين العالقات اإلنسانية أهمها: تطبيق نظامص برامج تدريبية مستمرة لتطوير و تخصي

 مشاركة العاملين في المناسبات االجتماعية. الجماعية، و 

الصفات لعالقة بين العالقات اإلنسانية و ا" دراسة عبد الهادي بعنوان: الدراسة الثانية عشر:  -6-12
 .2002عام  األداء الوظيفي للعاملين بالبنوك الحكومية األردنية "الشخصية و 

مقارنة مستويات العالقات اإلنسانية للعاملين بالبنوك الحكومية هدفت الدراسة إلى توصيف، تحليل و 
ر، مدة الخدمة ثالث صفات شخصية هي: العمية و لعالقة بين العالقات اإلنساناألردنية، كذلك تقرير طبيعة ا
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المستوى التعليمي، كما هدفت إلى تقرير طبيعة العالقة بين العالقات اإلنسانية بين في البنك الحالي و 
 أدائهم الوظيفي.لين بالبنوك الحكومية األردنية و العام
استخدمت الدراسة ، و ألردنا( موظفا يعملون في بنوك حكومية مختلفة في 270قد شملت عينة الدراسة )و 

 عن طريق أسلوب المسح االجتماعي.االستبيان كأداة لجمع البيانات الميدانية 
 قد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:و 
 ،تختلف باختالف  توجد عدة مستويات من العالقات اإلنسانية بين العاملين بالبنوك الحكومية األردنية

 الوظيفية بين األفراد بالبنك، وعالقة كل وظيفة بالوظائف األخرى.طبيعة العالقة طبيعة الوظيفة، و 

 األداء الوظيفي لعينة حصائية بين العالقات اإلنسانية و توجد عالقة إيجابية معنوية ذات داللة إ
دارات الدراسة بالنسبة للعاملين في أقسام   واحدة.وا 

 األداء الوظيفي ألفراد قات اإلنسانية و حصائية بين العالعدم وجود عالقة إيجابية معنوية ذات داللة إ
 المستوى التعليمي.ر، مدة الخدمة في البنك الحالي و العينة على أساس الصفات الشخصية التالية: العم

الرضا القة بين الوالء التنظيمي و " العدراسة بدر القحطاني بعنوان: الدراسة الثالثة عشر:  -13 -6
 .2000عام  األمن الخاصة " لقوات والعالقات اإلنسانيةالوظيفي 

كذا إلنسانية في دعم الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي، و هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر العالقات ا
الوالء التنظيمي على العاملين بقوات و الوقوف على انعكاس أثر العالقات اإلنسانية في دعم الرضا الوظيفي 

 .األمن الخاصة
التي اعتمدت على عن طريق مدخل المسح االجتماعي، و الوصفي التحليلي استخدمت الدراسة المنهج 

االستبانة كأداة لجمع البيانات الميدانية، حيث تم إعداد استبانة وزعت بطريقة عشوائية بسيطة على عينة 
 الغربية.من الخاصة في المنطقتين الوسطى و ( مفردة من ضباط قوات األ356مقدارها )

 ى جملة من النتائج أهمها:قد توصلت الدراسة إلو 
 الوالء التنظيمي للعاملين بقوات األمن الخاصة، إلنسانية في دعم الرضا الوظيفي و تؤثر العالقات ا
 يقلل من معدالت تسربهم.ما يزيد من بقائهم في منظماتهم و م

 من الخاصة في المنطقتين الوسطى والغربية إن مستوى العالقات اإلنسانية داخل جهاز قوات األ
ينخفض مستواها بشكل عام في واضح في العالقة بين الزمالء، و  يرتفع مستواها بشكلعال بصفة عامة و 

 عالقة الرؤساء بالمرؤوسين.

  العالقات التالية سلبا على مستوى العالقات اإلنسانية داخل جهاز قوات األمن الخاصة بما تؤثر
 يلي:

 جهة وبين العاملين وزمالئهم من جهة أخرى. المرؤوسين منام االتصال الفعال بين الرؤساء و انعد 
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 .عدم تحدث المرؤوسين بحرية مع رؤسائهم 

 .عدم تلبية الرؤساء لحاجيات المرؤوسين 

 .عدم اهتمام الرؤساء بتقديم الحوافز لتشجيع المرؤوسين على مجهوداتهم من أجل تحقيق األهداف 

 .رغبة الرؤساء في تنفيذ التعليمات دون نقاش مع المرؤوسين 

 .استخدام الرؤساء للسلطة المطلقة لتنفيذ العمل 

 انتهاء العالقة بين الزمالء بانتهاء الدوام الرسمي.ي بناء عالقات جيدة مع الزمالء و الصعوبة ف 

ــة "الدراســــــــة الرابعــــــــة عشــــــــر:  -14 -6 ــ ــ ــــوان:  "Orataدراسـ ــ ــا بعنــ ــ ــ " متغيــــــــرات العالقــــــــات أوراتــ
 "Ohio Univercityربويــــة بجامعــــة أوهــــايو "اإلنســــانية وأثرهــــا فــــي كفــــاءة تــــدري  المقــــررات الت

 .2000عام 
هدفت الدراسة إلى استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس في سؤال مفتوح موجه حول أثر العالقات 

 .اإلنسانية بين أعضاء هيئة تدريس المقررات التربوية في كفاءة عملية تدريس تلك المقررات
التي تعتمد على اإلجابات رمجة لجمع البيانات الميدانية، و بقد استخدمت الدراسة أسلوب المقابالت المو 

 الجماعية ألعضاء هيئة تدريس المقررات التربوية.
 قد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:و 
  إن أكثر المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة تدريس المقررات التربوية هي ميل البعض منهم للعمل

 يقلل فرص التدريس الفعال للمقرر.عضو هيئة التدريس و  ما، مما يرهقبشكل فردي إلى حد 

  يواجه أعضاء هيئة التدريس صعوبة تقويم الطالب في بعض المقررات الدراسية لغياب التنسيق بين
 فريق األعضاء الذين يدرسون المجموعة الواحدة.

 ينهم عالقات يرى أعضاء هيئة التدريس أن المجموعة التي تدرس بعض المقررات الدراسية وتسود ب
 إنسانية إيجابية يحققون نتائج أفضل من تلك التي ال تتمتع بعالقات إنسانية إيجابية.

  ق التفكير اإلبداعي إن وجود عالقات إنسانية إيجابية يساعد أعضاء هيئة التدريس على تنمية طر
كسابهم مهارة استخدام التقنيات الحديثة لينعكس ذلك على مستوى أدائهلدى الطالب و  م كمعلمين ناجحين ا 

 التخرج. دبع
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" تأثير " مالكولم باترسون بعنوان: Patterson Malcolmدراسة "الدراسة الخامسة عشر:  -15 -6
 ينا "ء هيئة التدري  بجامعة جنوب كارولبعض عوامل العالقات اإلنسانية على األداء التنظيمي ألعضا

 .2000عام 
ي أثير بعض عوامل العالقات اإلنسانية على األداء التنظيمهدفت الدراسة إلى محاولة الوقوف على ت

قد حددت الدراسة نوعين من العالقات اإلنسانية األول كان يتعلق ينا، و ألعضاء هيئة التدريس بجامعة كارول
 الثاني يتعلق باألداء.بمحتوى العمل، و 

الستبانة كأداة لجمع ا لتحقيق أهداف الدراسة تم تصميمو الوصفي التحليلي،  المنهجطبقت الدراسة 
مستويات  األداء، العالقات اإلنسانية،البيانات، والتي اشتملت على أربعة محاور وهي: نوعية اإلنتاج و 

ضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب ( من أع42محتوى العمل، تم توزيعها على عينة قوامها )الجهد، و 
 .Spssحللت البيانات باستخدام برنامج ينا، و كارول
 وصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:قد تو 
 تدني مستوى األداء التنظيمي بالجامعة حصائية بين العالقات اإلنسانية و هناك عالقة ذات داللة إ

 محل الدراسة.

  أشارت النتائج إلى أن هناك أثر ذو داللة إيجابية بين العالقات اإلنسانية اإليجابية وارتفاع مستوى
 ء هيئة التدريس.األداء لدى أعضا

 واحدة تؤثر أشارت البيانات إلى أن هناك أنواعا مختلفة من العالقات اإلنسانية داخل المنظمة ال
 .العملتؤثر على عالقات على األداء المؤسسي و 

 المستقبلي، تبين أنه معدل األداء ين ممارسات أعضاء هيئة التدريس و من خالل مراجعة العالقة ب
 ي العالقات اإلنسانية بوجود مناخ إيجابي في محتوى العمل.تأثرت مستويات النمو ف

  إن ممارسات أعضاء هيئة التدريس اإليجابية تكسب المنظمات منفعة إضافية إذا ما تم دمج
 محتويات العمل اإليجابي مع ممارسة العاملين بالمنظمة.

 التعقيب على الدراسات السابقة: -7
دورها  اإلنسانيةاالتصاالت اإلدارية والعالقات  ناولت مواضيعهاتبعد استعراض الدراسات السابقة التي 

 في األداء الوظيفي استخلص الباحث ما يلي:
 من ركزت دورها في األداء الوظيفيلتي تناولت االتصاالت اإلدارية و الدراسات السابقة ا هناك من ،

معوقات على األثر السلبي، و  ضوءعلى األثر اإليجابي لالتصاالت اإلدارية، بينما نجد األخرى قد سلطت ال
 األداء الوظيفي بشكل عام.واقع االتصال اإلداري، و ، و نظم االتصاالت اإلداريةاالتصال، و 
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 هات متشيعة كمعوقات االتصاالت، إن النتائج المتوقعة من الدراسات السابقة تنحصر في عدة اتجا
على األداء  برامجهاو  مل العالقات اإلنسانيةتأثير بعض عواو  ،األداء الوظيفياالت اإلدارية، و نظم االتصو 

 بينما النتائج المتوقعة لدراسة الباحث تنحصر في دور االتصال اإلداري تحقيق أهداف المنظمة،و  التنظيمي
 ،الرياضية ساتفي الرفع من مستوى األداء الوظيفي لدى العاملين بالمؤس وفق مبادئ العالقات اإلنسانية

شرية البمهارات االتصال ادة من تقنيات االتصال الفنية، و بحاجة ماسة إلى االستف باعتبار القطاع الرياضي
د العالقات الطبية تعزيز مكانة العالقات اإلنسانية، لما لها من دور في تجسيفي القيام بمهام المؤسسة، و 

 االستفادة منها في ميدان العمل.بين األفراد و 

 األداء العالقات اإلنسانية و اإلدارية و ت بين االتصاالت لم يكن هناك من الدراسات السابقة من جمع
التي هدفت إلى دراسة أثر  ،م2000 "بدر القحطاني"، حيث نجد دراسة )دراسة الباحث الحالية( الوظيفي

م، أين 2002 "عبد الهادي"الوالء التنظيمي، بينما نجد دراسة و العالقات اإلنسانية في دعم الرضا الوظيفي 
ية تتمثل في العمر، مدة ثالث صفات شخصلعالقة بين العالقات اإلنسانية و قرير طبيعة اقام الباحث بت

 أدائهم الوظيفي.لعالقة بين العالقات اإلنسانية و تقرير االخدمة والمستوى التعليمي، من جهة، و 

 هي:اختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من عدة زوايا 

  دوره في تحسين و  وفق مبادئ العالقات اإلنسانية، االتصال اإلداريإن الدراسة الحالية تركز على
، فدراسة اسات السابقة تشمل مجاالت مختلفةمستوى األداء الوظيفي داخل المؤسسة الرياضية، بينما الدر 

انعكاساتها على األداء الوظيفي، ودراسة زت على معوقات االتصال اإلداري و رك م،1989" المفقاعي"
الت اإلدارية على األداء الوظيفي، دون التركيز على جانب على أثر االتصا ألقت الضوء م،2003" الربيعة"

جعلها ذات أثر إيجابي على مستوى في تفعيل هذه االتصاالت و العالقات اإلنسانية التي لها أهمية بالغة 
تأكيد مدى طرقت إلى تشخيص مختلف المعوقات و ت م،2004" رماش صبرينة"، بينما نجد دراسة األداء

الدراسة التي  نجد دراسة مشابهة لهذه األخيرة،و  تأثيرها سلبا على تحقيق الفعالية االتصالية داخل المؤسسة،
أما  المعوقات التي تعترض عملية االتصال،م، الذي قام بتقرير أهم المشكالت و 1997" الماضي"قام بها 

إلنسانية في كل من الفكر اإلداري اإلسالمي الضوء على العالقات ا فقد ألقى م،2005" الدوسري" دراسة
لى رواد مدرسةالمعاصر، أين تطرق إلى دعائم وأسس العالقات اإلنسانية، و و  العالقات اإلنسانية، نظرياتها  ا 
أما عن التأكيد على أهمية العالقات اإلنسانية  المدارس الكالسيكية،هم االختالفات بين هذه األخيرة و لى أوا  

" محمود"أثارها في تحقيق أهداف المؤسسة نجد دراسة يد جوانب أنشتطها المختلفة و وتحدفي المنظمة 
هذه من بين الجوانب التي يريد الباحث تسليط الضوء عليها في دراسته الحالية، أما دراسة م، و 2005

 على تأثير بعض عوامل العالقات اإلنسانية على األداء ، فنجدها قد حاولت الوقوفم2000" باتيرسون"
       التنظيمي، كما حددت الدراسة نوعين من العالقات، األول يتعلق بمحتوى العمل، والثاني باألداء.
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 دئاعتمادا على مبا ةاإلداري تتختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها لالتصاال 
سات ضي، بينما تناولت الدراالريا قطاعفي ال األداء الوظيفي رفع مستوى في دورهاالعالقات اإلنسانية، و 

 .المؤسسات التعليميةوالخدماتية، و  األمنية، السابقة الموضوع في مجال األجهزة التنفيذية

 ة اختلف المجال الزمني للدراسات السابقة عن المجال الزمني للدراسة الحالية، فالدراسات السابق
/  2014اسة الحالية خالل الموسم (، بينما سيتم إجراء الدر 2005حتى  1989أجريت في الفترة من )

رماش )باستثناء دراسة  الدراسات السابقةأغلب ، كما اختلف المجال المكاني كذلك، حيث أن 2018
دة الواليات المتحالغير العربية )السعودية، مصر، البلدان األجنبية العربية منها و أجريت في  (صبرينة

 .الرياضة()وزارة الشباب و  ها في الجزائريتم إجراؤ بينما الدراسة الحالية س األردن(األمريكية، و 

   ،اختلفت األهداف التي سعت إليها كل دراسة من الدراسات السابقة عن أهداف الدراسة الحالية
بسبب اختالف المواضيع التي تناولتها الدراسات السابقة عن الموضوع الذي ينصب عليه محور اهتمام 

 الدراسة الحالية.

 هيم الدراسة:مفامصطلحات و  -8
ط تعتبر عملية تحديد مفاهيم الدراسة من بين الخطوات التي لها أهمية في البحث، وذلك من خالل تبسي

 مسوف نقوم بتحديد أهم المفاهي وفيما يليموضوع الدراسة وجعله أكثر بساطة وفهما، وأسهل لالستيعاب، 
 والمصطلحات الواردة في الدراسة:

 الفاعلية: -8-1

شيء والتصرفات إلى أهدافها، أو هي إمكانية إنتاج  األفعالني في المعجم الموسوعي وصول الفاعلية تع
 1.ما

( بأنها العملية التي تنطوي على إحداث أكبر قدر ممكن من Donald Sheere) "دونالد شير"ويعرفها 
 2التغيرات المرغوبة.

 3قيق الهدف النهائي.تعرف أيضا أنها: الوسائل المختارة في ظل الظروف الموجودة، لتحو 
كما تعرف الفاعلية بأنها مجموعة من األهداف، التي ُتتبع بدقة من أجل بلوغ الغاية، وتتمثل هذه األهداف 
فيما يلي: المشاركة، القياس، الجدية، الطموح، الواقعية، الوقت، والميزانية، حيث إذا أخذنا بعين االعتبار 

  4هذه العناصر تتحقق الفاعلية.

                                                                 

1- Grand Larousse Encyclopédique, Tome 4, Ed Larousse, P40. 

2- Donald-Sheere G: Introduction à La Recherche En Éducation, 5eme Edition, Armand-Colin, Paris, 1982,  

P152. 

 .330، ص 2006، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 1طلترويج، االتصاالت التسويقية وا :ثامر البكري - 3
 .14 -13ص ص ، 2010ال، جامعة منتوري، قسنطينة، رسالة ماجيستري يف علوم اإلعالم واالتصفعالية العالقات العامة في المؤسسة الجزائرية،  :بضياف عاطف - 4
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: "لكي تصبح ( يربط مفهوم الفاعلية بمجموعة من العناصر المهمة فيقولCronbac) "كرونباك"غير أن 
 1."فعاال أوال هو القيام بما يجب عمله لتحويل اإلمكانيات )الوقت، المال، الوسائل،...الخ( إلى نتائج

النجاح،  ئد،( سمات أو مميزات من هو فعال )العاEfficacitasوتعني كلمة فاعلية بالالتينية )
 2منه العملية التي تصل إلى الهدف.لفرد الذي ينتج األثر المنتظر، و تعني ااالنصباب،...الخ(، و 

ويتجه بعض الباحثين إلى تعريفها بأنها: قدرة المنظمة على تحقيق األهداف المرجوة دون أن يكون في 
 3ذلك إضعاف لوسائلها ومواردها، أو إجهاد لقدرات وطاقات أفرادها.

د بها أيضا ناتج مقارنة الموارد المطلوبة لتحقيق هدف ما مع ما أنجز من ذلك الهدف فعليا، ويقص
  4العكس صحيح.الفاعلية أعلى و  بمعنى أنه كلما كانت نسبة العائد إلى التكاليف أكبر كلما كانت

حقيق تسانية في وتعرف الفاعلية إجرائيا بأنها: مدى إسهام االتصاالت اإلدارية وفق مبادئ العالقات اإلن
 الكفاءة اإلنتاجية للعاملين في المؤسسات الرياضية.

 االتصال اإلداري: -8-2

 أوصلهء وصال و صلة و وصوال: أي بلغة وانتهى إليه، و الشيء بالشي: وصل االتصال في اللغة 
  5.اتصال: أي تنقطع عنهو 

 كلمة االتصال "االتصال في االصطالح :Communication صل الالتيني " مأخوذ من األ
"communis " اآلراء  يقصد بها االتصال الذي يجري بين شخصين هدف إيجاد تفاهم أو وحدة في، و
 6األفكار.و 

 7االتصال بصفة عامة عبارة عن رسائل يتم تبادلها بين الناس عبر وسائل االتصال المختلفة.و 
المعلومات في حركة مستمرة بين  أن االتصال هو تلك العملية الهادفة إلى نقل وتبادل "المطيري"ويرى 

مختلف المستويات في التنظيم اإلداري، وعلى أساس هذه البيانات المتبادلة ودرجة انسيابها ُتتخذ القرارات 
ذا توقفت أو ضعفت تأثرت اإلدارة بالضرورة نتيجة ذلك.  8اإلدارية، وا 

                                                                 

1- Gronbac G: In Higher Education, vol07, Louvane La Neuve, 1978, P389  
2- Maache Y: conditions difficiles De L’Enseignement Selon Des Instituteurs Ayant l’Expérience 
Professionnelle Différente, D Par Le Professeur M. Gily Thèse de Magistère, 1984, P96.   

 .5، ص1985، 26، السنة 54جملة اإلدارة العامة، العدد تنظيمية، مدخل ومشكالت قياس الفعالية ال :ح الدينعون اهلل صال - 3
 .106ه، ص 1414مكتبة العبيكان، الرياض، معجم المصطلحات اإلدارية،  :حممد إبراهيم التوجيريو  ، الربعيحممد عبد اهلل - 4
 .1380ص ، 1987وت ، مؤسسة الرسالة، بري 2ط ،القاموس المحيط :بن يعقوب الفريوز األبادي، جمد الدين حممد - 5
 .13، مطابع شركة الصفحات الذهبية احملدودة، الرياض، ص2، طاالتصاالت اإلدارية، ماهيتها، أهميتها، أساليبها :يميني، فهدين سعود بن عبد العزيزالعث - 6
 .34. ص 1987بريوت  ،روالنشالعربية للدراسات  ط، املؤسسة، ب اخلطيب(عمر  )ترمجة .الجماهيرياالتصال  :جون روبري بيتنر - 7
 .193، ص 1990دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، فلسفة الفكر اإلداري والتنظيمي،  :املطريي ثامر ملوح - 8
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تفهم المعلومات تبادل و قل و عملية ن": االتصال من حيث الفرض منه بأنه "عماد عبد اهلل"قد عرف و 
  1."تحقيق أهداف معينةبذلك اتفاق للمفاهيم، يهدف داء والمشاعر، توحيدا للفكر، و األو 

بينما يعرفه البعض بأنه سيرورة لمجموعة من التفاعالت والتبادالت بين طرفين أو أكثر، سواء كانوا أفراد 
بينها، باعتبار أن هناك المرسل، المستقبل،  أو جماعات، كما أن لعملية االتصال عناصر مترابطة فيما

الرسالة، الترميز، الوسيلة )القناة( وكذلك المرجعية )التغذية الرجعية(، كما أن هيكل االتصال يكون في اتجاه 
واحد أو اتجاهين أو عدة اتجاهات، ويتم بمقتضى العملية االتصالية نقل المعلومات واالتجاهات، فهي 

جداني، وسلوكي بين الناس، كما أنها عملية تفاعل بين طرفي عملية االتصال، من عملية تبادل فكري وو 
  2حيث كونها تهدف إلى اشتراك اآلخرين في الخبرة واألحاسيس والقيم، واألفكار والمبادئ.

الذي بي ن طبيعة العالقة بين االتصال والعالقات اإلنسانية باعتباره  "لوهي "ونريد اإلشارة إلى تعريف 
االتصال والعالقات اإلنسانية ال يمكن تفريقهما إال اصطناعيا، أما من حيث إطار الوجود والمعطيات  أن:

  3العقلية في واحدة نفسها، فسيرورة االتصال هي من المكونات األساسية للحياة االجتماعية.

و األسرة أو فاالتصال هو جوهر العالقات اإلنسانية وأساس تواجدها، سواء كان ذلك داخل المؤسسة أ
ألخيرة حتى المجتمع، كما أن اعتماد المبادئ اإلنسانية في عمليات االتصال المختلفة يؤدي إلى تفعيل هذه ا
يمكن  وتحقق الغاية منها، وهذا يسمح لنا باعتبار االتصال والعالقات اإلنسانية كعملة واحدة ذو وجهين ال

 فصل أحدهما عن اآلخر.
 ليا بينالتعليمات داخاألوامر و و  وتبادل المعلوماتل : عملية نقجرائيا بأنهاالتصاالت اإلدارية إتعرف او 

ية فهي عمل الجهات األخرى،رياضية و خارجيا بين العاملين في المؤسسة الالعاملين في المؤسسة الرياضية و 
اجتماعية تنموية، تسعى المؤسسة الرياضية من خاللها الوصول إلى تحقيق أهدافها وتحسين أدائها 

 .وخدماتها، مما يعطي لها صورة مشرفة بين المؤسسات األخرى
  العالقات اإلنسانية: -3 -8

بأنها: األساليب السلوكية والوسائل التي يمكن بها استثارة دافعية األفراد وحفزهم على  "مرسي"يعرفها 
 4مزيد من العمل المثمر والمنتج.

                                                                 

 .60ص ، 1992الرياض  ،معة نايف العربية للعلوم األمنية. جامذكرات في اإلدارة العامة :عبد اهلل، عماد حسني - 1
 .23، ص 2002رسالة ماجيستري يف علوم اإلعالم، جامعة اجلزائر، ة االتصال في التسيير اإلداري، استراتيجي :طيب أمحد حممد - 2

3- ROGET Muccheilli: Communication et Réseaux de communication, ESF, Paris, 1984, P54. 

 .124، ص 1998صر، عامل الكتب، القاهرة، ماإلدارة التعليمية: أصولها وتطبيقاتها،  :مرسي حممد منري - 4
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التعامل أو ، والتي تمكنه من التواصل ية الالزمة للمديرات األساسبأنها: المهار  "أبو الكشك"بينما يعرفها 
مع مرؤوسيه والتأثير فيهم بفاعلية، وتقدير مواهبهم وتلبية حاجياتهم العملية المتنوعة، لكي يعملوا معا بروح 

 1.عالية حققوا أهداف المؤسسة بكفاءةالفريق، وينجزوا مهامهم وواجباتهم وي
ك العالقات التي تقوم على المعاملة الطيبة وتستند إلى الفضائل األخالقية، فيعرفها بأنها: تل "الحقيل"أما 

والقيم اإلنسانية السوية، وتستمد مبادئها من تعاليم اإلسالم، بحيث تجافي التضليل والخداع بكافة أساليبه 
  2ومظاهرهن وتقوم على التبصير واإلقناع.

المبذولة لتدعيم وتنمية عالقات التفاهم والثقة واالحترام أنها تلك الجهود  كذلك تعرف العالقات اإلنسانيةو 
دفع إلى االنتماء ألهداف العمل معنوية تة بما يمكن من خلق روح إنسانية و المتبادل بين العاملين و اإلدار 

س الوقت درجة من الشعور بالرضا واالنتماء تحقق لهم في نفوأدائه بمستوى عال من الكفاءة والفاعلية، و 
  3بين األفراد. األلفةو 

م، لتحقيق هي تلك العمليات التي تساعد األفراد في موقف معين لما تخلقه من تأثير إيجابي على دافعيتهو 
بين العاملين، األهداف التي تسعى إليها المؤسسة، بحيث تساعد على تحقيق الرضا التوازن بين حاجاتهم و 

تنمية أدائهم وتطويره وفي الوقت نفسه عاملين، و ؤدي إلى زيادة كفاءة التحقيق أهداف المنظمة، مما يو 
 4تحقيق الشعور باالنتماء واأللفة لدى العاملين.

بأنها أحد مجاالت اإلدارة التي تعني اندماج األفراد في مواقف العمل معا بطريقة تحفزهم  أيضا تعرف كما
 5.للعمل بأكبر إنتاجية، وتحقيق التعاون إلشباع حاجات العاملين

الجهود واألنشطة التي تبذل من أجل بناء إطار يساعد على تنمية الثقة والتفاهم واالحترام هي تلك و 
 6المتبادل بين اإلدارة وأفراد القوى العاملة بهدف تحقيق األهداف بكفاءة وفعالية واقتصاد.

عون العالقات التي تقوم على التفاعالت بين الناس، حيث يجتم بأنها تلك (Davis)" ديفي "يعرفها و 
تعمل، وهي أيضا تكامل  األشياءفي تشكيالت لتحقيق أهداف محددة، فهي فن وعلم تطبيقي يهتم بجعل 

  7.الناس في موقف عمل يدفعهم إلى العمل معا بشكل منتج ومتعاون، فيه رضاء اقتصادي، نفسي واجتماعي
ضية، لين في المؤسسات الرياتعرف العالقات اإلنسانية إجرائيا بأنها: أسلوب التعامل القائم بين العامو 

ملين وتنمية التي يتم من خاللها التنسيق والتفاعل والتفاهم والتعاون بما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية للعاو 
                                                                 

 .118، ص 2006دار جرير، عمان، األردن، اإلدارة المدرسية المعاصرة،  :أبو الكشك حممد نايف - 1
 .14، ص 1997مؤسسة املمتاز للطباعة، الرياض، اإلدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية،  :احلقيل سليمان عبد الرمحن - 2
، : تطبيق دائرة كيسلر في مجال اإلدارة، وغير األمنيةالعالقات اإلنسانية في المنظمات األمنية  :سعيد بن صاحل العمري - 3 رسالة ماجيستري، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 .11ه، ص 1422
 .87، ص1984الشرق األوسط، الرياض،  مطابع، والعالقات اإلنسانيةالعالقات العامة  عماد:واجلريتلي الطخيس إبراهيم عبد الرمحن،  - 4
 .196، ص1969، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، العالقات اإلنسانية في اإلدارة :شبكشي صاحلال - 5
 .406، ص1975دار النهضة، القاهرة،  إدارة األفراد والعالقات العامة، :هاشم زكي حممود - 6

7 - Davis, Keith: Human Relations Business. New York, McGraw-Hill Book, 1972, P04. 
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شباع حاجاتهم، وتوفير ظروف عمل مناسبة لهشعورهم باالنتماء و  زيادة م، مما يساعد على تحسين األداء و ا 
 فعالية.ءة و بكفا يقطاع الرياضاإلنتاجية، ومن ثم تتحقق أهداف ال

 الكفاءة: -4 -8
 تدل كلمة الكفاءة في اللغة على المهارة والبراعة والحذق والمقدرة المهنية المؤهلة  :الكفاءة في اللغة

للقيام بعمل في مجال من المجاالت، وهي معرفة متعمق فيها ومعترف بها، أو قدرة مسلم بها تخول صاحبها 
 1بعض الموضوعات أو في مادة ما.في الحق بأداء الرأي 

 اصطالحا فهي مجموعة القدرات والمعارف المنظمة بشكل يسمح  أما :الكفاءة في االصطالح
 ها من خالل نشاط يظهر فيه أداء أو مهارات الفرد في بناء معرفته.ا، وحلبالتعرف على إشكالية م

 Heinzوم الكفاءة بما نعت به )ننعت مفه يقول: "يمكن أنالكفاءة و  (Lebotere"لبوتار" )يعرف و 
Von Foester)  قصد ، ففي المجال التربوي يدالالتهالمعلومة بأنها مفهوم متقلب مما يدل على تنوع وتعدد

بالكفاءة ما يكون قد اكتسبه شخص معين من معرفة وتجربة في مجال من المجاالت مما يعطيه ميزة ما، 
 ".ته في كذا وكذا، أو لفالن كفاءات استثنائيةيقيم من خاللها فيقال: برهن فالن على كفاء

الكفاءة على أنها: "مصطلح يدل على القدرة على تنفيذ مهمة  (V.Delansheere"دولنشير" )و تعرف 
معينة بأسلوب مرض"، فحسب هذه الباحثة فإن ما ينبغي االهتمام به عندما نريد تعريف الكفاءة ليس هو 

نما المهمة التي تعبر  عن األنشطة التي تسمح بإنجاز ما هو متوقع من نتائج إيجابية، أي أن السلوك، وا 
 2المهمة هي أفعال دقيقة ينتظر من الفرد القيام بها.

أن الكفاءة هي: "قدرة عمل فاعلة لمواجهة مجال مشترك من  (Ph. Perrenoud"بيرنو" )بينما يرى 
الضرورية والقدرة على توظيفها عن دراية، الوضعيات التي يمكن التحكم فيها بفضل التوفر على المعارف 

في الوقت المناسب من أجل التعرف على المشاكل الحقيقية وحلها"، ويضيف نفس الباحث قائال: " بأن 
 3الكفاءة عبارة عن هدف تكويني يستلزم لتحقيقه إدماج وليس تراكم نواتج التعلم السابقة".

(، أو Savoirعناها البسيط تدل على امتالك معرفة )يرى آخرون بأن للكفاءة عدة دالالت، فهي في مو 
 4( معترف بها في مجال معين.Savoir Faireمعرفة مهارية )

موارد لتعرف الكفاءة إجرائيا بأنها: قدرة العامل في المؤسسة الرياضية على االستغالل األمثل لمختلف او 
 ل تحقيق األهداف المنشودة.من أج واإلمكانيات المتاحة

 
                                                                 

 . 123، ص2001، دار املشرق، بريوت، 2ط ،لمنجد في اللغة العربية المعاصرةا - 1
 .23-22 ، ص ص2004قصر الكتاب، البليدة، مدخل لمقاربة التعليم بالكفاءات،  :حممد بوعالق - 2

3- Vincent Lamotte: Lexique De l’Enseignement De l’EPS, Paris, Edition PUF, 2005, P51. 

 .30، ص2004دار األمازيغية للنشر والتوزيع، تيزي وزو، مفاهيم بيداغوجية جديدة في التعليم،  :قوال فاطمةو نايت سليمان زعتوت عبد الرمحن،  - 4
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 :ألداء الوظيفيا -5 -8

  :لألمانة من غيره، و تأدية له من حقه:  دى تأدية، أوصله و قضاه، و هو أدىأاألداء في اللغة
 1أي قضيته.

 الت الخاصة بالتنظيم إلى عدد من المنتجات ح: هو قدرة اإلدارة في تحويل المدخاألداء في االصطال
 2ذات مواصفات محددة بأقل تكلفة ممكنة.

 3لى تحقيق أهداف الوظيفة التي يشغلها.هو قدرة الفرد عو 
ة من داخل الفرد فقط، بأنه سلوك وظيفي هادف ال يظهر نتيجة قوى أو ضغوط نابع "هالل"يعرفه و 

 4القوى الخارجية المحيطة به.اعل وتوافق بين القوى الداخلية و لكنه نتيجة تفو 
هو ما و  رفه بأنه )سلوك يحدث نتيجة(فقد اعتبر األداء سلوك يهدف إلى تحقيق نتيجة، فع "الخزامي"أما 

 5يقوم به الفرد استجابة لمهمة معينة سواء قام بها بذاته، أو فرضها عليه اآلخرون.
ويتجه كثير من الباحثين إلى التمييز بين السلوك واإلنجاز واألداء، ويرون أن السلوك: هو ما يقوم به 

اإلنجاز: فهو ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أن يتوقف  األفراد من أعمال في المنظمات التي يعملون بها، أما
أي أنه يعبر عن مجموع األعمال  اإلنجاز،األداء: هو التفاعل بين السلوك و األفراد عن العمل، في حين أن 

 6النتائج معا.و 
  7ونجد من يعرف األداء الوظيفي على أنه الناتج الذي يحققه الموظف عند قيامه بأي عمل من األعمال.

كما يشير األداء الوظيفي إلى مجموعة السلوكات اإلدارية المعبرة عن قيام الموظف بعمله، وتتضمن 
جودة األداء، حسن التنفيذ، والخبرة الفنية في الوظيفة، فضال عن االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء 

 8لها بكل حرص.المؤسسة، وااللتزام باللوائح اإلدارية التي تنظم عمله، والسعة نحو االستجابة 
أن األداء الوظيفي هو مقياس لقدرة الفرد على تأدية عمله في الحاضر، وكذلك  "الصفار"بينما يرى 

   9مستوى نموه وتطوره ورقيه مستقبال.
                                                                 

 .1625 -1624. ص ص مرجع سابق :الفريوز أبادي جمد الدين، حممد بن يعقوب - 1
 .14. ص 1987، هرةدار اجلامعات املصرية، القا ط،. ب واألداءالسلوك التنظيمي  :دسليمان، حنيفي حممو  - 2
ض أثر البرامج التدريبية على كفاءة المتدربين في المعاهد األمنية :آل نشمة، علي عبيد حممد  3 . رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الريا

 .8. ص 1996
 .20-19، ص ص 1999، القاهرة، والتنمية، مركز تطوير األداء 2طمهارة إدارة األداء،  :هالل حممد عبد الغين حسن - 4
 .19، ص 1999، مكتبة إبن سينا، القاهرة، 1جتكنولوجيا األداء من التقييم إلى التحسين: تقييم األداء،  :اخلزامي عبد احلكيم أمحد - 5
ة تكنولوجيا األداء البشري: مهارة أساسية من مهارات القيادات في المؤسسات الشرطية العربية،  :درة عبد الباري إبراهيم - 6 ورقة عمل مقدمة إىل احللقة العلمية للمهارات اإلداري

 .4-3، ص ص 1998للقيادات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
رسالة ماجيستري يف العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، داري وانعكاساتها على األداء الوظيفي، معوقات االتصال اإل :املاضي مساعد عبد اهلل السعد - 7

 .13هـ، ص 1417
 .66 ، ص2004، 3، العدد31دراسات العلوم اإلنسانية، اجمللداألداء اإلداري في المؤسسات العامة بين اإلقليمية والعولمة،  :العواملة نائل - 8
 .279، ص 2002، دار العلوم، بريوت، 1طإدارة المؤسسات من التأهيل إلى القيادة،  :الصفار الشيخ فاضل - 9



 اسةالمدخل العام للدر                        الفصل التمهيدي                             

 

 

38 

 

دراك الدور أو  ويعرف األداء الوظيفي كذلك بأنه األثر الصافي لجهود الفرد، الذي تبدأ باتخاذ القرارات وا 
تمام المهام المكونة لوظيفة الفرد.المهام، والذي بال  1تالي يشير إلى درجة تحقيق وا 

ف على تحقيق أهداف الوظائيعرف األداء الوظيفي إجرائيا بأنه: قدرة العاملين بالمؤسسات الرياضية و 
الوصول بالمؤسسة إلى أرقى الوقت المحدد لها، و  واألعمال فيالمهام  إنجازالتي يشغلونها من خالل 

 األهداف المنشودة. لك بتحقيقوذالدرجات، 
 الرياضية: المؤسسات -6 -8

ذلك أن تدار للوصول إلى أفضل صورة، و على أنها: " وحدة فنية اجتماعية، المفروض المؤسسة تعرف 
هي األهداف يتأثر به، و يث يؤثر كل جانب منها في اآلخر و إذا اتبعت جوانب رئيسية متداخلة في بعضها بح

و التوجيه التنظيم والعمليات اإلدارية، كالتخطيط و  اضحة للموارد البشرية و الماديةالتي تكون معروفة و و 
 2المتابعة".و 

وهناك من يعرف المؤسسة على أنها كيان معنوي ينشأ من خالل اجتماع جملة من المكونات المادية 
أن يتحقق هذا التكامل  والشرية والتنظيمية، التي تتكامل مع بعضها لتحقيق رسالة وأهداف مشتركة، وال يمكن

إال من خالل توفر أسلوب التشاور، األمر وااللتزام، تكون فيه المعلومات بمثابة المحور الرئيسي لقيامه 
     3وضمان سيرورته.

قة منظمة تعمل على تلبية الحاجيات اإلنسانية بطري، حيث نشأةمصطلح رديف للمنظمة أو الم ؤسسةالمو 
 ألغراض مختلفة.لمجتمع بطرق مختلفة و تدار المؤسسة التي تلبي حاجات او  ذات نسق معين يوجهها، وتنظم

طار تنسيقي عقالني، بين أنشطة مجموعة موهي نظام اجتماعي نسبي، و  ن الناس تربطهم عالقات ا 
 تنظم عالقاتهم بهيكلة محددة في وحدات إداريةتجهون نحو تحقيق أهداف مشتركة، و متداخلة يمترابطة و 

 4المسؤولية.وط محددة السلطة و وظيفية ذات خط
 5وتعرف المؤسسات الرياضية على أنها: "ذلك الواقع المادي المؤسساتي الذي تعهد إليه الرياضة".

اضي تخدم القطاع الريالميادين التي الهياكل و هي : رياضية إجرائيا فهو كاآلتيال ف المؤسساتيتعر أما 
 هيزات ضرورية.تجموارد و ، بما في ذلك من معدات و بكافة جوانبه

مع التطورات  وأن تتماشىمعايير دولية الرياضية قائمة على أسس و  حيث يجب أن تكون المؤسسة
  تأثر على مردوده.ممارسة النشاط البدني الرياضي و  تعتبر األساس فيالحديثة، و 
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نقول بأن المؤسسة الرياضية هي عبارة عن نظام اجتماعي اقتصادي يخدم القطاع  كما يمكن أن
لرياضي، يتألف من أنظمة فرعية ترتبط فيما بينها وتتفاعل مع بعضها البعض بأسلوب أو أساليب معينة، ا

 ة نحو تحقيق أهداف وغايات مشتركة.وهذا التنظيم يتكون من موارد مادية ومالية وبشرية موجه
يرة ال يخرج ذه األخ، وتعريف هيةوزارة الشباب والرياضة الجزائر هذه الدراسة هي  ة قيدوالمؤسسة الرياضي

  الذكر من حيث هيكلها وتجمع مواردها من أجل تحقيق أهداف معينة. عن نطاق التعاريف السالفة
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 :المقدمة

جتماعية في مختلف المجتمعات وهي معروفة هم الظواهر اإلأ تمثل الرياضة في الوقت الحالي إحدى 
و صحفيين أقتصاديين إو أو سياسيين أو قانونيين أالعام والخاص سواء أكانوا متتبعين لها من جماهير  ىلد
 .و مدربينأم كانوا عامليين فيها من رياضيين أ

جانب  إلىنها تشتمل على عدة جوانب يجهلها الكثير والتي ظهرت نتيجة لعولمتها أ إالفرغم معرفة الكثير بها 
تحاديات كاإل ى خر أتحاديات وهيئات ا  التنظيم الخاص بها والذي يظهر في مختلف هيئاتها التنظيمية من نوادي رياضية و 

 .(le monde des affaires) عمال عالم األ إلىقترابها ا  دولية واللجان األولمبية كما يظهر من خالل تحولها و ال

قتصادية قد حققا الكثير من التقارب بينهما بعدما كانا في ن عالم الرياضة وعالم المؤسسة اإلأيبدو 
ة أساسا لمجال أنشأقتصادية فالمؤسسة اإل تجاهين متعاكسيين،إوقت قريب عالمان مختلفان يسيران في 

عمال والهدف منها هو تحقيق الربح على عكس الرياضة التي كانت تمثل نشاط بدون مقابل وغير مربح األ
والذي ينفي  " le grand Larousse"وهو ما يؤكده تعريف الرياضة المقترح من طرف الروس الكبير 

هي مجموعة من الحركات المتسلسلة  "في الرياضة من خالل تعريفه لها بقوله  قتصاديإي نشاط أممارسة 
  ".غنياءأشخاص أثناء أوقات الفراغ من طرف أللتسلية والمتعة والتي تمارس 

وهو ما تؤكده مرحلة الثورة الصناعية في إنجلترا حيث كانت ممارسة بعض الرياضات يبين ويؤكد 
نه أنها غنية، كما أالعمل بما  إلىنها ليست بحاجة ألى طبقة معينة من المجتمع والتي توحي على إنتماء اإل

 والتي تعني ( desport)هو متكون من عبارة فرنسية  (étymologie) يتيمولوجيةمن الناحية اإل

" s’amuser et se divertir ." 

انت تمارس ضمن اإلطار الجمعوي وليس نها كانت مرتبطة بالجانب الترفيهي فقط، فكأوبما        
 . المؤسساتي فاألنشطة البدنية والرياضية تعتبر عنصرا مهما في التربية والتنشأة االجتماعية 

ن التحوالت التي عرفتها الرياضة في الجزائر والتي تظهر من خالل الكم الهائل من النصوص القانونية إ
نعاش إجل تنظيم و تقويم و أصدرها المشرع الجزائري في السنوات األخيرة من أبالمجال الرياضي التي الخاصة 

، الذي يتعلق بتنظيم األنشطة 3102يوليو سنة  32المؤرخ في  50-31الحركة الوطنية الرياضية ونبدأها بقانون 
 02الموافق  0422ربيع الثاني عام  32المؤرخ في  32-01البدنية والرياضية وتطويرها والمرسوم التنفيذي رقم 

ساسية النموذجية ، يضبط األحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين األ3101فبراير سنة 
 02الموافق  0422ربيع الثاني عام  32المؤرخ في  34-01المرسوم التنفيذي رقم  للشركات الرياضية التجارية و

، و هذا ما األساسية هلى النادي الرياضي الهاوي ويحدد قوانينالذي  يضبط األحكام المطبقة ع 3101ة فبراير سن
, الرياضةعمال أصبحت مالمحها تظهر في عالم ن ثقافة العمل المأجور و التي كانت حكرا على عالم األأيؤكد ب



 ب

 

ضمن النوادي و الجمعيات الرياضية و التي تمارس نشاطها  ىحتراف  في كرة القدم و حتال سيما مع تبني اإل
 .طار هدف من غير تحقيق الربح إرياضي في ال

 اهتمام المختصين في جميع المجاالت بها ، سواءإ لى  المجال المؤسساتي زاد إقتراب الرياضة إوب
  ،  فالتسيير و المناجمنتنظرهختصاصه و من وجهة إم قانونيين كال حسب أعالميين إ م أقتصاديين إأكانوا 

هتمام إ بالنسبة للمختص في مجال التسيير الرياضي و األعالم بالنسبة لإلعالميين و الصحفيين ، كما زاد 
هم خصائص الرياضة ، فتظهر أ حدى إقسام القانون و فروعه و هو ما يشكل أالقانونيين بالرياضة بتنوع 

لبلدية والشرطة في إطار تنظيم مين المنافسات الرياضية وسلطة رئيس اأمظاهر القانون العام في عملية ت
ية مخالفة أو أ، وتظهر مظاهر القانون الجنائي من خالل محاربة وتعاطي المنشطات الرياضيةالتظاهرات 

 .(1)رياضيثناء ممارسة نشاط أترتكب 

و أما القانون الخاص فتظهر مظاهره من خالل تنظيم النوادي الرياضية في شكل شركات تجارية أ
تنظيم العالقات القائمة بين العاملين في الهيئات الرياضية من رياضيين ومسيرين ومدربين جمعيات رياضية و 

 .النتائجالمستويات وتحقيق أحسن  ىلى أرقإوهذا للوصول باألندية الرياضية 

ختيار إب أيبدفضل المدربين لتحسين أداء فرقها و الذي أختيار ففي رياضة  كرة القدم تسعي النوادي إل
عداد الوسائل و تهيئة جميع الظروف و األسباب إ مثل و أرتقاء بالفريق نحو أداء حسن الكوادر التدريبية لإلأ

العبيهم لضمان الفوز  ى رتقاء بمستو جل اإلأستعانة بالمدربين األكثر كفاءة لتدريب فرقهم من من خالل اإل
ستثماراتها المالية  ، و لما كانت إمع  التي ينجر عنها الحصول على موارد مالية هامة تتماشى, بالبطوالت

عن طريق ابرام  إالن يكون ذالك أالعملية التدريبية نشاطا مهنيا محضا و مأجورا يستلزم التنظيم و ال يمكن 
و نادي أكان نادي رياضي محترف أعقد عمل بين المدرب الرياضي لكرة القدم و النادي الرياضي سواء 

 .رياضي هاوي 

حرية التعاقد  أنطالقا من مبدإ، تعاقديغلب القوانين والتشريعات تقوم على أساس أ ي ن عالقة العمل فإ
وحرية العمل وتعتمد في ذالك على وسيلة وهي عقد العمل الذي يبرم بين العامل وصاحب العمل والتي تحدد 

م العام عن طريق ضوابط قانونية محددة ال يمكن الخروج عنها ومخالفتها كونها مسائل تدخل في النظا
، ظروف القانونيةتفاق على مخالفتها كمدة العمل بمفهوم قانون العمل الحديث حيث ال يمكن لألطراف اإل

 .جر وحدوده الدنيالتزامات األطراف، األا  العمل، حقوق و 

وجدها المشرع الجزائري والخاصة بفئة أومن خالل البحث ومراجعة مختلف النصوص القانونية التي 
هتمام هذا األخير من خالل القانون األساسي للمدربين الصادر في المرسوم إ لتها يظهر المدربين ورغم ق
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غم هذا ر و  ,3112 سنة سبتمبر 19الموافق ل 0433شعبان عام 9والمؤرخ في  393-12التنفيذي رقم
الدراسات والنصوص القانونية  ىحتراف في كرة القدم  تبقأي قبل تبني اإل (1)3112المجهود الذي كان سنة 

ن هذه أستقرار العالقات القائمة، كما إغير كافية ليضل ميدان الرياضة يعاني من فراغات قانونية قد تمس ب
ليها إوسيلة لكسب العيش ولم يتطرق و نه مهنة ألى التدريب الرياضي على إالدراسات والقوانين لم تكن تنظر 

عترف بالطابع المهني للعملية التدريبية إ  393-12لمرسوم التنفيذي رقمن اأنها عالقة عمل رغم أعلى أساس 
 33من المواد  393-12ليها كمهنة لكسب العيش وهذا في الفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقمإونظر 

 .(2)تحت عنوان عالقة العمل 23الي 

قة عمل وهي بذالك تخضع لنفس فالعالقة العقدية القائمة بين المدرب الرياضي والنادي الرياضي هي عال
، رغم األخرى قتصادية حكام وقواعد قانون العمل التي يخضع لها العمال العاديين والناشطين في المجاالت اإلأ
عتبارها عقد مقاولة و إلى إ ختالف اآلراء الفقهية حول التكييف الحقيقي و القانوني لهذه العالقة فالبعض يذهب إ

حكام المنظمة نفس األ إلىخر يعتبرها عالقة عمل و هذا ما يعني خضوع عقد عمل مدرب كرة القدم البعض اآل
عتبار طبيعة النشاط الرياضي و الذي تنتج عنه ممارسات خذ بعين اإللعالقات العمل من جميع جوانبها دون األ

ختيار هذا الموضوع للدراسة و إ عتبارات تممن نوع خاص ال مثيل لها في غيرها من عالقات العمل ولكل هذه اإل
التي سنحاول من خاللها  و" عقد عمل مدرب كرة القدم علي ضوء الخصوصية الرياضية"حمل عنوان ي ذيال

 إلىتنفيذه  إلىنعقاده إطار القانوني لهذا العقد من التعريف بعقد عمل مدرب كرة القدم و تحديد القواعد و اإل
شريعية و التنظيمية التي تحكم عالقات العمل خاصة مع التوجهات الجديدة نحالله بما يتماشى مع النصوص التإ

 اطراف هذه العالقة سواءأجل خلق توازنات بين أو هذا من  لعالم الرياضة خاصة و لعالم الشغل بصفة عامة ،
ذي يترجم نتظار صدور قانون العمل الجديد و الإالمتعلق بعالقات العمل  في   00 -91من خالل قواعد القانون 

ثار التحوالت الكبيرة لعالم الشغل بصفة عامة وعالم الرياضة بصفة خاصة و هذا بإضفاء الطابع التعاقدي على آ
عالقة العمل الخاصة بمدرب كرة القدم حماية ألطراف هذه العالقة و محاولة من المشرع إلعطاء نوع من التوازن 

 . أطرافهاالعقدي بين 

و مجموعة من أعقد يتعهد بمقتضاه مدرب رياضي بتدريب العب " :هون عقد التدريب الرياضي إ
 ."جر يتعهد الثاني بدفعه لألولأنادي رياضي لمدة معينة لقاء  إلىينتمون  الالعبين

يقصد بالمدرب في مفهوم هذا المرسوم كل " 393-12المرسوم التنفيذي رقم 13كما تعرفه المادة 
و مجموعة من أختصاص رياضي وتربية الرياضي إتنشيط ممارسة ب يقومون  األشخاص المؤهلين اللذين

ن إ "الرياضيين وتحضيرهم وتدريبهم قصد المشاركة في المنافسات الرياضية وتحقيق األداء الرياضي
ما الذي يهمنا أالتعريفين السابقين يعرفان عقد التدريب الرياضي بالنسبة لجميع الرياضات مهما كان نوعها 
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ال يوجد في دراستنا  بأنهكابر كما تجدر اإلشارة عقد التدريب الخاص بمدرب كرة القدم لفئة األفي دراستنا هو 
ن عقد التدريب ال و نادي محترف، ألأيز فيما إذا كان المدرب ينشط في نادي رياضي هاوي يمجاال للتم

لتزامات إن أكما  ن هذا يخص فقط الالعبين هواة والعبين محترفينيوجد فيه مدرب محترف ومدرب هاوي أل
 .المحترفو النادي أاألطراف هي نفسها بالنسبة للمدرب الذي يعمل في النادي الهاوي 

 إلىليه سابقا دفع أندية كرة القدم إقتصاد كما أشرنا عمال واإلعالم األ إلىقتراب عالم الرياضة إب 
والبطوالت التي  المنافساتوضع خطط وبرامج كفيلة لرفع مستوى العبيهم في أدائهم الرياضي في مختلف 

 تقام سواء اكان هذا على المستوى المحلي او على المستوي الدولي وهذا لما فيها من موارد وعوائد مالية،
فنجد األندية الكبيرة لكرة القدم تبحث وتسعي دائما الى جلب أكبر وأحسن وأرقى المدربين المتواجدين على 

علمية وعملية في مجال التدريب الرياضي بالنضر  الساحة الوطنية وحتى الدولية واللذين يمتلكون خبرة نظرية
 .لى ما توفره المعاهد المتخصصة في مجال تكوين المدربينإ

قتصادية األخرى قد مدرب القدم هو عقد عمل كبقية عقود العمل المبرمة في مختلف المجاالت اإلن عإ
عداد الرياضيين مهنيا وتدريبهم على فنون ووظائف معينة إلكسابهم إ ى إلحيث يسعى المدرب من خالله 

كسابهم( أدائهم الرياضي)نتاجهم إسلوكا مهنيا معينا بقصد رفع مستوي  و تنمية ما لديهم أ مهارات جديدة وا 
 .لى مستوي معينإمن مهارات للوصول بهم 

أي بعد تبني  3101وما نالحظه في واقع كرة القدم الجزائرية وال سيما في السنوات األخيرة وخاصة بعد 
المدربين أصبح عدد كبير في بطولة كرة القدم  فكرة اإلحتراف من قبل الهيئات الرياضية أن معدل إستهالك

في الموسم الفارط أي الموسم الكروي  ستقالة للمدّربينا  حالة ما بين إقالة و  21تسجيل  المحترفة الجزائرية بدليل
 .اإلستقرار ة عدمحالة فائصكل  تشهد حركة مدربي البطولة المحترفة األولى لكرة القدم، فيكما  3102/3103

حكام وقواعد قانون العمل كغيرها من عالقات ألى إن عالقة عمل مدرب كرة القدم تخضع في وجودها إ     
ن الممارسات العقدية الرياضية هي عالقات فريدة من نوعها ال مثيل لها في غيرها من بأالعمل لكن يبدو جليا 

خضاعها ألحكام قانون إعقود وكيفية عالقات العمل األخرى مما يؤثر حتما على اإلطار العام والقانوني لهذه ال
 .قتصادياإلوالقواعد المطبقة على العمال الكالسيكيين العاملين في القطاع  00-91العمل 

يمكن رد الدراسة الحالية والتي تحمل عنوان عقد عمل مدرب كرة القدم على ضوء الخصوصية الرياضية 
  العقد وهو مبدأ سلطان اإلدارة تجاهين رئيسيين األول يتعلق بالمدى الذي يسلم بهإإلى 

 " Autonomie de la volanté "  حيث يذهب أنصار هذا المذهب إلى أن اإلرادة لها السلطان األكبر
 .ثار التي تترب عليه بل وفي جميع الروابط القانونية ولو كانت غير تعاقديةفي تكوين العقد وفي اآل

يرتكز على الفرد ولخدمته و يسخر المجموع  للفرد  وحسب أنصار هذه النظرية فإن النظام اإلجتماعي
، كما أن المستقلةن مظهر هذه الشخصية هي اإلرادة الحرة أوالذي ال يستكمل شخصية إال بالحرية، بل 



 ه
 

رجال الفلسفة يجعلون التفكير آية الشخصية من الناحية الفلسفية، فإن رجال القانون من أنصار هذا المبدأ 
الشخصية القانونية، ولما كان الفرد يعيش في المجتمع ولما كانت الغاية األولى هي يتخذون اإلرادة آية 

رادته كان من الواجب أن تكون روابطه بغيره من أفراد المجتمع أساسها اإلرادة الحرة فال إ حترام حريته وا 
لقانون الطبيعي، لتزام أساسه الرضاء واإلختيار يتماشى مع اإن كل أرتضاها هو و إتخضع لواجبات إال إذا 

حترامها، والغاية التي ينتهي إليها والمهمة التي إألن هذا القانون إنما يقوم على الحرية الشخصية ووجوب 
 .يضطلع بها القانون هي تحقيق حرية كل فرد حتى ال تتعارض مع حرية األخرين

لفردي على أثر تطور نتشار المذهب اا  ثر في القانون الحديث و لقد كان لهذا المذهب حظ كبير من األ
حيث كان  دعه يعمل دعه يمردام سميث بمقولته الشهيرة أالنظم اإلقتصادية والنظرية الماركسية وعلى رأسها 

ختالل إستمرار هذا النظام في التطور و ظهور الصناعات الكبيرة و إبرام العقود ومع  إلها األثر الكبير على 
قتصادي و التقني و معه اإل ى فالتطور الذي عرفته المجتمعات على المستو  ،قتصاديةاإلالتوازن بين القوى 

ستهالك بشكل واسع كثر تركيبا ، و تعقيدا و ظهور اإلأتطور العقود و ال سيما عقود العمل التي أصبحت 
 ختالل التوازن في العقد بين من يملكون وسائل اإلنتاج و بين من يفتقدونها و هو ما نتج عنهإ إلى ىدأ،

لى الطرف القوي في العالقة العقدية و ال سيما مع ظهور حركات و أفكار جديدة إتبعية الطرف الضعيف 
       . عماليةحتجاجية إسلطان اإلرادة بظهور حركات  مبدأ نتقصإن أمعارضة للمذهب الفردي وهو ما نتج عنه 

 -Robert Owen  (0330 ومن هنا ظهر فريق جديد من المفكرين وعلى رأسهم روبرت أوان
إلى ضرورة تحسين  ىهتموا بالظروف اإلجتماعية السيئة التي فرضت على العمال وقد دعإ الذين ( 0511

حداث إصالحات عميقة في مجمل النظام الصناعي وكان كلود أنري دير وفرا  "Claudeهذه الظروف وا 
"Henri de Rouvray  (0321-0531 )وق اإلجتماعية سباقا في عرض فرضياته بشأن إرساء الحق

أفكاره وربط التطور اإلجتماعي "   pierre Leroux" للعمال في إطار النظام الصناعي ثم تبنى بيير لورو 
بالتحوالت السياسية التي تتمحور حول إرساء القواعد الديمقراطية إلنهاء إستغالل العمال عرفت أفكاره عدد 

يطاليا وسويسرا وبلجيكا  نتشرتا  كبير من المؤيدين و  كما تأثر بها لويس أوجست بالنجي , أفكاره في فرنسا وا 
l.a blangir  (0511-0550 ) (1)وطورها من خالل تحديد المبادئ العامة للعمل. 

لقد كونت كل هذه األفكار تيارا راديكاليا أثر كثيرا على الحركة العمالية إلى غاية بداية القرن العشرين 
بالفكر البالنكي وتبنى اإلديولوجية التي جاء بها في صياغة نظرية ( 0934-0351)ر لينين وبدوره تأث

ستخدام القوة إلزالة إديكتاتورية البروليتارية، والتي تقوم على ضرورة القيام بثورة على طغيان الرأسمالية ب
 .(2)ليةالفوارق اإلجتماعية التي أنشأها النظام الرأسمالي والتي تستغل الطبقة العما

                                                           
(1)

 - Dimitri georges :Histoires des idèes politique de puis le xix eme siècle , 8editions , éd 
dalloz ,paris,2003,p137. 
(2)

 - olivier nay : histoire des idèes politique ,ed armand colin , paris 2004,p401. 
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بجهود معتبرة لبلورة إهتماماته المتعلقة بتحسين الشروط "  Daniel Loudjrane"وقام دانيال لوجران 
الذي كان يدعو إلى إصدار  0545المعنوية والمادية للعمال وقد تأثر كثيرا بأفكار سيموند سيسموندي عام 

عمل الطويلة التي تسبب الضرر البدني قوانين لحماية الطبقة العاملة من األعمال المرهقة ومن ساعات ال
 .والنفسي للعمال وحرمانه من الحياة الشخصية واألسرية

وتعتبر النظرية الكنزية من أبرز النظريات اإلقتصادية التي جاءت للدفاع عن حقوق العمال رغم أنها 
ى جون موينار وهي نسبة إل 0942 -0552إحدى النظريات الخاصة باإلقتصاديات الرأسمالية ما بين سنة 

نتقادات شديدة للنظرية الكالسيكية إ، وقد بدأ كينز دراسته بتوجيه  "John Maynard Keynez"كينز
عدة أزمات وتميزت  0939 -0501وظهرت في فترة حرجة بعدما عرفت الرأسمالية خالل الفترة الممتدة بين 

أين كان يعتقد الفكر الكالسيكي بأن رتفاع كبير في نسبة البطالة، ا  بركود كبير في النشاط اإلقتصادي و 
اإلقتصاد الرأسمالي بإمكانه تجاوز هذه األزمات وهي عابرة لو ترك اإلقتصاد حرا بدون تدخل الدولة ونقابات 
العمال في تحديد األجور وتنظيم عالقات العمل واإلبقاء على ما قضى به مبدأ سلطات اإلرادة في تنظيم 

 .العقود وال سيما عقود العمل

إلى الفكر الرأسمالي والذي  ينادي إلى تحرير العقود وعدم تدخل الدولة والتسيير  "كينز"رغم إنتماء 
يرى غير ذلك في نظريته فهو ينادي بوجوب تدخل الدولة والنقابات في تحديد األجور كما  "كنز"الحر فإن 

ألن التطور الذي عرفته المجتمعات المعاصرة على المستوى اإلقتصادي  ينادي بوجوب حماية العمال،
نتشار اإلستهالك بشكل واسع أدى إلى إوالتقني ومعه تطور عقد العمل حيث أصبح أكثر تعقيدا وظهور 

إختالل التوازن في عقد العمل بين المستخدم الذي يملك وسائل اإلنتاج وأدوات المعرفة وهو الطرف المهيمن 
عقود  اديا وطرف ضعيف هو العامل وهو ما سيؤدي حتما إلى أداءات عقدية غير متكافئة ما ينتج عنهإقتص

رباب العمل و منهم المدربين  فأصبح المدرب يمضي على  عقود أعمل غير متوازنة بين مختلف العمال و 
م التوازن في العالقة عمل مع أندية رياضية بنوع من اإلذعان ودون مفاوضات حقيقية وهذا ما ينتج عنه عد

العقدية وبالتالي تفاوت في األداءات سواء أثناء تكوين أو تنفيذ عقد عمل مدرب كرة القدم، فرغم أن فكرة 
ليها سابقا لم تكن موجودة وال مقبولة في المرحلة التي ساد فيها مبدأ سلطان اإلرادة إالتوازن العقدي كما أشرنا 

 .يبراليةعتباره مترجم روح الفردية واللإب

ورغم أنه من دعاة المذهب الليبرالي كما قلنا سابقا إال أنه يرى ضرورة تدخل الدولة في عقود  "فكينز"
اإلقتصاد بصيغة عامة ومنه فهو يطالب بالتنازل عن جزء من الحرية اإلقتصادية ويدعو إلى تدخل الدولة في 

ي، وينادي بإعادة توزيع المداخل ألصحاب المداخيل الحياة اإلقتصادية وهذا من أجل الرفع من مستوى الطلب الكل
إضافة إلى تقديم الخدمات مجانا أو بأسعار منخفضة لذوي الدخل . الضعيفة من العمال في نظريته التشغيل الكامل



 ز

 

ستثمارية وتخفيض سعر الفائدة على القروض ومحاربة إالضعيف، كما يمكن للدولة أن تقدم لنفسها مشاريع 
 :(1)نع إرتفاع األسعار وتقوم هذه النظرية على مجموعة من المبادئ نذكر أهمهااإلحتكارات لم

  . ال يمكن للعرض أن يخلق الطلب المقابل له -

  . قتصاد يمكن أن يكون بوضع التوازن عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكاملن اإلإ -

  . البطالة أمر غير طوعي -

  . نخفاضتجاه اإلإاألجور واألسعار غير مرنة ب -

  . ال بد للحكومة من التدخل في تنشيط الطلب الكلي -

يمكن للحكومة التدخل في تنشيط الطلب، وفي الوقت ذاته السيطرة على المستوى  -
  . العام لألسعار إلى نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل

ع المعالج، ثم إبراز نطالقا من المقدمة وهي تحتوي تقديم موجز للموضو إلقد تم تصميم هذا البحث 
 .ختيار هذا الموضوع واألهداف المرجوة منهإاألهمية ودواعي 

نجزت من قبل أيليها تحديد المفاهيم المستعملة في الدراسة ثم نعرض على الدراسات السابقة التي 
نه بسن نطلقنا مإالطلبة والباحثين في نفس السياق لنطرح بعدها تساؤالت جاءت لتحديد إشكالية البحث الذي 

 .نتهاء من الدراسةفرضيات ليتم تأكيدها أو نفيها بعد اإل

ستعملنا المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تفحص مختلف عقود إمن أجل دراسة هذا الموضوع 
 .و الرابطة الوطنيةأالمدربين الناشطين سواءا في الرابطة المحترفة لكرة القدم 

ستخراج الفكرة الرئيسية واألفكار الثانوية مع إن كوسيلة من أجل ستعملنا تحليل المضمو إمن أجل ذلك  
والجرائد الرسمية للجمهورية الجزائرية  00-91البحث وتفحص الوثائق والمراجع وخصوصا قانون العمل 

الديمقراطية الشعبية وذلك لخصوصية الموضوع الذي يغلب عليه الطابع القانوني ودراسته للتشريعات 
 .صة بعالقات العمل والخاصة بالمجال الرياضيوالقوانين الخا

رياضية تقوم  وأنديةرتأينا القيام بدراسة ميدانية ألطراف هذه العالقة من مدربين إولإللمام بالموضوع 
على أسس علمية ومنهجية واضحة لمعرفة مدى معرفة المدربين ورؤساء األندية الرياضية بالطبيعة القانونية 

ستقرار في هذه للعالقة التي تربطهم ومحتوى العقود المبرمة ومدى تحقيقها للتوازن العقدي ونوع من اإل
 :نحو التاليالعالقة وقد قسمنا بحثنا هذا إلى بابين رئيسين على ال

                                                           

- 
(1)

 .01ص,5102الجزائر¸دارهومة,القانون الدولي للعمل:وسيلةشابر 
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والمتعلق بالجانب النظري ويضم ثالثة فصول هي الباب األول: 

تم تخصيصه للمدرب والتدريب الرياضي، بالتطرق إلى التعريف بهذه المهنة وشروط : الفصل األول -
ممارستها وتصنيفاتها المختلفة وفقا للنصوص القانونية، مع التطرق الي مختلف الوظائف التدريبية الخاصة 

 .مدرببال

مختلف الهيئات اإلدارية الرياضية المشرفة على كرة القدم الجزائرية سواء اكانت : الفصل الثاني -
و غير مباشرة على أطراف عقد عمل مدرب كرة القدم مع النادي أو دولية والتي تؤثر بصفة مباشرة أمحلية 

تحادية الجزائرية لكرة القدم ثم عليا ثم اإلالرياضي حيث بدأناها بوزارة الشباب والرياضة والتي تعتبر الهيئة ال
تحادية اإل إلىالنوادي الرياضية بنوعيها هاوية ومحترفة ومنها  مالرابطة المحترفة والرابطة الوطنية لكرة القدم ت

 .الدولية لكرة القدم

 تناولنا فيه التكييف القانوني لعقد عمل مدرب كرة القدم وعناصره ومدته : أما الفصل الثالث -

وكل ما يتضمنه من بنود وخصوصيات كونه عقد خاص متعلق بالرياضة وما يميزه عن عقود العمل 
 . العادية بشيء من التحليل والتفصيل

 :فيتضمن الجانب التطبيقي الذي يضم فصلين وهما الباب الثانيأما فيما يخص  -

عتماد على المنهج إلى اإلوخصصناه لإلجراءات الميدانية للبحث، وقد تطرقنا فيه : الفصل األول -
ستبيان وتحديد ستطالعية ألدوات وعينة البحث، كما تضمن هذا الفصل تعريف اإلالوصفي وكذلك الدراسة اإل

 .أدوات البيانات

 .فتضمن عرض وتحليل ومناقشة النتائج المحصل عليها: أما الفصل الثاني -

ض المستقبلية، ثم المراجع وأخيرا تضمنت هذه الدراسة خالصة عامة للبحث مع بعض الفرو 
 .والمالحق
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 :اإلشكالية  -1

جعلتها أكثر أوجه األنشطة اإلجتماعية شعبية وجماهيرية في  تحمل الرياضة في طياتها معان قيمة
اإلقليمية، جميع أنحاء العالم، ويظهر هذا من خالل كثرة اإلقبال عليها في المنافسات والمسابقات المحلية، 

مما جعل نشاطها يزداد تفاعال كما ونوعا، ونتج عنها ميالد تصرفات قانونية السيما عقود  والدولية القارية
 .العمل الخاصة بممارسة الرياضة وتنظيمها

األمور التي يجب أن يعنى بها قانون العمل هي تنظيم المهن خاصة عندما تصبح المهنة ذات ومن 
وال سيما مهنة التدريب، التي ينبغي أن تكون محل عناية قانونية بوضع قواعد  إتصال مباشر بالجمهور،

 العمل خاصة بها ونظم ولوائح حتى تمارس على أكمل وجه وبحكم الطابع الخاص للرياضة تجعل من عقود

     .المبرمة في إطارها ذات طابع خاص من حيث طبيعة اإللتزام فيها

يشكل عقد العمل في المجال الرياضي أداة لحماية أطراف هذه العالقة من رياضيين ومؤطرين و حتى 
فممارسة مهنة التدريب في رياضة  كرة القدم تقوم على قبول إلتزامات خاصة بطبيعة هذا ، المستخدمين 

أاطراف هذه  النشاط الرياضي مما يستوجب تدخل المشرع لتحديده و تنظيمه ، ولضمان توازن مصالح
العالقة فقد سن المشرع عدة قواعد قانونية في المجال الرياضي تتجسد في العقود والتأمينات والتعويضات ، 
وألن ممارسة مهنة التدريب  تتطلب بعض الخصوصيات مما يستوجب إيجاد توازن بين أطراف العقد ، وال 

ألطراف المنشأة لهذا العقد ، تحدد يحصل ذلك إال في ظل نصوص قانونية تنظم العالقة بين كافة ا
 اإللتزامات وطبيعتها وطبيعة المسؤولية الناشئة عن اإلخالل بها فالعقد المبرم بين النادي ومدرب كرة القدم

لى نفس الشروط واإلجراءات الشكلية والموضوعية  بإعتباره عقد عمل فهو يخضع حتما إلى القواعد العامة وا 
 .اء في تكوينه أو تنفيذهالتي تطبق على عقد العمل سو 

إال أن خضوع عقد عمل مدرب كرة القدم إلى هذه القواعد ال يعني أنه هناك تماثال تاما بين عقد عمل 
مدرب كرة القدم و بقية عقود العمل األخرى ألن هذا العقد يخضع لمعطيات تختلف في جزء كبير منها عن 

، فالظروف الواقعية التي العملخصائص قانون  تلك التي يخضع لها غيره  من العمال و هي إحدى أهم
تحيط بمدرب كرة القدم سواء عند إبرامه لعقد العمل أو خالل تنفيذه للعمل المطلوب منه أو حتي عند إنحالله 

لها الكثير من الخصوصية  كما أنه يخضع باإلضافة إلى قواعد قانون العمل باإلضافة إلى قواعد خاصة ، 
ضية التي تضعها اإلتحادية الجزائرية لكرة القدم و الرابطة المحترفة لكرة القدم أو الرابطة تفرضها اللوائح الريا
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الهاوية و كذا اإلتحادية الدولية لكرة القدم و كل هذه اللوائح تكون ملزمة ألطراف هذا العقد و هو النادي 
 .قا و كأنه لم يكن الرياضي و مدرب كرة القدم و عدم إحترامها يجعل من العقد باطال بطالن مطل

من القانون  45المادة قد إعتمد المشرع الجزائري في تعريفه لعقد العمل على تعريف العقد الذي تحدده ل 
 .1"إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو بفعل أو عدم فعل شيء ما" المدني على أنه 

من فكرة أن عقد العمل هو عقد مدني للعامل بغض النظر عن  أي أن المشرع بهذا التوجه قد إنطلق
 .طبيعته بالنسبة للمستخدم

وهو األمر نفسه الذي نلمسه في العقد المبرم بين النادي ومدرب كرة القدم هو أن هذا األخير يعد 
عمل على عامال وهدف هذا العقد بالدرجة األولى هو رياضي أما النادي الرياضي فإنه يعد هيئة مستخدمة ت

 .تحقيق أهدافها الرياضية

يقوم عقد العمل الرياضي على نفس العناصر، لكن ما يالحظ في هذه المسألة أن كل عمل يمكن أن 
يكون موضوعا لعقد العمل، غير أنه ليس كل عمل هو موضوع للعقد الرياضي، والممارسة الرياضية هي 

 .هدفه وموضوعهالتي تجعل من العقد عقدا رياضيا بمعاييره وأطرافه و 

تخاذه مهنة معتادة ما يجعلنا  إذ يقوم هذا العقد أساسا على إمتهان المدرب والنادي للنشاط الرياضي وا 
ذا كان  نصل إلى نتيجة أن عقد العمل المبرم بين النادي والمدرب هو من أجل ممارسة النشاط الرياضي، وا 

قد العمل بأحكام عامة تطبق على جل العقود التشريع العام للعمل في القانون الجزائري قد خص نظام ع
المبرمة مهما إختلفت أطرافها أو أهدافها، ما يعني أن عقد العمل المبرم بين مدرب كرة القدم والنادي يخضع 

  :مما يدفعنا إلى طرح التساؤل التاليلهذه القواعد وهذا 

ي في هل تطبيق قواعد قانون العمل على عقد عمل مدرب كرة القدم مع الناد -
 جميع مراحله يتطابق مع الخصوصية الرياضية؟

 

 

                                                           
1
و المتضمن القانون المدني الجريدة الرسمية العدد 5391سبتمبر سنة 02الموافق ل 5931رمضان عام 02المؤرخ في  75-57مر رقم األ - 

 .المعدل و المتمم 92/23/5391المؤرخة في 97
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 :التساؤالت الجزئية -1-1

 :وينبثق عن هذا التساؤل التساؤالت الجزئية التالية

ل أن تطبيق القواعد العامة على عقد عمل مدرب كرة القدم اثناء إنعقاده يتطابق مع ه -
 الخصوصية الرياضية؟

أن تطبيق القواعد العامة على عقد عمل مدرب كرة القدم خالل تنفيذه يتطابق مع  هل -
 الخصوصية الرياضية؟

هل أن تطبيق القواعد العامة على عقد عمل مدرب كرة القدم في مرحلة إنتهاءه يتطابق  -
 مع الخصوصية الرياضية؟

 :لإلجابة على هذه التساؤالت نقترح الفرضيات التالية

 : ةات الدراسفرضي -2

 :ة العامةالفرضي-2-1

إن تطبيق قواعد قانون العمل على عقد عمل مدرب كرة القدم مع النادي في جميع  -
 يتطابق مع الخصوصية الرياضية؟

 : الفرضيات الجزئية -2-2

إن تطبيق القواعد العامة على عقد عمل مدرب كرة القدم اثناء إنعقاده يتطابق مع الخصوصية  -
 .الرياضية
تطبيق القواعد العامة على عقد عمل مدرب كرة القدم خالل تنفيذه يتطابق مع الخصوصية  إن -
 .الرياضية
إن تطبيق القواعد العامة على عقد عمل مدرب كرة القدم في مرحلة إنتهاءه يتطابق مع  -

 .الخصوصية الرياضية
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 : ختيار الموضوعإسباب أ -3

 :أسباب ذاتية -3-1

هذا الموضوع ضمن التخصص ونقص األبحاث التي تعالج هذا الموضوع بشكل مباشر  كون  -
 .وموضوعي
إثارة هذا الموضوع في الملتقيات والمداخالت العلمية لما له من أهمية في تطوير  -

 .الحركة الرياضية في الجزائر

دعم المدربين بمرجع يمكنهم من التزود بثقافة قانونية حتى يتفهموا أوضاعهم  -
 .قانونية بما يتمتعون به من حقوق وما عليهم من واجباتال

لحد من عدم اإلستقرار لمساهمة في معالجة مشاكل عقود العمل الخاصة بالمدربين  -
 .في عالقاتهم مع النوادي الرياضية

 :موضوعيةأسباب  3-2

بالجانب القانوني والذي يجهله الكثير  أهمية الموضوع من الناحية العملية نظرا إلتصاله -
 . سواءا أكانوا إداريين أم مدربين

 .في الجزائروالتنظيمي للرياضة قلة المواضيع المطروحة والخاصة بالجانب القانوني  -
معرفة األسباب الحقيقية إلستهالك الكبير للمدربين في بطولة كرة القدم الجزائرية والتي تعرف  -

ستقالة للمدر    .رياضيبين في كل موسم إقالة وا 

 :أهداف و أهمية البحث  -5

  :أهداف البحث  -5-1

تحديددد الخصوصدديات التددي تتطلبهددا مهنددة التدددريب الرياضددي فددي كددرة القدددم مددا يسددتوجب إيجدداد  -
 . توازن بين أطراف العقد

  .تحديد إلتزامات أطراف هذه العالقة وطبيعة المسؤولية الناشئة عن اإلخالل بها -

 .عن الحلول الكفيلة إليجاد نوع من التوازن العقدي بين المدرب والنادي الذي يعمل لحسابه البحث -
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توضدديح خصوصدديات هددذا العقددد كوندده عقددد خدداص متعلددق بالرياضددة وبأندده يتميددز عددن عقددود  -
 .العادية العمل

إلدددى توضددديح بدددأن القواعدددد العامدددة المنظمدددة لعالقدددات العمدددل عددداجزة علدددى تنظددديم هدددذه المهندددة بدددالنظر    
 .طبيعة هذه المهنة

الوصول إلى توصيات علمية وعملية دقيقة تتفق مع الواقع الحقيقدي لكدرة القددم وتنسدجم تمامدا  -
 .مع خصوصية هذه العالقة

 :أهمية البحث  -5-2

يعتبر هذا البحدث إحددى المحداوالت العلميدة التدي مازالدت قليلدة تهددف إلدى تحليدل النظدام القدانوني       
القدة المددرب كدرة القددم مدع الندادي الرياضدي للتعدرف علدى النظدام الحقيقدي الدذي يحكدم هدذه الذي تخضدع لده ع

العالقة وبذالك فسيشكل هذا البحث المتواضع مساهمة لتصدحيح المنظومدة القانونيدة الرياضدة الجزائريدة بصدفة 
 .خاصةعامة ولكرة القدم بصفة 

 :تحديد مفاهيم و مصطلحات البحث  -4

 :حسب المشرع الجزائري المدرب تعريف  -4-1

سدبتمبر سدنة  2الموافدق  7222شعبان عدام  9مؤرخ في  292-60حسب المرسوم التنفيذي رقم       
والدددذي يحددددد القدددانون األساسدددي للمددددربين، كدددل األشدددخاص المدددؤهلين الدددذين يضدددمنون تنشددديط ممارسدددة  2660

هم قصددددد المشددددداركة فدددددي اختصدددداص رياضدددددي وتربيددددة الرياضدددددي أو مجموعددددة الرياضددددديين وتحضدددديرهم وتددددددريب
المنافسدات الرياضدية وتحقيدق األداءات الرياضددية ويخضدع المددربون أثنداء ممارسددة مهدامهم ليحكدام التشددريعية 

تحاديددة والتنظيميددة السددارية المفعددول وألحكددام هددذا الرسددوم وكددذا للتنظيمددات والقددوانين األساسددية التددي تسددنها اإل
 .الرياضية الوطنية المعنية

 :العقد -4-2

و إتفدداق يلتددزم بموجبدده شددخص أو عدددة أشددخاص نحددو شددخص أو عدددة اشددخاص وخددرين بمددنح أو فعددل، أو هدد
 . أي أنه إرتباط إرادتين متوافقتين إلحداث وثار قانونية( من القانون المدني الجزائري  42المادة )عدم فعل شيء ما 
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 :عقد العمل  -4-2-1

يتعهدد بمقتضداه أحدد الطدرفين بإنجداز أعمداال ماديدة ذات  إتفداق  "نجدد هنداك مدن عدرف عقدد العمدل بأنده
فددي حددين يددرى جانددب مددن الفقدده بأندده  1"طبيعددة حرفيددة علددى العمددوم لصددالح وخددر و تحددت إشددرافه مقابددل عددوض

أمدا  " إتفاق يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأداء عمال ماديا تحت إدارة طرف وخدر فدي مقابدل وجدر يحصدل عليده"
تفدداق يلتددزم بموجبدده أحددد األشددخاص بالعمددل إ  " هددو الددذي يددرى بددأن عقددد العمددل هددوالتعريددف األكثددر شددمولية 

لحسدداب شددخص أخددر و هددو صدداحب العمددل و تحددت إشددرافه و إدارتدده و توجيهدده لمدددة محددددة أو غيددر محددددة 
2"مقابل أجر معين و محدد سلفا

   

 :وتشتمل على : عالقة التبعية -4-3

 :التبعية القانونية -4-3-1

والتدي تقتضدي بالضدرورة وضددع العامدل تحدت سددلطة صداحب العمدل الدذي ينبغددي عليده لرعايدة مصددالحه 
إعطدداء األوامددر بخصددوص تنفيددذ العقددد ورقابددة التنفيددذ والتحقددق مددن النتددائج، ومددا علددى العامددل إال تنفيددذ األوامددر 

افر عنصر التبعية في واألخذ بالمالحظات التي يبديها له صاحب العمل فإن حصل ذلك وذلك فقط، نحكم بتو 
 .3العالقة بين العامل وصاحب العمل دون إعطاء أهمية للوضع االقتصادي للعامل

 :التبعية االقتصادية -4-3-2

لمدن يقددم العمدل فتتدوافر التبعيدة  التبعية اإلقتصادية تتحددد بدالنظر إلدى المركدز االقتصدادي واإلجتمداعي
إذا ما كان صاحب العمل هو المصدر الوحيد أو األساسي للرزق لمن يقدم العمل، أو إذا كان صاحب العمل 

 .يستخدم نشاط من يقوم بالعمل كامال وبصورة منتظمة

 :االلتزام-4-5

أو اكثددر يلتددزم بمقتضدداها  االلتددزام هددو عالقددة قانونيددة ذات قيمددة ماليددة وهددو رابطددة قانونيددة بددين شخصددين
 .أحدهم و يسمى المدين، بالقيام بشيء لفائدة الطرف الثاني و يسمى الدائن

                                                           
1
 . 72،ص 5391الجزء األول ، عالقات العمل الفردية ديوان المطبوعات الجامعية  ، شرح قانون العمل الجزائري: جالل مصطفى القريشي - 

 
2
 .51، ص 0220، عالقة العمل الفردية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري: أحمية سليمان - 
 

3
 .الحقوق.29ص .5377جامعة الجزائر كلية .بحث شهادة ماجستير. العمل عنصر التبعية في عالقة:عمار بوضياف  - 
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 :obligation de moyenااللتزام ببذل عناية  -4-5-1

هو أن يلتزم أو أن يتعهد المدين ببذل جهدد وعنايدة للوصدول إلدى الغدرض، سدواء تحقدق هدذا الغدرض أم 
 .ترمي إلى تحقيقها هذه الجهود فالنتيجة تبقي خارجة عن اإللتزام في حد ذاته لم يتحقق وتبقي النتيجة التي

 :obligation de résultatااللتزام بتحقيق نتيجة بتحقيق غاية  -4-5-2

هدو التدزام يتعهددد المددين بمقتضداه بتحقيددق نتيجدة أو غايددة محدددة، وفدي حالددة مدا لدم تتحقددق هدذه النتيجددة 
دائن لكوندده لددم يقددم بتنفيددذ التزامددهي فالشددخص فددي مثددل هددذا االلتددزام يكددون مدددين يكددون المدددين مسددؤوال أمددام الدد

 .بتحقيق نتيجة معينة، بحيث يفترض خطاه، ومن ثم مسؤوليته لمجرد أن الغاية المنتظرة لم تتحقق

 : l’obligation de sécurité de résultatااللتزام بضمان السالمة  -4-5-3

يقتددرن تعريددف االلتددزام بضددمان السددالمة بوجددوب تددوافر شددروطه وهددي أن يتجدده أحددد المتعاقدددين إلددى     
االخر، من أجدل الحصدول علدى مندتج أو خدمدة مدا، وأن يوجدد خطدر يهددد المتعاقدد الطلدب لهدذه الخدمدة، وأن 

 .يكون الملتزم بتقديم الخدمة أو المنتج شخصا مهنيا

كمددا عرفدده وخددرون بأندده ممارسددة المدددين الملتددزم سدديطرة فعليددة علددى كددل العناصددر التددي يمكددن أن تسددبب 
 .ضررا للدائن المستفيد من السلعة أو الخدمة، وهو التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية فقط 

 :اإلحتراف -4-4

 1.سب من الحرفةحرف، يحرف، إحترف، إتخذ حرفة ألهله، إسم من االحتراف، طريقة الك: لغة

المهندي سددواء كدان شخصدا طبيعيدا أم معنويدا، الدذي هدو خالفددا " يطلدق علدى المحتدرف إسدم : إصدطالحا
 2".يتصرف في عقد البيع أو عقد تقديم الخدمات في إطار نشاطه المهني وبموجب اختصاصه فيه للمستهلك،

يباشدددره بصدددفة منتظمدددة بأنددده ممارسدددة الشدددخص لنشددداطه علدددى أنددده حرفدددة وذلدددك بدددأن : فيعدددرف اإلحتدددراف
 3.ومستمرة بغرض تحقيق عائد مادي يعتمد عليه كوسيلة للعيش

                                                           
1
 .15،ص5371، دار المشرق، بيروت لبنان، الطبعة الثانيةقاموس المجد العربي في اللغة و االعالم - 
 

2
 - Le Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 1970, p.484  .  

 
3
، مركز الكتاب والنشر، 5، ط(المقترح -الواقع -المفهوم)االحتراف في كرة القدم : كمال الدين عبد الرحمان درويش، السعداني خليل السعداني - 

 .15القاهرة، مصر، ص
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 : اإلحتراف الرياضي -4-4-1

هو مهنة يباشرها الشخص الرياضي من نشاط رياضي متخصص بصيغة منتظمة ومستمرة من خالل  
بتنفيدذ بندود العقدد المتفدق  ممارسته لنشاط معين بهدف تحقيق عائد مادي يعتمدد عليده مدع التفدرت التدام واإللتدزام

 .عليه والمحدد المدة

هو منظومة كاملة مبنية علدى أسدس واسدتراتيجية وفكدر واحدد وسياسدة عمدل واحددة تطبدق علدى الالعدب 
 1.والمدرب واإلدارة بلوائح وقوانين لتحقيق وتطوير اللعبة

 :2النادي الرياضي المحترف-4-6

يعتبر شدركة رياضدية يكونهدا مجموعدة مدن األفدراد بدإرادتهم المنفدردة دون تددخل مباشدر مدن الدولدة       
وتهدف إلستثمار وقت فرات أعضائها عن طريق النشاط الرياضي كنشاط أساسدي والنشداط االجتمداعي كنشداط 

ذي يركدز علدى تأسديس شدركة رياضي أما النادي الذي يطمح إليده كدرة القددم الجزائريدة فهدو الندادي المحتدرف الد
 .رياضية وتطبيق اإلحتراف الرياضي كمشروع تطوري 

هدفده تنظدديم التظدداهرات والمنافسدات الرياضددية المددؤجرة وتشدغيل وتددأطير رياضدديين مقابدل أجددرة وكددذا كددل 
 .النشاطات التجارية المرتبطة بهدفه

 :في 71-64وحسب القانون الجزائري الصادر في الجريدة الرسمية 

يعددد النددادي الرياضددي المحتددرف شددركة تجاريددة ذات هدددف رياضددي يمكددن أن يتخددذ أشددكال : 27 المددادة
 :الشركات التجارية اآلتية

 .المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضة ذات المسؤولية المحدودة -

 .الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة -

 . الشركة الرياضية ذات األسهم -

                                                                                                                                                                                           

 
1
، الرقابة االدارية على األندية الرياضية ودورها في تطوير رياضة المستوى العالي في ظل االحتراف الرياضي وتحديات  العولمة :رابح بورزامة - 

 .91، ص 0259، جانفي 21، العدد 9مجلة علمية محكمة تصدر عن مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضي، جامعة الجزائر 
 

2
، الذي يتعلق بتنظيم 0259يوليو سنة  09الموافق لـ  5191رمضان عام  51المؤرخ في  57-31قانون رقم : الجزائريةلجريدة الرسمية ا - 

 .50، ص0259، 93األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، العدد 
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 :الدراسات السابقة والمشابهة  -6

 مفهومدددده _القدددددمعقددددد إحتددددراف العددددب كددددرة ( 2662)عبددددد الحميددددد عثمددددان الحفنددددي _
 : _نظامه القانوني_ طبيعته

وهي دراسة مقارنة بين مختلف لوائح كدرة القددم، فدي بعدض الددول العربيدة حيدت تمحدورت الدراسدة حدول 
، فيما العالقة، وتكييف القانونيةو محاولة تحديد طبيعته  القدمالمشاكل التي قد يثيرها عقد إحتراف العب كرة 

 . المقاولةإذا كانت تخضع ليحكام عقود العمل أم لنظام عقود 

وا عتمدددد الباحدددث فدددي دراسدددته علدددى المبددداد  العامدددة التدددي تحكدددم العقدددود ولدددوائح اإلحتدددراف التدددي تضدددعها 
   .والكويتاإلتحاديات الرياضية حيث بين قصور هذه القواعد على تنظيم هذا العقد في كل من مصر 

  عقدددد التددددريب الرياضدددي والمسدددؤولية الناجمدددة عنددده ( 2669)فدددرات رسدددتم امدددين الجددداف :
دراسدددة مقارندددة إنصدددبت هدددذه الدراسدددة علدددى عقدددد التددددريب الرياضدددي والمسدددؤولية الناجمدددة عنددده، حيدددث تناولدددت 

د وبدين المددرب ، سدواءا أكدان فدردا أم جماعدة ضدمن ندادي واحدوالمددربالدراسة  العقود المبرمة بين المتدرب 
 .  ، وتمحورت الدراسة حول مفهومه وتكييفه وأركانه ثم وثاره القانونية المسؤولية الناجمةأخرى من جهة 

  تحديدددد أجدددور االعبدددين اثنددداء االنتقدددال فدددي ( "7997)، وبدددل جيدددراد دوبسدددنقدددام سدددتيفن
للحصدددول علدددى  ودار محدددور الدراسدددة حدددول ظددداهرة اإلتجدددار بدددالالعبين" : دوري كدددرة القددددم المحتدددرفين 

، باإلضافة إلى معظم الرياضات الجماعية ممدا يدؤدي القدمالمال كأمر شائع في األندية المحترفة لكرة 
إلدددى إرتفددداع سدددوق الالعبدددين كدددرة القددددم كمدددا أكدددد علدددى أن مواصدددفات كدددل مدددن الالعدددب والندددادي البدددائع 

 .ية لإلنتقالوالمشتري والظروف المحيطة بعملية اإلنتقال هي التي تحدد القيمة المال

  ودار " _مثددال كددرة القدددم اإلحترافيددة_ العقددود الرياضددية" ،(2667)قددام جيرالددد سدديمون
محددور الدراسددة حددول ظهددور روابددط عقديددة فريدددة مددن نوعهددا فددي عالقددات العمددل جدداءت كنتيجددة حتميددة 
 لتطبيددق نظددام اإلحتددراف فددي عددالم الرياضددة عامددة وكددرة القدددم علددى وجدده الخصددوص ومنهددا عقددد إنتقددال

، عقدددد الصدددورة، وبصدددورة أدق أشدددار إلدددى تصدددادم هدددذه الممارسدددات العقديدددة بالقواعدددد القددددمالعدددب كدددرة 
، وما هدذه الدراسدة إال خالصدة لتوصديات ملتقدي دولدي العملالقانونية العامة والخاصة بتنظيم عالقات 

 .2662نظمه مخبر القانون الرياضي لجامعة بورجون بفرنسا في نوفمبر
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 :ملخص

 :العربية باللغة ملخص
معرفة مستوى تأثير الشرح واإليضاح السمعي البصري على الذاكرة  إلى الدراسة هذه هدفت        

من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية، ومعرفة أيضا فيما إذا  في الوسط المدرسيالمهارية 

تأثير الشرح بية البدنية والرياضية في مستوى كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة التر

تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي،   في الوسط المدرسيواإليضاح السمعي البصري على الذاكرة المهارية 

 الخبرة، السن(. سنوات

 استبيان بتصميم وقام المسحي، الوصفي المنهج الباحث استخدم الدراسة أهداف تحقيق ولغرض        

أستاذا  166 :تمثل مجتمع بحثنا فيو، وبعد التحقق من صدقه وثباته، تطبيقه اجل من المهارية للذاكرة

 المسيلة.للتربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي لوالية 

 .أجريت الدراسة على جميع أساتذة التربية البدنية والرياضية في المرحلة الثانوية لوالية المسيلة 

للكشف عن مستوى تأثير الشرح واإليضاح السمعي البصري على  2ولفحص الفرضيات تم استخدام كا

الشرح واإليضاح السمعي وكذلك لدراسة الفروق بين مستوى تاثير  في الوسط المدرسيالذاكرة المهارية 

تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة،  في الوسط المدرسيالبصري على الذاكرة المهارية 

 السن(.

 إلى اآلتي: توصلت نتائج الدراسةو

للشرح واإليضاح السمعي البصري تأثير ايجابي على الذاكرة المهارية و ذاكرة االداءات األساسية و   -

 .هارية في الوسط المدرسياالداءات الم

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد الدراسة في مستوى تأثير الشرح واإليضاح السمعي ال  -

تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة،  في الوسط المدرسيالبصري على الذاكرة المهارية 

 السن(.

 

أستاذ التربية .البصري، الذاكرة المهاريةالكلمات المفتاحية: الشرح واإليضاح السمعي 
 البدنية والرياضية، الوسط المدرسي.

 



  :ملخص  باللغة االنجليزية

Summary: 

The purpose of this study is to know the level of the effect of audio visual 

explanation and clarification on the skillful memory of secondary school pupils 

from teachers of physical and sports education perspective, and also to know 

whether there are statistical significant differences between teachers of physical 

and sports education in the level of the effect of audio visual explanation and 

clarification on the skill memory, of secondary school students, that devolves to 

the variables (educational qualifications, years of experience, age). 

In order toachieve the goals of the study, the researcher used the descriptive survey 

method, and he made up a questionnaire for skill memory in order to apply it after 

verifying its sincerity and consistency. Our research community was represented 

in: 166 teachers of physical and sports education in the secondary stage of Msila 

district.  The study was conducted on all teachers of physical education and sports 

in the secondary stage of Msila district, 

 To examine the hypotheses, K2 was used to detect the level of the effect of audio 

visual explanation and clarification on the skillful memory of secondary school 

pupils as well as to study the differences between the level of the effect of audio 

visual explanation and clarification on the skillfull memory, of secondary school 

pupils, that devolves to the variables (qualifications, years of experience, age). 

 The results of the study came up with the following: 

 - The audiovisual explanation and clarification has a positive effect on the skillfull 

memory, the memory of basic performances and skillful performances in the 

school environment. 

 - There are no statistical significant differences between the study members in the 

level of the effect of audio visual explanation and clarification on the skillful 



memory, of secondary school students, that devolves to the variables (educational 

qualifications, years of experience, age). 

 Key words: audiovisual explanation and clarification, skillful memory.  The 

teacher of Physical and Sports Education, School environment. 

 

 



:قائمة المحتويات  

 الصفحة المحتويات
  إهداء

  شكر وعرفان
  ملخص باللغة العربية

  ملخص باللغة االنجليزية
  قائمة المحتويات

  قائمة الجداول واألشكال البيانية
 أ.ب.ج المقدمة

 الفصل األول:اإلطار العام للدراسة
 5 مشكلة الدراسة-1
 7 فرضيات  الدراسة-2
 8 الدراسةأهداف  -3
 9 أهمية  الدراسة-4
 9 تعاريف اإلجرائية لمتغيرات الدراسة-5
 11 حدود الدراسة-6
 11 الدراسات السابقة-7
 31 مناقشة الدراسات السابقة والتعقيب عليها-8

 الفصل الثاني: الجانب النظري للدراسة
 الوسائل التعليمية

  تمهيد
 36 التعليميةلمحة تاريخية عن تطور  الوسائل -1
 39 مفهوم  الوسائل التعليمية-2
 41 أهمية  الوسائل التعليمية-3
 43 أنواع  الوسائل التعليمية-4
 55 نماذج  الوسائل التعليمية وتصنيفاتها-5
 66 صفات الوسيلة التعليمية-6
 68 مصادر الوسائل التعليمية-7
 71 تقويم استخدام الوسائل التعليمية-8

  خالصة
 الذاكرة والذاكرة المهارية

  تمهيد
 76 نظريات الذاكرة-1
 80 تعريف الذاكرة-2
 80 انواع الذاكرة-3
 82 تعريف الذاكرة المهارية-4
 83 طريقة عمل الذاكرة المهارية-5
 83 وظيفة الذاكرة المهارية-6
 84 نماذج معالجة وتنظيم المعلومات في الذاكرة المهارية-7
 86 الذاكرة المهارية بالبنى المعرفية االخرىعالقة -8
 87 األسس العصبية للذاكرة المهارية-9

  خالصة



 أستاذ التربية البدنية والرياضية
  تمهيد

 93 أستاذ التربية البدنية والرياضية-1
 93 السمات األساسية لألستاذ المعاصر-2
 94 مسؤوليات أستاذ التربية البدنية والرياضية-3
 98 أستاذ التربية البدنية والرياضية من زوايا مختلفة -4
 100 واجبات أستاذ التربية البدنية والرياضية-5
 102 الخصائص الواجب توفرها في أستاذ التربية البدنية والرياضية-6

  خالصة
 المراهقة

  تمهيد
 109 المراهقة مفهومها وتعريفها-1
 110 أقسام المراهقة-2
 112 المراهق بالمجتمععالقة -3
 113 خصائص المراهقة-4
 114 مشاكل المراهقة وعالجها-5
 115 عوامل مشكلة المراهقة-6
 117 االحتياجات األساسية للمراهقين-7
 120 تأثير السلوك الرياضي على شخصية المراهق-8
 120 إرشادات للقائمين على تربية المراهقين-9

  خالصة
 الثالث:اإلجراءات الميدانية للدراسةالفصل 

  تمهيد
 123 الدراسة االستطالعية-1
 123 عينة الدراسة االستطالعية-2
 124 منهج الدراسة-3
 124 ميدان الدراسة-4
 125 مجتمع الدراسة-5
 125 عينة الدراسة-6
 128 ادوات الدراسة-7
 129 الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة-8
 139 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة-9

  خالصة
 الفصل الرابع:عرض وتحليل ومناقشة النتائج

  تمهيد
 141 عرض وتحليل نتائج الدراسة-1
 173 تفسير ومناقشة نتائج الدراسة-2

  خالصة
 الفصل الخامس:استنتاجات وتوصيات الدراسة

 186 االستنتاجات-1
 187  واالقتراحاتالتوصيات -2
 188 استنتاج عام-3
 189 خاتمة  -4



 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 المالحق

  :استمارة المحكمين01الملحق رقم 
  :قائمة األساتذة المحكمين الستبيان الذاكرة المهارية02الملحق رقم 
  :االستمارة االستبيانية الموجهة ألساتذة التربية البدنية والرياضية03الملحق رقم 
: االستمارة االستبيانية الموجهة ألساتذة التربية البدنية والرياضية)االستمارة 04الملحق رقم 

  االستبيانية االستطالعية(

  spss:يوضح نتائج الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصائي 05الملحق رقم 



 الـمـقـدمـة

 

 أ

 

 قدمة:ـمال

ب هو التجارعلى أسس مدروسة وأبحاث ثبت صحتها ب ان استخدام الطريقة الحديثة في التعليم بناءإ
مات التنظيوما يسمى بتكنولوجيا التعليم وهي بمعناها الشامل تضم الطرق واألدوات والمواد واألجهزة 

ن أويتضح من ذلك ، في نظام تعليمي معين بغرض تحقيق أهداف تعليمية محددة من قبلالمستخدمة 
 األخذ ىلاألو ةالدرجتخدام اآلالت واألجهزة الحديثة ولكنها تعنى في تكنولوجيا التعليم ال تعنى مجرد اس

وات خط وفقمنهج وأسلوب وطريقة في العمل تسير  إتباع( وهو Systems approachبأسلوب األنظمة )
 األسلوب ؤكد هذاكل اإلمكانيات التي تقدمها التكنولوجيا وفق نظريات التعليم والتعلم، ويمنظمة وتستخدم 

 تبادالً.مباطاً النظرة المتكاملة لدور الوسائل التعليمية وارتباطها بغيرها من مكونات هذه األنظمة ارت

ليمية لية التعي العمففنستخدم هذه الوسائل  ،ن المنهاج الدراسيال يتجزأ م زاتعتبر الوسائل التعليمية ج
 جاهاتواالت ية المواقف التعليميةلتسهيل اكتساب المفاهيم والمعارف والمهارات وخلق مناخ مالئم لتنم

ي، ويكون عمله والزيادة في المردود التربو منهجية على تطويرفهي كل ما يعين األستاذ وغرس القيم 
 .التعليم رأطوال كف التعليمية من خالل تفاعل عناصر العملية التعليمية في استخدام هذه الوسائل في المواق

ة ام مجموعذا النظوتتم داخل ه ،المكونة للمجتمعمن بين األنساق يعتبر النظام التربوي التعليمي نسقا 
وى من مست هنتقال بمن بينها تكوين الفرد الناجح واال أيضامن العمليات التعليمية التي لها أهداف مختلفة، 

لتلميذ اوتفاعل  بادوار مختلفة األستاذمرغوب فيه، وقد يتجسد ذلك من خالل  خرآمعين كان عليه إلى مستوى 
يذ ك التلمبعضها على بعض بما في ذل تؤثرمعه ويكون ذلك موافقا لمنهاج مبرمج، فمكونات هذا النظام 

لمواقف اناجحة من خالل  رؤى مستقبليةقد يحدد عمل تعليمي  إلىوالمنهاج من اجل الوصول  واألستاذ
 التعليمية المختلفة.

ئيسية الر سيةاألسا وهي العناصر ،المنهاجهي المعلم المتعلم  للنسق التعليمي األساسيةفالمكونات 
 آلخرا مع امن خالل الدور الوظيفي لكل عنصر منه التي تتداخل مع بعضها مكونة مواقف تعليمية هادفة

بوية تر فعالأفي  للتلميذفي تحليل المعطيات والمعلومات وتوصيلها  األستاذويتضح الموقف من خالل دور 
يذ رف للتلمط المعاته المواقف وتبسيافي ذلك ببعض الوسائل التعليمية في تدعيم ه األستاذموجهة، واستعانة 

 .(12ص  ، 2003 احمد محمد عبد الباقي،).ووضعها في صورة يسهل اقتناؤها

 
هي ال لذلك ف ،عليميةوالخبرات الت ادل المفاهيموالوسائل التعليمية جزء من عملية التعليم فبدونها ال يمكن تب

ائل في ذه الوسأو ثانوية بل جزء مساعدا ومدعما للمنهاج التعليمي، لذلك قد تساعد ه إضافيةتعتبر مواد 
ة ي العمليفالوسائل التعليمية ضرورية  أصبحتومنه  ،التعليم أهدافالحصول على خبرات متنوعة لتحقيق 

 .(32ص ، 2000 الحيلة،).التعليمية وقد يظهر ذلك من خالل تخطي عوائق نقل المعلومات توصيلها

يع بشكل أساسي على استخدام المتعلم لجموسائل الشرح واإليضاح السمعي البصري ركزت  إذ
ها ا وتصنيفتحليلهحواسه كأدوات التعلم تتصل بما حوله من مؤثرات وتنقلها إلى الذاكرة والعقل الذي يقوم ب

كما  ة جديدةما يقابله من مواقف حياتيعلى شكل معارف وخبرات يستوعبها ويدركها ليستخدمها في مواجهة 
ظيفي خدام والمعلم بأن جعلت منه موجها ومشرفا ينظم عملية التعليم والتعلم في ضوء است رفعت من قدر

لعمل تقراء واعلى المشاهدة واالس والتي تعتمد السمعي البصري واإليضاحووسائل الشرح للطرق واألساليب 
 وتنمية الميول واالتجاهات.

قوم تة حيث يكتشف المتعلم الحقائق العلمي وعن طريق المشاهدة والعمل واستخدام المتعلم لجميع حواسه
حتفاظ هم واالالذاكرة والعقل بتصنيفها الستخالص القوانين منها للوصول إلي الخبرات الحسية وإدراك وف

 .بالحقائق العلمية المطلوبة



 الـمـقـدمـة

 

 ب

 

لنفس من أكثر مشكالت علم القد أصبحت مشكلة الذاكرة في النصف الثاني من القرن العشرين 
االت وع، ومجالتي حظيت بالدراسة واالهتمام، وحققت تطوراً عظيماً، حيث تجري دراستها في فر ،المعرفي

صاالت، ا االتعلمية عديدة بما في ذلك تلك العلوم التي تبدو وكأنها بعيدة عن علم النفس مثل تكنولوجي
ث ما ر بثليات يقدوالحاسوب وباستخدام مداخل متنوعة، وقد تمخضت هذه الدراسات عن حجم هائل من األدب

 (41ص ،1982 )جالل وعالوي، .كتب وأنجز في ميادين علم النفس كلها

دم ندما تقعاألبحاث العلمية أن عمليات التذكر التي تحدث في دماغ اإلنسان، تكون أسرع أظهرت و
ات ن عملياإلنسان في تحسي المعلومة بطرق مختلفة في وقت قصير، حيث إن تفاعل الصوت والصورة يساعد

 .التعلم

را تفكير دوكر والتلعب العمليات العقلية العليا كاإلحساس، االنتباه، اإلدراك، التصور العقلي، التذ
لعب الذي يهاما في تعلم المهارات الحركية، ويعد اإلدراك الحس حركي من أهم الوظائف النفس حركية و

ي تتطلب ة والتلحركية لكثير من األنشطة الرياضية وغير الرياضيدورا هاما في اكتساب وإتقان المهارات ا
  .(17، ص2000 )حسين وعبد الرزاق،دقة في تقدير العالقات الزمانية والمكانية والديناميكية 

ات ركية ذكافة المهارات الحركية سواء كانت أساسية أم رياضية، إنما هي مهارات إدراكية حسية ح إن
وم  اغ أي يقي الدمطبيعة معرفية تعتمد باألساس على المعلومات التي تستقبلها األعضاء الحسية ثم تنقلها إل

ؤدي يالذي  ورة أوامر األمربترجمتها وإرسالها إلي العضالت المعنية عن طريق األعصاب الحركية على ص
 .(84ص ،1995 ومحمود عبد الفتاح، عنان) إلى االنقباض العضلي

رفة تعلـق بمعتارية  ، فإن الذاكـرة المهالذاكرة المهارية هي مختصة بكيفية عمل أو أداء األشياء تعتبر
 ة لها.الفعلي الممارسةحيث أن المهارة ال تعتمد فقط على المعرفة النظرية، بل أيضا ، كيفية عمل شيء ما

 .والخبرة لممارسةالتي يتعلمها الفرد من خالل ا األدائيةالذاكرة المهارية تدور معلوماتها حول المهارات 

 ري علىوبناءا على ما سبق ارتأينا أن يكون موضوع دراستنا " تأثير الشرح واإليضاح السمعي البص
 بدنية والرياضية الذاكرة المهارية من وجهة نظر أساتذة التربية ال

 النظرية والتطبيقية في خمسة فصول:تقدم جاءت هذه الدراسة  على ما تأسيسا

 وأهميةالدراسة  وأهدافوالفرضيات  اإلشكاليةضم كل من  عنوانه اإلطار العام للدراسة األولــــ   
التعليق ومشابهة والدراسات السابقة وال لمتغيرات الدراسة اإلجرائيةالدراسة وصعوبات الدراسة والتعاريف 

 .عليها واالستفادة من الدراسات السابقة والمشابهة

سائل ني عنوانه الجانب النظري للدراسة وضم أربع فصول فصل حول الوأما الفصل الثا ــــ 
ا، يفاتهننماذجها وتص وضم كل من  لمحة تاريخية عن الوسائل التعليمية، تعريفها، أهميتها، أنواعها، التعليمية

صل وف يمية التعل باإلضافة إلى صفات الوسيلة التعليمية الجيدة، ومصادرها، وكذلك تقويم واستخدام الوسائل
رية، رة المهاذاكرة، تعريف الذاكال وأنواعوضم كل من  نظريات وتعريف حول الذاكرة والذاكرة المهارية 

كرة ي الذافطريقة عمل الذاكرة المهارية، وظيفة الذاكرة المهارية، نماذج معالجة وتنظيم المعلومات 
صل حول وفهارية العصبية للذاكرة الم األسس، األخرىالمهارية، عالقة الذاكرة المهارية بالبنى المعرفية 

 لألستاذ ةاألساسيت التربية البدنية والرياضية والسما أستاذتعريف  كلضم  أستاذ التربية البدنية والرياضية
ختلفة، ن زوايا ممالتربية البدنية والرياضية  أستاذوالرياضية  البدنيةالتربية  أستاذالمعاصر، مسؤوليات 

وضم  ةية الثانووفصل حول المرحلالتربية البدنية والرياضية،  أستاذواجباته، الخصائص الواجب توفرها في 
، عوامل خصائص المراهقة وعالجهاوعالقتها بالمتجمع،  وأقسامهاكل من المراهقة مفهومها وتعريفها 

 .لمراهقاللقائمين على تربية  إرشاداتالسلوك الرياضي على شخصية المراهق،  تأثيرمشكلة الذاكرة، 

عية االستطال لدراسةلنا فيه اأما الفصل الثالث المتمثل في اإلجراءات الميدانية للدراسة الذي تناوـــ 
 راسة.والمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة، والى أهم الوسائل اإلحصائية التي عولجت بها الد



 الـمـقـدمـة

 

 ج

 

 ائج وتفسيرها وتحليلها ومناقشتها.أما الفصل الرابع فجاء فيه عرض النتـــ 

 والفصل الخامس ضم كل من االستنتاجات العامة واالقتراحات. ـــ
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  اإلشكالية -1

ت منهج نس يساير ويواكب التطور العالمي حيث اعتمد’اعتمدت الجزائر منهاج ونظام جديد متجا
حيث تحقيق أهداف  والتي تقوم على توحيد رؤية تعليم/ التعلم من 2004التدريس وفق المقاربة بالكفاءات منذ 

لتحقيق  سلوكيةمصاغة على شكل كفاءات قوامها المحتويات وتستلزم تحديد الموارد المعرفية والمهارية وال
 .(8، ص 0320ضية، ية البدنية والريا)الوثيقة المرافقة لمنهاج التربنهاية مرحلة تعلم ما  ملمح التخرج في

لجماعية بنائية اية والولتدريس مادة التربية البدنية والرياضية يعتمد أساسا على الطريقة النشيطة البنائ
ه ن بين هذيق وماج هذه الطرولتحقيق هذا يتوجب على المعلم أن يأخذ بالمبادئ األساسية التي تضمن له انته

ة المرافق وثيقة.) الالمبادئ توفير الوسائل التعليمية وصالحيتها إلنجاح حصة التربية البدنية والرياضية
 (35، ص2016لمنهج التربية البدنية والرياضية، 

 أستاذرق لتي تؤاممارسة حصة التربية البدنية والرياضية نالحظ انه توجد العديد من المؤشرات  أثناء
ك عد أوية لتعليمالتربية البدنية والرياضية لتحقيق الحصة المسطرة من طرفه وذلك يتجلى في نقص الوسائل ا

 حصة.والرياضية في تحضير ال البدنيةالتربية  أستاذعلى  تأثيرهاصالحيتها النجاز الحصة ومدى 

لبدنية التربية ا أستاذستعمله وي إليهفالوسائل التعليمية هي تلك المرافق والتجهيزات وكل ما يحتاج 
 ألستاذاقل خبرة التلميذ، وهي وسيلة ضرورية وهامة لن إلىالمعارف والخبرات البدنية  إيصالوالرياضية في 

ي يجابيا فا يؤثر اغير مباشرة وهي تساعد على تحسين التعليم والتعلم، توفره أوبطريقة مباشرة  التلميذ إلى
 كانياتاإلمويرغب فيها مختلف المجتمع، وان يوفر  بأهميتهاوالتعرف  أنواعهانشر الرياضة بمختلف 

ي، بد الباقمحمد ع )احمد التربية البدنية والرياضية. أهدافعلى تحقيق  األستاذبمختلف المجاالت التي تساعد 
 (.12، ص 2003

ي واته التته وأداأن يطور تقني امجتمع يسعى للرقي واالزدهار مطالبالوعليه فان النظام التربوي  في 
راسية ناهج الديعة الملذا فقد تغيرت طب، يقدم المعرفة العلمية للطلبة من خاللها في مختلف المراحل التعليمية

فاءات ومحتواها وتنوعت مواردها، وأصبحت عملية التدريس صعبة ومعقدة، وتحتاج إلى مدرسين ذوي ك
لنظري اى الشرح ماد عليثة وتبعا لذلك لم يعد كافيا االعتعالية، إلى جانب االستعانة بالوسائل التعليمية الحد

 العملية حت هذهالقائم على اإللقاء من جانب المعلم، والحفظ من جانب المتعلم لم يعد يفي بالغرض بل أصب
الحاسوب ائح، وتتطلب  االستعانة بالوسائل التعليمية الحديثة بل واألكثر تطورا كأجهزة األفالم، والشر

 .(32،ص 2000الحيلة، )وغيره من الوسائل الحديثة.التعليمي 

ى تمد علوالذي  يعومن بين أنواع الوسائل التعليمية الحديثة الشرح واإليضاح السمعي البصري 
 المشاهدة واالستقراء والعمل وتنمية الميول واالتجاهات.

ديم الل تقخحاسة من يؤكد التربويون على ضرورة تعريض المتعلم  للعالم الواقعي وإثارة أكثر من 
 ة والشرحلواقعياالمعلومات بطرق مختلفة في مجال تعليم العلوم، كما يرون ضرورة الدمج بين رؤية األشياء 

 اللفظي عنه، مما يزود الطلبة بمفاهيم ومصطلحات حول الشيء المرئي

والحقائق وعن طريق المشاهدة والعمل واستخدام المتعلم لجميع حواسه يكتشف المتعلم المهارات 
والمعارف حيث تقوم الذاكرة والعقل بتصنيفها الستخالص القوانين منها للوصول إلي الخبرات والمهارات 
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 والمعارف والحقائق

لكثير  واألساسيةالمهارات الحركية  وإتقانتلعب الذاكرة طويلة المدى دورا هاما في تعلم واكتساب  
الذاكرة  هذه، دىالذاكرة المهارية احد أشكال الذاكرة طويلة المتعد  من األنشطة الرياضية وغير الرياضية

ة  األساسي مهاراتنشطة للغاية وموثوق بها حيث تدور معلومات الذاكرة المهارية حول المهارات األدائية وال
ا هريقة وصفلفة بطالتي تعلمها الفرد من خالل الممارسة والخبرة، أو ببساطة كيف يقوم بأداء األشياء المخت

عد سحمد، ا)خليفة وليد البعض على أنها غير شعورية أي بدون وعي من الفرد خالل أداء المهمة الحركية
 (27، ص2007مراد عيسى، 

تأثير الشرح واإليضاح السمعي البصري على الذاكرة المهارية في وبناءا على ما سبق فإن موضوع " 
العالم ب، سواء على حسب علمنا محدود ولم يتناوله الكثير من الباحثين بالدراسة والتخصص"الوسط المدرسي 

 .العربي أو بالجزائر 

 هارية فيكرة المتأثير الشرح واإليضاح السمعي البصري على الذاوالدراسة الحالية فسيتم التطرق فيها إلى 
 وذلك من خالل طرح التساؤل التالي: الوسط المدرسي

في الوسط على مستوى الذاكرة المهارية   ريتأثير  الشرح واإليضاح السمعي البصما مدى  
 من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية؟. المدرسي

 *التساؤالت الفرعية

وسط في ال األساسية االداءاتمستوى ذاكرة على  البصريلشرح واإليضاح السمعي ما مدى تأثير  ا*
 من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية؟. المدرسي

وسط في الالمهارية  االداءاتمستوى ذاكرة على  البصريما مدى تأثير  الشرح واإليضاح السمعي *
 من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية؟. المدرسي

توى مستأثير الشرح واإليضاح السمعي البصري على  مستوى* هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
 .؟اه() ليسانس/ ماستر/ دكتورتعزى لمتغير الدرجة العلمية في الوسط المدرسيالذاكرة المهارية 

توى مستأثير الشرح واإليضاح السمعي البصري على  مستوى* هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
 10نوات إلى س 5سنوات/ من  5تعزى لمتغير سنوات الخبرة) اقل من  في الوسط المدرسيالذاكرة المهارية 
 .؟سنوات( 10سنوات/ أكثر من 

وى مست* هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير الشرح واإليضاح السمعي البصري على 
سنة/  35إلى  سنة 31سنة/ من  30سنة إلى  25)من تعزى لمتغير السن في الوسط المدرسيالذاكرة المهارية 

 .؟سنة  41سنة/ أكثر من  40سنة إلى  36من 

 :الدراسةفرضيات  -2

ي ف أكثر منها وللتحكم اإلحصائيبعد عرضنا لمشكلة الدراسة والتساؤالت التي تلتها، وللتحقق 
  :عنها كالتالي اإلجابةصياغة الفرضيات التي يحاول البحث  ارتأينامتغيرات البحث، 
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 :الفرضية العامة -1 -2

من  رسيفي الوسط المدعلى مستوى الذاكرة المهارية  متوسطللشرح واإليضاح السمعي البصري تأثير *
 .التربية البدنية والرياضية أساتذةوجهة نظر 

 :الفرضيات الجزئية -2 -2

سط في الواألساسية  االداءاتعلى مستوى ذاكرة  متوسطللشرح واإليضاح السمعي البصري تأثير * 
 .التربية البدنية والرياضية أساتذةمن وجهة نظر  المدرسي

سط في الوالمهارية  االداءاتذاكرة على مستوى  متوسطللشرح واإليضاح السمعي البصري تأثير * 
 .التربية البدنية والرياضية أساتذةمن وجهة نظر  المدرسي

ة الذاكر توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير الشرح واإليضاح السمعي البصري على مستوى* 
 .) ليسانس/ ماستر/ دكتوراه(المؤهل العلميتعزى لمتغير  في الوسط المدرسيالمهارية 

ة الذاكر توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير الشرح واإليضاح السمعي البصري على مستوى* 
سنوات/  10 سنوات إلى 5سنوات/ من  5) اقل من تعزى لمتغير سنوات الخبرة في الوسط المدرسيالمهارية 
 .سنوات( 10أكثر من 

ة الذاكر توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير الشرح واإليضاح السمعي البصري على مستوى* 
 36نة/ من س 35سنة إلى  31سنة/ من  30سنة إلى  25)من تعزى لمتغير السن في الوسط المدرسيالمهارية 
 .سنة 41سنة/ أكثر من  40سنة إلى 

 : الدراسة أهداف -3

ير عن تأث إلى التحقق من فرضيات البحث المقترحة والتي تهدف إلى الكشفتسعى الدراسة الحالية 
ة  تربيتذة الالشرح واإليضاح السمعي البصري على الذاكرة المهارية في الوسط المدرسي من وجهة نظر أسا

 :البدنية والرياضية من خالل

 فيهارية الذاكرة الممستوى للشرح واإليضاح السمعي البصري على  التعرف فيما إذا كان هناك تأثير* 
 ساتذة التربية البدنية والرياضية.من وجهة نظر أ الوسط المدرسي

اسية  األس ءاتاالداللشرح واإليضاح السمعي البصري على مستوى ذاكرة التعرف فيما إذا كان هناك تأثير  *
 .من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية في الوسط المدرسي

رية  المها ءاتاالداللشرح واإليضاح السمعي البصري على مستوى ذاكرة  فيما إذا كان هناك تأثيرالتعرف  *
 .من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية في الوسط المدرسي

 لىعلبصري ا* التعرف فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في تأثير الشرح واإليضاح السمعي 
 المؤهل العلمي.تعزي لمتغير  في الوسط المدرسي الذاكرة المهارية مستوى

لى علبصري ا* التعرف فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في تأثير الشرح واإليضاح السمعي 
 .تعزي لمتغير سنوات الخبرة في الوسط المدرسيالذاكرة المهارية مستوى 

لى علبصري ا* التعرف فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في تأثير الشرح واإليضاح السمعي 
 .تعزي لمتغير السن في الوسط المدرسيالذاكرة المهارية مستوى 
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 :أهمية الدراسة -4

سمعي يكسب البحث الحالي أهمية خاصة من خالل ما يطرحه من مقترحات لتفعيل الشرح واإليضاح ال*
 ربوي.ام التالبصري والذاكرة المهارية كذلك في المنهاج الدراسي في ظل المتغيرات التي يشهدها  النظ

 ة يسعى هذا البحث إلى اكتشاف تأثير الشرح واإليضاح السمعي البصري على الذاكرة المهاري *

ينبغي  ة  التيتتجلى أهمية الدراسة في تعزيز الشرح واإليضاح  السمعي البصري وكذلك الذاكرة المهاري *
ط ت الوسأن تنعكس بشكل أكثر ايجابية في منهجية التدريس وفي العالقات التربوية بين مختلف مكونا

الشرح  وكذلكية تعليمالوسائل ال المتعلم( وتكوين لدى المعلم والمتعلم  اتجاهات ايجابية نحو -المدرسي)المعلم
 .ةالمهاري الذاكرةالذاكرة بأنواعها وكذلك واستخدامها وكذلك اتجاهات نحو  السمعي البصري  واإليضاح

 :التعاريف اإلجرائية لمتغيرات البحث -5

يشتمل البحث على مفاهيم ومتغيرات أساسية، ويعد ضبطها وتعريف كل منها إجرائيا من لبرز  
 :الضرورية بالنسبة للباحث وفق سياق البحث الحالي، وقد تمثلت في اآلتيالخطوات 

 :الشرح واإليضاح السمعي البصري -1 -5

ت عن طريق واألجهزة والمعدات واآلالت والمواقف التعليمية والمثيرا واألدوات جميع الموادهو 
برات ساب الخفي تعلمه الكت والتلميذحاستي السمع والبصر واإليضاح التي يستخدمها األستاذ في تعليمه 

الوصول  من اجلالتعليمية في جميع مجاالتها من اجل تحقيق األهداف التعليمية والتعلمية المرغوب فيها و
 لمتعلم.فطرة اكون ناجحة ومالئمة لوهي جزء ال يتجزأ من عملية التعلم لت تعلم أكثر فعالية وكفاءة إلى

 .اسةل إجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من فقرات أداة الدروسيتم الكشف عنها إجرائيا من خال

 :الذاكرة المهارية -2 -5

ة الممارس ن خاللتدور معلومات هذه الذاكرة حول المهارات األدائية والحركية التي تعلمها المتعلم م
علم من المت ون وعيوالتكرار والخبرة أو ببساطة كيف يقوم بأداء األشياء المختلفة بطريقة غير شعورية أو بد

ون ط والتعاالتنطيل مهارات المراوغة وخالل أداء المهارات الحركية والمهارات األساسية بسيطة أو معقدة مث
متعلم ستطيع الابقة يفي كرة القدم وغيرها من المهارات  التي تعلمها من خالل الممارسة والتكرار والخبرة الس

 ممارستها بدون الحاجة إلى الوعي خالل اللعبة. 

 .ذا الغرضوتقاس إجرائيا من خالل إجابات إفراد العينة عن فقرات أداة الدراسة المعدة له

 :أستاذ التربية البدنية والرياضية -3 -5

هو الشخص القائم على تدريس برامج التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم المتوسط والثانوي  
 .بجميع مستوياتها

يعتبر أستاذ التربية البدنية والرياضية صاحب الدور الرئيسي في عملية التعليم حيث يقع على عاتقه 
اختيار أوجه النشاط المناسب للتالميذ في درس التربية البدنية والرياضية حيث يستطيع من خالله تحقيق 

 .األهداف التعليمية والتربوية وتطبيقها على أرض الواقع
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  :الوسط المدرسي -4 -5

 الطلبةن ات بيمل العالقهو فضاء المدرسة الذي يتواجد فيه التالميذ واألساتذة وأعوان المدرسة ويش
 .ةلمدرسيا. المعلمين وزمالئهم والطلبة والمعلمين واإلدارة والموارد واألبنية والمرافق وزمالئهم

 

 

  :حدود البحث -6

يهدف هذا البحث إلى معرفة تأثير الشرح واإليضاح السمعي البصري على الذاكرة المهارية في الوسط  
 المدرسي ومنه تظهر الحدود التالية

 :البشريةالحدود  -1 -6

 .ضية في المرحلة الثانوية لوالية المسيلةالتربية البدنية والريا جميع أساتذةاشتمل البحث على  

 :الزمانيةالحدود  -2 -6

 .8201إلى ديسمبر  2018 جانفيمن شهر  :جمع المادة النظرية

 .1920 ديسمبرإلى  9201من شهر جانفي  :إجراءات البحث الميداني

 69عددها ب  تتوزع عينة البحث جغرافيا في جميع ثانويات والية المسيلة ويقدر المكانيةالحدود  -3 -6
 .ثانوية

 الدراسات السابقة والمشابهة:  -7 

إليه  ا وصلتإن الدراسات السابقة والمشابهة تعتبر نقطة بداية ألي باحث حتى يستطيع أن يقارن م
 ضافة إلىتكون إ النتائج السابقة أو أن يخرج بنتائج جديدةدراسته وما وصل إليه الباحثون قبله، ما تؤكد 

نظريات وأفكار بالمعرفة واالطالع على الدراسات السابقة التي تكتسي أهمية كبيرة في كونها تزود الباحث 
لعديد االع على ا االطوتفسيرات تفيد الباحث في تحديد أبعاد المشكلة المراد البحث فيها وفي هذا السياق حاولن

 ي مجالن الدراسات التي تمس موضوع دراستنا لكن واجهنا مشكلة متمثلة في ندرة الدراسات خاصة فم
 :ياضية  والدراسات تتمثل فيما يليالتربية البدنية والر

 
 
 
 
 

 الدراسات التي تناولت الشرح واإليضاح السمعي البصري  -7-1
 :الدراسات المحلية -1 -1 -7

  :الدراسة األولى 



 إلطار العام للدراسةا                                            الفصل األول:                            

 

10 

 

بدنية لتربية الاتحت عنوان "فعالية استخدام الوسائل التعليمية في تحقيق أهداف مادة  2019  ياسمينطهير 
   .والرياضية".الجزائر

تربية مادة ال أهداف : هدفت إلى تبيان فعالية استخدام الوسائل التعليمية في تحقيقالهدف العام من الدراسة-1
 .البدنية والرياضية

 استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي الدراسة:المنهج المتبع في  -2

 .أستاذ 30تكونت من  عينة الدراسة:-3

 تم استخدام االستبيان كأداة لجميع المعلومات والبيانات.  أدوات البحث:-4

 أهم النتائج: -5

 ألستاذ التربية البدنية والرياضية دور في توظيف الوسائل التعليمية. - 

 ضية.عليمية المتوفرة في الثانوية تساهم في إنجاح حصص التربية البدنية والرياالوسائل الت -

  .ياضيةة والرعدم استغالل الوسائل التعليمية بطريقة مناسبة يعيق السير الحسن لحصص التربية البدني -

 االقتراحات و التوصيات: -6

 تزويد المؤسسات التربوية بكافة الوسائل التعليمية الحديثة. - 

 برمجة مندوات المضرورة حث األساتذة على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في عملية التدريس في الن - 
 طرف المفتشين.

 ياضي.تأهيل أساتذة التربية البدنية والرياضية لمواكبة التكنولوجية الحديثة في المجال الر -
 
 
 الدراسات العربية: -2 -1 -7

 :الدراسة األولى

 .األردن تحت عنوان "أثر استخدام الوسائل التعليمية على تحصيل الطالبات" 2017  القرنيحنان عوض 

 ات: الكشف عن  اثر استخدام الوسائل التعليمية على تحصيل الطالبالهدف العام من الدراسة-1

  .استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبي المنهج المتبع في الدراسة: -2

مجموعة و 30ددها طالبه قسمت العينة إلى مجموعتين مجموعة تجريبية ع 63تكونت من  الدراسة:عينة -3
 .33ضابطة عددها 

 . ئجلتحليل النتا (t)تم استخدام االختبار القبلي والبعدي واستخدام اختبار  أدوات البحث:-4

 أهم النتائج: -5
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ليمية ائل التعبات الالتي درسن باستخدام الوسوجود فروق ذات كاللة إحصائية بين متوسط عالمات الطال - 
ئل الوسا ومتوسط عالمات الطالبات الالتي درسن بالطريقة االعتيادية لصالح المجموعة التي استخدمت

 التعليمية.

 االقتراحات و التوصيات: -6

مرحلة راسية للمواد الدالإجراء مزيد من الدراسات على أنواع الوسائل التعليمية التعلمية المختلفة وفي كافة  - 
 األساسية األولى.

لمرحلة د طالب اإجراء مزيد من الدراسات لمعرفة استعمال الوسائل التعليمية التعلمية على التحصيل عن - 
 األساسية بشكل عام .

 .اسيةسحث المعلمين والمعلمات على استخدام الوسائل التعليمة التعلمية في تدريس المرحلة األ -
 
 
 
 

  :سة الثانيةالدرا

درجة وتحت عنوان "االتجاهات نحو استخدام الوسائل التعليمية  2008  ضياء عبد القادر أبو فاشة
 استخدامها وصعوبات استخدامها لدى معلمي العلوم في محافظة رام هللا والبيرة ".

ظة رام ي محافالحكومية ف: هدفت إلى معرفة اتجاهات معلمي العلوم في المدارس الهدف العام من الدراسة-1
هم في تواجه هللا والبيرة نحو استخدام الوسائل التعليمية ودرجة استخدامهم لها ودرجة الصعوبات التي

 .استخدامها

  .استخدم الباحث  في هذه الدراسة المنهج الوصفي المنهج المتبع في الدراسة: -2

 معلما ومعلمة  290تكونت من  عينة الدراسة:-3
 تم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات .  البحث:أدوات -4

 أهم النتائج: -5

خدام ة نحو استلدى معلمي العلوم في المدارس الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة اتجاهات ايجابي  - 
 الوسائل التعليمية.

)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - حو نبين اتجاهات المعلمين  (0.05
اللة دروق ذات فوجود  استخدام الوسائل التعليمة تبعا لمتغيرات المؤهل العلمي والمرحلة التعليمية بينما تبين

 .واتسن 5ن ملصالح ذوي الخبرة اقل إحصائية لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ولمتغير عدد سنوات الخبرة و

ح ية ولصاللتعليملمتغير الجنس على درجة استخدام المعلمين للوسائل ا أظهرت النتائج أثرا داال إحصائيا -
 رة.ت الخباإلناث بينما لم يظهر اثر لكل من متغيرات المؤهل العلمي والمرحلة التعليمية وعدد سنوا
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ى درجة برة عللم تظهر النتائج أثرا داال إحصائيا لكل من متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخ -
 .ليمية حلة التعر المروبات التي تواجه معلمي العلوم في استخدام الوسائل التعليمية بينما وجد أثرا لمتغيالصع

 

 

 االقتراحات و التوصيات: -6

 مثال.اتخداما توفير التسهيالت المادية وتجهيز المدارس تجهيزا يسمح باستخدام الوسائل التعليمية اس- 

 .لتعليمية المتوفرة في المدارسإجراء دراسات مسحية لمعرفة أنواع الوسائل ا- 
 .نحو استخدام الوسائل التعليمية دراسة اثر عوامل أخرى على اتجاهات المعلمين-

  :الدراسة الثالثة

 ".  ةة المتلفزتحت عنوان "اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو البرامج التعليمي 2000  محمد وحيد صيام

 تلفزة يمية المالتعل : هدفت إلى معرفة اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو البرامجالهدف العام من الدراسة-1

  استخدم الباحث  في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  المنهج المتبع في الدراسة: -2

 تلميذ وتلميذة  250تكونت من  عينة الدراسة:-3
 تم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات .  أدوات البحث:-4

 أهم النتائج: -5

 .تمتع الطلبة باتجاهات ايجابية بشكل عام - 

لتخصص امتغير  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات الطالب نحو البرامج التعليمية المتلفزة حسب -
 .والجنس

زء من جعلها جتستخدم بشكل فعال كأدوات تعليمية بتم التوصل إلى أن أفالم الفيديو العلمية يمكن أن  -
  .المنهاج

 االقتراحات و التوصيات: -6

 توفير الوسائل السمعية البصرية الحديثة في مراحل التعليم المختلقة. - 

 .السمعية البصرية بمختلف أنواعها إجراء دراسات حول الوسائل - 
 
 

  :الرابعةالدراسة 

 لبصرية اتحت عنوان "مدى معرفة مدرسي اللغة العربية لمفهوم ومصطلح الوسائل السمعية  2007 الصيد
  .". طرابلس
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 لوسائل: هدفت إلى التعرف على مدى وعي مدرسي اللغة العربية بأهمية االهدف العام من الدراسة-1
  .السمعية البصرية

   .الدراسة المنهج الوصفي التحليلياستخدم الباحث  في هذه  المنهج المتبع في الدراسة: -2

   .معلم 144تكونت من  عينة الدراسة:-3
 . م االستبيان كأداة لجمع البياناتتم استخداأدوات البحث:-4

 أهم النتائج: -5

 .آراء مدرسي اللغة العربية حول مفهوم الوسائل السمعية البصرية كانت ايجابية - 

ية ئل السمعالمدرسين قلة تشجيع اإلدارة المدرسية الستخدام الوساإن من أهم المشكالت التي تواجه  -
 .البصرية

 االقتراحات و التوصيات: -6

 ضرورة توجيه المعلمين نحو استخدام الوسائل التعليمية. - 

 ضرورة توفير الوسائل التعليمية خاصة الحديثة منها في كافة المدارس بالمنطقة. - 
  :الدراسة الخامسة

 .تحت عنوان "واقع استخدام الوسائل التعليمية من قبل المعلم". سلطنة عمان 2005 زعبنوت

ة لم ومعرفل المع: هدفت إلى التعرف على واقع استخدام الوسائل التعليمية من قبالهدف العام من الدراسة-1
  .أسباب عدم التنويع في استخدام الوسائل التعليمية من قبل المعلم

  استخدم الباحث  في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  الدراسة: المنهج المتبع في -2

    . معلم ومديري المدارس 17تكونت من  عينة الدراسة:-3
 . سةه الدرالمعلومات والبيانات لهذتم استخدام االستبيان والمقابلة  أداتين لجمع ا أدوات البحث:-4

 أهم النتائج: -5

 .في استخدام الوسائل التعليميةمعظم أفراد العينة ينوعون  - 

 .نقص الوسائل التعليمية يعد سببا لعدم تنويع المعلم للوسائل التعليمية   -

 االقتراحات و التوصيات: -6

 ضرورة توفير الوسائل التعليمية من قبل الجهات المختصة. - 

 .ديدةدعم المعلمين وتشجيعهم البتكار وسائل تعليمية ج - 
 .لحديثةتدريبية للمعلمين والمعلمات حول استخدام األجهزة والوسائل التعليمية اتنظيم دورات   -

  :الدراسة السادسة

   .تحت عنوان "أسباب عدم توفر الوسائل التعليمية بالمدارس الثانوية ".طرابلس ليبيا 2000  القماطي
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 لثانوية دارس ا: هدفت إلى تحديد أسباب عدم توفر بعض الوسائل التعليمية بالمالهدف العام من الدراسة-1

  .استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي المنهج المتبع في الدراسة: -2

 .معلما ومعلمة بالمدارس الثانوية 389دراسة مسحية تكونت العينة من  عينة الدراسة:-3

 . ا أداة لجمع المعلومات والبياناتثة على اإلستبانة بوصفهاعتمدت الباح أدوات البحث:-4

 أهم النتائج: -5

 ات.قلة توفر الوسائل التعليمية بالمدارس الثانوية وعدم تزويد المدارس باألجهزة واألدو - 

 بينت النتائج عدم صالحية بعض األجهزة التعليمية لالستخدام  -

 االقتراحات و التوصيات: -6

 ورشات عمل للمعلمين لتدريبهم على استخدام الوسائل التعليمية .ضرورة عمل  - 

 وية  .ضرورة توفر كافة الوسائل التعليمية السمعية البصرية الحديثة في كافة المدارس الثان - 
  :الدراسة السابعة

 فيلبصرية اتحت عنوان "مدى معرفة مدرسي اللغة العربية حول استخدام الوسائل السمعية  1981  النجار
   .ناجوراء ليبياالتدريس بالمرحلة اإلعدادية "

ة البصري المعلمين حول استخدام الوسائل السمعية آراء: هدفت إلى معرفة الهدف العام من الدراسة-1
  .ومعرفة أهميتها ومفهومها

 استخدم الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي  هج المتبع في الدراسة:المن -2

 . معلما ومعلمة بالمرحلة اإلعدادية 81تكونت العينة من  عينة الدراسة:-3

 . أداة لجمع المعلومات والبيانات تم اعتمدت الباحثة على اإلستبانة بوصفهاأدوات البحث:-4

 أهم النتائج: -5

 .البصرية المقترحة ليست صحيحة حول الوسائل السمعيةآراء المدرسين  - 

 .بينت النتائج أن آراء المدرسين حول أهمية الوسائل في التدريس تعتبر سلبية  -

  .أن ما يستخدمه المدرسون من وسائل سمعية بصرية يعتبر محدودا  -

 االقتراحات و التوصيات: -6

 صرية وكيفية استخدامها.إعادة النظر في برنامج الوسائل السمعية والب- 

 ضرورة تدريب المدرسين على كيفية استخدام الوسائل السمعية البصرية . - 
 
 
 



 إلطار العام للدراسةا                                            الفصل األول:                            

 

15 

 

 
 

  الدراسة الثامنة:

تخدام تحت عنوان "مستوى امتالك معلمي لواء الشوبك لمهارات اس 2017  عامر خالد مرشد بني عبده
   .الوسائل التعليمية ".البحرين

م استخدا : هدفت إلى الكشف عن مستوى امتالك معلمي لواء الشوبك لمهاراتالدراسةالهدف العام من -1
  .الوسائل التعليمية

  .استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحيالمنهج المتبع في الدراسة: -2

 معلما ومعلمة. 82تكونت العينة من  عينة الدراسة:-3

 . أداة لجمع المعلومات والبيانات اإلستبانة بوصفهاالباحث على  اعتمد أدوات البحث:-4

 أهم النتائج: -5

 .تعزي لمتغير الجنس والمؤهل العلمي إحصائيةالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة  أظهرت - 

  .اتسنو 10من  أكثرتعزي لمتغير الخبرة العلمية ولصالح فئة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة   -

  الدراسة التاسعة:

لمي تحت عنوان "معوقات استخدام منظومة التعلم االلكتروني من وجهة نظر مع 2010  الهرش مفلح
 ( 2".االردن المجلة االردنية في العلوم التربوية )لمرحلة الثانوية في لواء الكورةا

جهة وني من : هدفت إلى الكشف عن معوقات استخدام منظومة التعلم االلكترو الهدف العام من الدراسة-1
 .نظر معلمي المرحلة الثانوية

  .استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفيالمنهج المتبع في الدراسة: -2

 معلما ومعلمة. 40تكونت العينة من  عينة الدراسة:-3

 بانة بوصفها أداة لجمع المعلومات والبيانات  . اعتمد الباحث على اإلست أدوات البحث:-4
 
 

 أهم النتائج: -5

حتية ثم بنية التثم بال رةباإلداثم المعيقات المتعلقة  األولىالمتعلقة بالمعلمين جاءت بالمرتبة  المعوقات إن  - 
 .الطلبة

ات ة والتجهيزبالبنية التحتي المتعلقةتعزي للجنس في مجال المعيقات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة   -
   .لصالح الذكور األساسية

 ة.المتعلقة بالطلب المعوقاتتعزى للمؤهل العلمي في مجال  إحصائية داللةوجود فروق ذات   -
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 االقتراحات و التوصيات: -6

 .ي تقدمها وزارة التربية والتعليمالنظر في الدورات التدريبية الت إعادة - 

 .ة في المدارسالتحتية وتجهيزاتها الفنية والتكنولوجيتحسين البنية  - 

 الدراسة العاشرة:

دريس مقرر تتحت عنوان "واقع استخدام الوسائل التعليمية وأهميتها في  2010عصام إدريس كمتور الحسن 
 وم ". العلم في حياتنا للصف الرابع األساسي في السودان من وجهة نظر المعلمين في والية الخرط

س مقرر ي تدري: هدفت إلى الكشف واقع استخدام الوسائل التعليمية وأهميتها فف العام من الدراسةالهد-1
 وم.ة نظر المعلمين في والية الخرطالعلم في حياتنا للصف الرابع األساسي في السودان من وجه

  .استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المنهج المتبع في الدراسة: -2

 معلما ومعلمة.82تكونت العينة من  عينة الدراسة:-3

 . أداة لجمع المعلومات والبيانات اعتمد الباحث على اإلستبانة بوصفها أدوات البحث:-4

 أهم النتائج: -5

 .ياتناحلعلم في المستوى العالي إلدراك المعلمين ألهمية استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مقرر ا - 

 استخدام بقدر كبير للوسائل التعليمية المنتجة ف تدريس مقرر العلم في حياتنا.هناك   -

بات بين استجا 0.05لم يظهر البحث أي فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ألفا اكبر أو يساوي   -
نوات سعلمي أو ل الؤهأفراد العينة من المعلمين ألهمية استخدام الوسائل التعليمية تعزى لمتغير الجنس أو الم

 الخبرة.

 االقتراحات و التوصيات: -6

للصف  ي حياتنافتزويد مدارس مرحلة التعليم األساسي بالوسائل التعليمية الالزمة لتدريس مقرر العلم  - 
 .الالزمة لها السابع وتوفير التجهيزات األخرى

 .يميةائل التعلواستخدام الوس إنتاجاالهتمام بتدريب معلمي مرحلة التعلم األساسي وتأهيلهم في مجال  - 
 : الدراسات األجنبية 7-1-3

  :الدراسة األولى

LADE  2003 يريا".نيجتحت عنوان "مدى إدراك المعلمين ألثر استخدام الوسائل التعليمية في التدريس. 

س ي التدريف يمية: هدفت إلى معرفة إدراك المعلمين ألثر استخدام الوسائل التعلالهدف العام من الدراسة-1
  .ومعرفة وجهة نظر المعلمين حول أنواع الوسائل التعليمية التي تستخدم في تدريس المعلمين

  .استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي المنهج المتبع في الدراسة: -2

 معلما ومعلمة في مدارس التعليم االبتدائي واإلعدادي. 80تكونت من  عينة الدراسة:-3
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 تم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات.  أدوات البحث:-4
 

 أهم النتائج: -5

  .هناك استجابات ايجابية من عد كبير من المعلمين الستخدام الوسائل التعليمية  - 

 .سائل التعليمية وبين محتوى الدرسدلت النتائج أن أفراد الدراسة تربط بين الو  - 

 التعليمية البصرية والسمعية في بعض المدارس.لوحظ توفر الوسائل    -

 

 االقتراحات و التوصيات: -6

 ين.تولي قسم الوسائط اإلعالمية إقامة دورات الستخدام الوسائل التعليمية لتدريب المعلم - 

 ضرورة استخدام المعلمين للوسائل التعليمية وبصفة خاصة الوسائل السمعية البصرية . - 
ك ديثة كذليمية الحالمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص لتوفير األجهزة والوسائل التعلإجراء نداء إلي  -

 زيادة اهتمام الطالب والمعلم باستخدام الوسائل التعليمية في التدريس.

 الدراسة الثانية:

 ke ة داخل تحت عنوان "تأثير األلعاب االلكترونية التعليمية في مواقف تعليمية متعدد 2008 كيي
 .الصف".نيجيريا

عددة ليمية متاقف تع: هدفت إلى معرفة تأثير األلعاب االلكترونية التعليمية في موالهدف العام من الدراسة-1
 .داخل الصف ومعرفة اثر األلعاب االلكترونية التعليمية  على اإلدراك وانتقال اثر التعلم

 استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي   المنهج المتبع في الدراسة: -2

الثانية وتجريبية  طالبا وطالبة وقسمت العينة إلى مجموعتين األولى 300تكونت من  عينة الدراسة:-3
 .ضابطة

 تم استخدام االختبار القبلي والبعدي.  أدوات البحث:-4

 أهم النتائج: -5

 وعة التجريبية.وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجم - 

ر في اضح وكبيبشكل و كما أظهرت المقارنة بين األلعاب االلكترونية التعليمية واألسلوب التقليدي أنها تؤثر- 
يم ات التعلي مخرجفتعزيز المحفزات التعليمية وكذلك استخدام البرمجيات الحاسوبية التعليمية تؤثر ايجابيا 

 الرياضي ) األهداف التعليمية(.
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 االقتراحات و التوصيات: -6

 .ت حول الوسائل التعليمية الحديثةضرورة إجراء دراسا - 

 ضرورة استعمال المعلمين للوسائل التعليمية الحديثة بأنواعها. - 
  الدراسة الثالثة :

williamكوسائل  تحت عنوان "فعالية التدريس باستخدام الشفافيات والتسجيالت الصوتية 2005 واخرون
 سمعية بصرية في القدرة على التعلم موازنة بطريقة الكتاب المطبوع ".تعليمية 

ت لتسجيال: هدفت إلى التعرف على فعالية التدريس باستخدام الشفافيات واالهدف العام من الدراسة-1
 وع الصوتية كوسائل تعليمية سمعية بصرية في القدرة على التعلم موازنة بطريقة الكتاب المطب

 استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي  بع في الدراسة:المنهج المت -2

الثانية وطالبا وطالبة وقسمت العينة إلى مجموعتين األولى تجريبية  50تكونت من  عينة الدراسة:-3
 ضابطة.

 . الباحث االختبار القبلي والبعدي استخدمأدوات البحث:-4

 أهم النتائج: -5

 إحصائية لصالح المجموعة التجريبية.وجود فروق ذات داللة   -

لتعلم االلة على ايجابي وكبير ذو دالسمعية البصرية كان لها تأثير  أظهرت النتائج ن استخدام الوسائل - 
 .مقارنة بطريقة التدريس المكتوب

 االقتراحات و التوصيات: -6

 عملية التعلم.ضرورة االهتمام الكبير بالوسائل السمعية البصرية لما لها تأثير في  - 

 ضرورة استعمال المعلمين للوسائل السمعية البصرية بأنواعها. - 
 
 

 الدراسة الرابعة :

allen 2005يمية التعلل تحت عنوان "اتجاهات المعلمين في بعض المدارس االبتدائية نحو استخدام الوسائ
 ".والتكنولوجية الحديثة

نحو  تدائيةاتجاهات المعلمين في بعض المدارس االب : هدفت إلى التعرف علىالهدف العام من الدراسة-1
 .استخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة

  .استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي المنهج المتبع في الدراسة: -2

 معلما ومعلمة.  110تكونت من  عينة الدراسة:-3

 ة لجمع المعلومات والبيانات. استخدم الباحث االستبيان كأداأدوات البحث:-4
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 أهم النتائج: -5

ل ئحو الوسايجابية ناهناك قبوال عاما فيما يتعلق باستخدام الوسائل التعليمية كما اظهر الجنسان اتجاهات   -
 .التعليمية عامة والحديثة خاصة

لوسائل ية نحو اايجابأظهرت النتائج أن  المعلمين الذين لديهم خبرات طويلة كانت لديهم اتجاهات أكثر  - 
 التعليمية من أولئك الذين لديهم خبرات قصيرة.

 االقتراحات و التوصيات: -6

 .والحديثة خاصة من طرف  المعلمين ضرورة استعمال الوسائل التعليمية عامة - 

 .تعليمية الحديثة من وجهات مختلفةإجراء دراسات مماثلة للوسائل ال - 
 الدراسات التي تناولت الذاكرة:  -7-2
 :المحلية الدراسات 1 -2 -7

 الدراسة األولى: 

 جزائر.  تحت عنوان "الذاكرة الداللية عند الطفل عسير الحساب". أم البواقي ال 2015  مريم معزيز

 اب.: هدفت إلى التعرف على الذاكرة الداللية عند الطفل عسير الحسالهدف العام من الدراسة-1

 استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفيالمنهج المتبع في الدراسة:  -2

 .تلميذ وتلميذة 90تكونت من  عينة الدراسة:-3

 تم استخدام االستبيان كأداة لجميع المعلومات والبيانات. أدوات البحث: -4

 أهم النتائج: -5

 .لحسابيةاالداللية في اكتساب المهارات أن الطفل عسير الحساب ال يعاني من اضطراب في الذاكرة  - 

 االقتراحات و التوصيات: -6

 .ألوفةاالعتماد على أشياء ملموسة في شرح الدروس واالبتعاد عن التجريد واستعمال مصطلحات م - 

 إجراء دراسات عن الذاكرة الداللية ألنواع أخرى من صعوبات التعلم. -

ن مبرمجة مدوات الضرورة حث األساتذة على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في عملية التدريس في الن - 
 طرف المفتشين.

 ياضي.تأهيل أساتذة التربية البدنية والرياضية لمواكبة التكنولوجية الحديثة في المجال الر -
 الدراسة الثانية: 

 خلف العقليذاكرة المعاني لدى الطفل المصاب بالتالشخصية و الذاكرةتحت عنوان " 2005  دبراسو فاطمة
 البسيط دراسة حالة". باتنة الجزائر.  
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اكرة ني الذ: هدفت إلى دراسة جزئية من الذاكرة طويلة المدى) ذاكرة المعاالهدف العام من الدراسة-1
 الشخصية(.

 اإلكلينيكي استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المنهج المتبع في الدراسة:  -2

 لبيداغوجيامصابين بتخلف عقلي بسيط موجودين بالمركز  ألطفالحاالت  أربعتتكون من  عينة الدراسة:-3
 .للمتخلفين ذهنيا 

من  وذةالمأخالمالحظة والمقابالت استخدام بعض االختبارات والتجارب تم استخدام أدوات البحث: -4
  ت السابقة.الدراسا

 أهم النتائج: -5

 .بسيطهناك اختالف في ذاكرة الخبرات الشخصية وذاكرة المعاني عند الطفل المتخلف العقلي ال - 

 ذاكرة الخبرات الشخصية قوية عند المتخلف العقلي البسيط. -

 ذاكرة المعاني ضعيفة عند المتخلف العقلي البسيط. -

 حسابي(.عامة / ذاكرة االستدالل الفي )ذاكرة المعلومات اليعاني المتخلف العقلي البسيط ضعيف  -

 االقتراحات و التوصيات: -6

ديثة نيات الحام التقالنظر نظرة مستقبلية إلمكانيات الطفل المتخلف العقلي البسيط في التعلم وذلك باستخد - 
 .كنوع من التعويض عن بعض المهارات المفقودة عنده

 .مرئيةوتية والالص ياتاإلمكانعمليات التعلم واستخدام  لتسهيلالتعليم ب استخدام البرامج التعليمية الحديثة  -

 .قليمن التخلف الع أخرى ألنواعكرة الخبرات الشخصية اذدراسات عن ذاكرة المعاني، و إجراء - 
 : الثالثةالدراسة 

لف العقلي ذاكرة المعاني لدى الطفل المصاب بالتخالذاكرة الشخصية وتحت عنوان " 2005  ساسان الهام
 البسيط دراسة حالة". باتنة الجزائر.  

اكرة ني الذ: هدفت إلى دراسة جزئية من الذاكرة طويلة المدى) ذاكرة المعاالهدف العام من الدراسة-1
 الشخصية(.

 استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج اإلكلينيكي المنهج المتبع في الدراسة:  -2

وجي لبيداغاتتكون من أربع حاالت ألطفال مصابين بتخلف عقلي بسيط موجودين بالمركز  عينة الدراسة:-3
 للمتخلفين ذهنيا .

 خوذة منتم استخدام المالحظة والمقابالت استخدام بعض االختبارات والتجارب المأأدوات البحث: -4
 ت السابقة. الدراسا

 

 أهم النتائج: -5



 إلطار العام للدراسةا                                            الفصل األول:                            

 

21 

 

 بسيط.هناك اختالف في ذاكرة الخبرات الشخصية وذاكرة المعاني عند الطفل المتخلف العقلي ال - 

 ذاكرة الخبرات الشخصية قوية عند المتخلف العقلي البسيط. -

 ذاكرة المعاني ضعيفة عند المتخلف العقلي البسيط. -

 .حسابي(في )ذاكرة المعلومات العامة / ذاكرة االستدالل ال يعاني المتخلف العقلي البسيط ضعيف -

 االقتراحات و التوصيات: -6

ديثة نيات الحام التقالنظر نظرة مستقبلية إلمكانيات الطفل المتخلف العقلي البسيط في التعلم وذلك باستخد - 
 كنوع من التعويض عن بعض المهارات المفقودة عنده.

 المرئية.لصوتية ونيات اج التعليمية الحديثة لتسمهيل عمليات التعلم واستخدام االمكاالتعليم باستخدام البرام -

 قلي.من التخلف الع أخرى ألنواعالخبرات الشخصية  وذاكرةدراسات عن ذاكرة المعاني،  إجراء - 
 الدراسة الرابعة: 

 ئر.  ". الجزابالذهاندراسة الذاكرة الداللية لدى الطفل المصاب تحت عنوان " 2009لعجال ياسين 

 .الذاكرة الداللية لدى الطفل المصاب بالذهان: هدفت إلى دراسة الهدف العام من الدراسة-1

  التجريبي  استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهجالمنهج المتبع في الدراسة:  -2

ائص والخص يصالتشخيعانون الذهان ويشتركون في  أطفال 10عينة مقصودة قوامها  عينة الدراسة:-3
 .ابطةطفل عادي اي ال يعانون من الذهان وهي تمثل العينة الض 40وهي تمثل العينة التجريبية، و

  .اختبار الذاكرة الداللية الذي تم بناءه من طرف الباحث: أدوات البحث-4

 أهم النتائج: -5

ن مج كل بند بالذهان في نتائتوصلت الدراسة إلى وجود فروق هامة بين الطفل العادي والطفل المصاب  - 
 .اختبار الذاكرة الداللية

 .وجود اضطراب كبير على مستوى الذاكرة الداللة لدى الطفل المصاب بالذهان -

 ذاكرة المعاني ضعيفة عند المتخلف العقلي البسيط. -

 سابي(.الحيعاني المتخلف العقلي البسيط ضعيف في )ذاكرة المعلومات العامة / ذاكرة االستدالل  -

 االقتراحات و التوصيات: -6

 .وتأكيدهاالمزيد من الدراسات حول الموضوع قصد تعميم نتائجه  إجراء -
ابها لدى اضطر إجراء دراسات حول العوامل المؤثرة في نشاط الذاكرة الداللية وأساليب تفعيلها وعالج -

 .فئة األطفال المصابين بأمراض ذهنية
 :نبيةالدراسات األج -2 -2 -7

 : األولىالدراسة 
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ة ية لدى طلبمهارات تحسين الذاكرة في تعلم المفاهيم البيئ تأثيرتحت عنوان " 2004  اندريسون واخرون
 ".  المرحلة الثانوية

ة لدى يم البيئيمهارات تحسين الذاكرة في تعلم المفاه تأثيرمدى  إلىالتعرف : الهدف العام من الدراسة-1
 طلبة المرحلة الثانوية".

  الوصفي.استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المنهج المتبع في الدراسة:  -2

 .طالب وطالبة 260 عينة الدراسة:-3

 . االستبيان كأداة لجمع البيانات تم استخدام أدوات البحث: -4

 أهم النتائج: -5

رة ين الذاكالطلبة لتحسوجود ارتباط موجب ودال إحصائيا بين كمية ونوعية المهارات التي يستخدمها  - 
 .وقدرتهم على تعلم المفاهيم البيئية

ذاكرة حسين التعدم وجود فروق جوهرية بين األنماط المعرفية والشخصية لدى الطلبة في استخدام مهارات  -
 .لديهم

 االقتراحات و التوصيات: -6

 .تحسين مهارات الذاكرةدراسات عن  ضرورة إجراء -
 : أستاذ التربية البدنية والرياضية الدراسات التي تناولت  -7-3
 الدراسات المحلية: 1 -3 -7

 الدراسة األولى: 
لبدنية ا" الرضا الوظيفي وأثره على دافعية االنجاز لدى أساتذة التربية بعنوان 2009بوعلي لخضر 

 في مرحلة التعليم الثانوي".والرياضية 

لكشف عن جاز وا:معرفة طبيعة العالقة التي تربط الرضا الوظيفي بدافعية االن الهدف العام من الدراسة-1
 ،ومعرفة تصاديةمكانة أستاذ التربية البدنية والرياضية في المجتمع الجزائري وأوضاعه االجتماعية واالق

 استعداداته ومدى تكيفه  وتقبله لمهنة التعليم .

 استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي.  المنهج المتبع في الدراسة: -2

 لثانوي أستاذ للتربية البدنية والرياضية في المؤسسات التعليم ا 60تكونت من   عينة الدراسة:-3

ة لدافعيقام الباحث بتطبيق مقياس الرضا الوظيفي ل "عصام الدين متولي " ومقياس اأدوات البحث:-4
 لالنجاز ل "هيرمان " . 

 أهم النتائج: -5

حيث كلما رياضية ،الرضا الوظيفي فعال يلعب دورا في الدافعية لالنجاز لدى أساتذة التربية البدنية وال - 
 النجاز .فعية لارتفع الرضا الوظيفي ارتفعت الدافعية لالنجاز وكلما انخفضت الرضا الوظيفي انخفضت الدا

 فعة كانوا يتمتعون برضا عن طبيعة العمل.األساتذة الذين يتميزون بدافعية االنجاز مرت -
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ألستاذ ما كان اه ،فكلهناك عالقة ارتباط موجبة بين المكانة االجتماعية لألستاذ واستثارة دافعية العمل لدي -
نشء كما بية الموضع احترام وتقدير من جانب اآلخرين في المجتمع يقدرون أهمية دوره الذي يقوم به في تر

البلدان  ساتذة فيدى األلدة الدافعية لديه في العمل ،وبالعكس نجد  انخفاض الدافعية لالنجاز كان ذلك باعثا لزيا
 التي تنخفض فيها النظرة إلى األستاذ أو تنخفض مكانته االجتماعية .

 االقتراحات و التوصيات: -6

 لية. الحا دراسةإجراء المزيد من الدراسات حول نفس الموضوع باستخدام متغيرات أخرى لم تتناولها ال-

وى لى مستعضرورة مراجعة نظام الرواتب لألساتذة نظرا للتأثير لسلبي الواضح للوضعية االقتصادية  -
 دافعية االنجاز ألساتذة التربية البدنية والرياضية.

 الرياضيةوبدنية إن الصورة السلبية لدى المجتمع الجزائري عامة وأولياء التالميذ خاصة حول التربية ال -
منا  هي تتطلبعليه فوهي بمثابة عامل مؤثر ،إذ نراها تحد من دافعية عطاء أساتذة التربية البدنية والرياضية 

 البحث لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة.

  الدراسة الثانية:  

 ية"تحت عنوان "مصادر الضغوط النفسية لدى أساتذة التربية البدنية والرياض 2007حبارة محمد 

لتربية ستاذ اأ: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستويات الضغوط النفسية لدى  م من الدراسةالهدف العا -1
 التربية ساتذةألالبدنية والرياضية ،ومعرفة مدى تأثر مستويات الضغوط النفسية باختالف الخصائص الفردية 

 البدنية والرياضية )السن ،الجنس ،الخبرة المهنية ، الحالة المدنية ،الصفة (.

 . اإلضافة إلى تصميم قائمة مصادر الضغوط النفسية لدى أساتذة التربية البدنية والرياضيةب

 تم إتباع المنهج الوصفي المسحي.المنهج المتبع في الدراسة:  -2

مستويات  أستاذ التربية البدنية والرياضية في جميع 135تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة: -3
 العاملين في ثانويات الجزائر العاصمة وتم اختيار عينة قصدية .

جاالت تم م11فقرة موزعة على  82صمم الباحث االستبيان لجمع المعلومات تكونت من  أدوات البحث: -4
بدنية تربية التذة الاء مقياس لمعرفة مصادر ومسببات الضغوط النفسية لدى أساالتأكد من صدقها وثباتها وتم بن

 والرياضية.
 
 
 
  أهم النتائج:  -5

وط تفع من الضغأكدت نتائج الدراسة الحالية تعرض أساتذة التربية البدنية والرياضية لمستوى مر  -     
 النفسية على اغلب مصادر الضغوط النفسية للمقياس وهذه داللة واضحة لمعاناة األساتذة .
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تذة تعزى األساأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مصادر الضغوط النفسية  -    
أكثر معاناة  أي أن الذكور 219.88لمتغير الجنس وهذه الظروف تمثل الناتج الذكور بمتوسط حسابي يقدر ب

 لمصادر الضغوط النفسية مقارنة باإلناث 
 فسي .الضغط الن أسفرت الدراسة عن معاناة أساتذة التربية البدنية والرياضية سنهم من نفس مستويات -    

 حات و التوصيات:االقترا  -6

الهتمام اضرورة بتوعية وتحسيس أساتذة التربية البدنية والرياضية والقائمين على التربية والتعليم  -
 بظاهرة الضغط النفسي .

ص في بالخصوعلى مديري  المؤسسات االبتعاد على األساليب التسلطية في تسيير الموارد البشرية و -
 رياضية.تعاملهم مع أساتذة التربية البدنية وال

نية ة البدعلى الهيئات الوصية االهتمام بتوفير الظروف المالئمة لممارسة نشاطات مادة التربي -
 والرياضية خاصة بما يتعلق بالمنشئات والمرافق الرياضية داخل الثانويات .

دراسة إجراء المزيد من الدراسات حول نفس الموضوع باستخدام متغيرات أخرى لم تتناولها ال -
 .الحالية 

 مناقشة الدراسات السابقة: -8

اسات محلية ( در07( دراسة منها )22تناول الطالب الباحث في الدراسة التي عكف عليها بمناقشة ) 
 ث والبيئة )( دراسات أجنبية، متناوال متغيري الدراسة باختالف منهج البح 05( دراسات عربية و) 10و)

 .وانتهاء باختالف العينة، زمانية( المدروسة فيها هذا البحثالمكانية وال

، تنوعت هذه الدراسات من حيث طبيعة الدراسة المنجزة، إذ اشتملت على مذكرات ماجستير
ي وأطروحات دكتوراه، وبحوث علمية ميدانية ويمكن تصنيف هذه الدراسات إلى صنفين حسب متغير

 الدراسة، 

ساتنا معت بين متغيري دراكما لم يصادف الباحث في رحلة بحثه البيبيوغرافية على دراسات ج
 الحالية.

 التعقيب على الدراسات السابقة: - 9

ها في من خالل عرض الدراسات السابقة وجد أن الباحث بأن الدراسة الحالية تتفق مع بعض من
ن قلة ، وعلى الرغم مالشرح واإليضاح السمعي البصري والذاكرة المهاريةدراسة متغيرات الدراسة 

باحث لدى ال ومن خالل ما توفر -في حدود علمنا–هذه المتغيرات مع بعضها البعض  الدراسات التي تناولت
 ي.ث الحالإال أنها تتضمن عدد من الخصائص التي تخدم وتفيد البح من دراسات محلية وعربية وأجنبية،

 الشرح واإليضاح السمعي البصري الدراسات التي تناولت متغير: 

معوقات ، إذ سعت إلى بيان أنواعهالتعليمية بمختلف الوسائل سعت العديد من الدراسات إلى تناول  
نحو الوسائل التعليمية وخاصة الوسائل التعليمية الحديثة  واألساتذةاستخدام هذه الوسائل واتجاهات المعلمين 

وصعوبات استخدام الوسائل معوقات كما سعت بعض الدراسات إلى بيان  ،والوسائل السمعية البصرية
المعلمين لدى  معرفة واقع استخدام الوسائل السمعية البصرية  ، في حين هدفت بعض الدراسات إلىالتعليمية
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الوسائل السمعية ، باإلضافة إلى التأصيل النظري لمفهوم التعليمية المؤسساتمختلف في التالميذ  أو
 .البصرية

ية في الوسائل التعليمية وخاصة السمعية البصرة دور كما أن بعض الدراسات هدفت  إلى معرف
 المؤسسات التربوية. 

ت واتبع وكانت أوجه االستفادة من الدراسات السابقة أن أغلب الدراسات اتبعت المنهج الوصفي
ي شكلة، وفنا للماالستبيان والمقياس كأداة للدراسة، وكذلك استفدنا من الدراسات السابقة في توسيع إدراك

 .نستبياي تصميم االفإثراء اإلطار النظري بمجموعة من وجهات النظر، وفي تجنب بعض السلبيات، وكذا 
لسمعي ا رح واإليضاححول الوسائل التعليمية وخاصة الشباإلضافة إلى ندرة الدراسات العربية 

 م يحصل إالل،  ففي حدود إمكانات الباحث أطوارهابمختلف في مجال التربية البدنية والرياضية البصري 
 على القليل من الدراسات. 

من حيث  تناولها من زوايا متعددة فمنهم من الوسائل التعليميةع تناول العديد من الباحثين موضوكما 
ية ائل السمعتعزيز استخدام الوسوالوسط المدرسي في  األستاذ ربطها في النظام التعليمي من خالل دور 

 البصرية.

 السمعي تأثير الشرح واإليضاحوالدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة كونها تبحث عن 
 على الذاكرة المهارية لتالميذ المرحلة الثانويةالبصري 

  الذاكرةالدراسات التي تناولت متغير: 

 لمصابينا، إذ سعت إلى بيان مستوياته لدى الذاكرةسعت العديد من الدراسات إلى تناول متغير 
 .ءةراب والقدراسة الذاكرة للذين يعانون من عسر الحساكما سعت بعض الدراسات إلى والمتخلفين ذهنيا، 

عت ، واتبوكانت أوجه االستفادة من الدراسات السابقة أن أغلب الدراسات اتبعت المنهج الوصفي
ي شكلة، وفنا للماالستبيان والمقياس كأداة للدراسة، وكذلك استفدنا من الدراسات السابقة في توسيع إدراك

  إثراء اإلطار النظري بمجموعة من وجهات النظر، وفي تجنب بعض السلبيات،

فس ل علم النومجاة باإلضافة إلى ندرة الدراسات المحلية  والعربية في مجال التربية البدنية والرياضي
احث لم ات الب، ففي حدود إمكانالمعرفي حول الذاكرة المهارية فلم نجد دراسات عالجت الذاكرة المهارية
انية وم اإلنسفي مجال العلالذاكرة يحصل على الدراسات في هذا المجال على الرغم من كثرة الكتابات عن 

 واالجتماعية بشكل عام.

يئات قت في بوالدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة من حيث بيئة تطبيق الدراسة، حيث طب 
يلة وفي ة المسأجنبية وعربية ومحلية، بينما دراسة الباحث ستطبق في بيئة محلية بالجزائر وبالضبط والي

 دنية والرياضية. مجال التربية الب

ع تالف( مبعد االطالع ومراجعة الدراسات السابقة يمكن استخالص ما يلي )درجة االتفاق واالخ 
 تلك الدراسات وموقع البحث الحالي بينهما من خالل المحاور التالية:

ويمكن يالحظ أن بعضها اهتم بالوسائل التعليمية بمختلف أنواعها، وأخرى بالذاكرة بمختلف أنواعها   
 استخالص ما يلي:
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ول من تنا ومنهاالثانوية اختلفت الدراسات في تناول المرحلة الدراسية فمنها من تناول المرحلة 
ين والمشرف المعلمينوالمدراء لدى الوسائل التعليمية الحديثة ، ومنها من تناول المتوسطةالمرحلة االبتدائية و

ن من ين يعانوالذاكرة فمنها من تناول التالميذ ومنها من تناول الذواختلفت الدراسات حول  التربويين 
بعضها اديمي، ووالقسم األك المؤهل العلمي كما اختلفت في تناول المتغيرات، فبعضها تناول أمراض مختلفة 
 الخبرة والجنس.

ني المعا كرةوذاية واغلب الدراسات التي تناولت الذاكرة طويلة المدى بمتخلف أنواعها كالذاكرة  الدالل
 . والذاكرة الشخصية إال الذاكرة المهارية

اة وصفي كأدالدراسات  اتبعت المنهج ال  اغلبأنها  وكانت أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 
في بقة سات الساالدرا للدراسة وهذا ما سنتبعه في دراستنا الحالية لمالئمته لطبيعة األسئلة وكذلك استفدنا من

ات، السلبي إدراكنا للمشكلة وفي إثراء اإلطار النظري بمجموعة من وجهات النظر، وفي تجنب بعضتوسيع 
 وكذا االستعانة بأداة الدراسة.

ل اصة حوخباإلضافة إلى ندرة الدراسات العربية في مجال الرياضة بصفة عامة وفي الجزائر بصفة 
قليل على ال دود إمكانات الباحث لم يحصل إالففي حالشرح واإليضاح السمعي البصري والذاكرة المهارية 

 من الدراسات .

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 

يمكن اإلشارة إلى أن إعادة النظر في التقارير التي قام بها اآلخرون كانت عوناً واستزادة لنا على  
 وجه الخصوص في:

 ."تعليم  أخالقيات مهنة التربية والالفهم العميق لمشكلة الدراسة " نظرا لقلة وندرة تناول  .1

 حسن اختيار وسائل جمع البيانات. .2
 اختيار عينة الدراسة  .3

 تحديد المنهج المستخدم "اخترنا الوصفي لمالئمة الدراسة". .4

 انتقاء أفضل األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات قصد مناقشة نتائج البحث. .5
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 في تحسين الصحة النفسيةالسباحة الترويحية دور ممارسة 
 مرأة خالل سن اليأسال لدى

 بوالية الجزائر بعض البلديات دراسة ميدانية على مستوي

 أوديــــنة آسيـــاة الطالبإعداد 

 علوان رشيد إشراف البروفسور

 البحثملخص 

تحسين الصحة النفسية  فيالترويحية  الدور الذي يمكن أن تلعبه السباحةإظهار  إلى يهدف البحث الحالي
الترويحية السباحة ممارسة  هل: اإلشكالية على النحو التاليتساؤالت فكانت . سن اليأسخالل عند المرأة 

           ؟ سن اليأسالمرأة خالل  لدىالذي ينعكس على  الصحة النفسية بية االعصخفض مستوى كفيلة ل
مع مجموعة من  الترويحيةمارسن السباحة تالنساء  من مجموعةمقارنة ب قمنا  نتيجة إلىو للتوصل    

  .سنة 55و  41 بين  ما سنهن والالتي يتراوح وال سيما السباحة رياضي أي نشاط بدني نمارست الالنساء 

 ةممارس إمرأة 05خضعت ف، األفرادالهذه الفئة من  الصحة النفسية تقييم  هومن البحث الغرض  وكان
يقيم مستوى لمقياس  ترويحي رياضي ألي نشاط بدنية غير ممارس إمرأة 05للسباحة الترويحية و

، و العدائية الغضبالقلق ، : التالية الست السمات يشملالعامل هذا  مع العلم أن  ن هيدلالعصابية 
 .الضغط العصبي ،، االندفاع الشعور بالذاتاالكتئاب ، 

مقياس نموذج األبعاد الخمس اخترنا كما . المقارن نهج الوصفي ممن الناحية المنهجية ، استخدمنا ال
والذي (   Costa &McCrae 1990)" كوستا و مك كراي" بواسطة NEO PI-R»   « للشخصية 

 ، خالل سن اليأسالنساء  لدىمستوى العصابية  بتقييمسمح لنا 

رياضي البدني اللنشاط لممارسات الغير النساء  أن   ىإلالنتائج التي تم الحصول عليها بوضوح  أشارت
على  ينعكس الذي اإلتزان اإلنفعالي، بعدم معضمهن  رنشعي حيث  واجهن مشاكل عصابيةترويحي ال

أكثر استقراًرا  ن  يكبانتظام  الترويحية مارسن السباحةيي المقابل ، فإن النساء اللواتي ف. النفسية نصحته
 .على مستوى عامل العصابية اإلنفعاليةمن الناحية 

 ، فقـد " الضغط العصـبي"و "االندفاع" بسمتي تينالمتعلقتين ه بصرف النظر عن الفرضيأن   ناأخيًرا ، الحظ
غيـــر  حة الترويحيـــة و النســـاءمارســـات للســـباالتحقـــق مـــن و جـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين النســـاء الم تـــم  



 

 

 القلـــق، و)لعامـــل العصـــابية  الســـمات األربـــععلـــى مســـتوى  ترويحـــي ممارســـات ألي نشـــاط بـــدني رياضـــي
 (و الشعور بالذات و اإلكتئاب، ،و العدائية الغضب

 للســباحة الممارســات النســاء بــين إحصــائيا دالــة فــرق وجــود إلــى ترمــي التــي الفرضــية مــن التحقــق تــم   كمــا
 .الممارسة لمدة يعزى العصابيةعلى مستوى  الترويحية

 سن اليأس ، الصحة النفسية، السباحة الترويحية: الكلمات الدالة

  
  



 

 

Le rôle de la natation récréative dans l'amélioration de la santé mentale 

Chez les femmes pendant la ménopause 

Une étude de terrain au niveau de certaines communes de la wilaya 

d'Alger 

Préparé par l'étudiante, Oudina Assia 

Supervision du professeur Alouan Rachid 

Résumé  

L’objet de ce travail de recherche consiste à étudier le rôle que peut 

jouer la pratique de la natation récréative chez les femmes ménopausées. La 

question que nous posons vient comme suit  la natation de loisir pourrait-elle 

réduire le niveau de névrosisme chez la femme ménopausée ? Pour arriver à 

une conclusion, nous avons comparé un groupe de femmes qui pratiquent la 

natation récréative avec un groupe de femmes qui ne pratiquent aucune 

activité sportive physique, notamment la natation, Ceux dont l'âge varie de 48 

à 55 ans. En pratique en vue d’apprécier la santé mentale de cette catégorie 

féminine, 25 femmes pratiquantes et 25 non-pratiquantes ont subi le test de  

« NEO PI -R » de Costa et Mc Crae 1992 qui évalue leur niveau de 

névrosisme. Il est à rappeler que ce facteur de la personnalité est composé de 
six  facettes suivantes : l’anxiété, la colère-l’hostilité, la dépression, la timidité 
sociale, vulnérabilité au stress. Sur le plan méthodologique, nous avons eu 

recours à l’approche comparative descriptive. Les résultats obtenus indiquent 

bien que les femmes sédentaires sont confrontées aux problèmes de 

névrosisme. Elles éprouvent un Déséquilibre émotionnel. Ceci se répercutera 

inévitablement sur leur santé mentale. En revanche, les femmes qui pratiquent 



 

 

la natation de loisir de façon très régulière sont plus stables émotionnellement 

au niveau du névrosisme. 

Enfin, nous avons noté qu'indépendamment des deux hypothèses liées 

aux trais  d '«impulsivité» et de  « vulnérabilité au stress», il a été vérifié qu'il 

existe des différences statistiquement significatives entre les femmes qui 

pratiquent la natation récréative et les femmes qui ne pratiquent aucune 
activité physique, sportive et récréative au niveau des qutre traits du facteur 

névrosisme (Anxiété, Colère-Hostilité, Dépression, et la timidité sociale) 

L'hypothèse visant à l'existence d'une différence statistiquement 

significative entre les femmes pratiquant la natation récréative dans le niveau 

de névrosisme a également été vérifiée en raison de la durée de la pratique. 

Mots clés: La natation de loisir, La santé mentale, La ménopause 

  



 

 

The role of recreational swimming in improving mental health in women 

during menopause 

A field study in certain communes of the wilaya of Algeria 
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Supervision of Professor Alouan Rachid 

Abstract   

    The purpose of this research is to study the role that recreational swimming 

can play in postmenopausal women. The question we ask comes as follows: 

Could recreational swimming reduce the level of neuroticism in 

postmenopausal women? To come to a conclusion, we compared a group of 

women who practice recreational swimming with a group of women who do not 

engage in any physical sport activity, especially swimming, those whose age 

ranges from 41 to 55 years. 

 In practice in order to assess the mental health of this female category, 25 

practicing women and 25 non-practicing women underwent the Costa and Mc 

Crae 1992 “NEO PI –R” test which assesses their level of neuroticism. It 

should be remembered that this personality factor is made up of the following 

six facets: anxiety, anger-hostility, depression, consciousness-self, vulnerability 

to stress. Methodologically, we used the comparative descriptive approach. 

The results obtained clearly indicate that sedentary women are confronted with 

neuroticism problems. They experience an emotional imbalance. This will 

inevitably affect their mental health. In contrast, women who practice 

recreational swimming on a very regular basis are more emotionally stable. 

Finally, we noted that independently of the two hypotheses linked to the traits 

of “impulsivity” and “vulnerability to stress”, it was verified that there are 



 

 

statistically significant differences between women who practice recreational 

swimming and women who do not practice any physical, sporting or 

recreational activity at the level of the four traits of the neuroticism factor 

(Anxiety, Anger-Hostility, Depression, and consciousness-self) 

The hypothesis aimed at the existence of a statistically significant difference 

between women who practicing recreational swimming in the level of 

neuroticism was also verified due to the duration of the practice. 

Keywords: Recreational swimming, mental health, Menopause  
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ي الذي فيه السعادة انفأعزهم وأكرمهم بالمنهج الرب   جعل العزة هلل ولرسوله وللمؤمنين،الحمد هلل الذي 

أرسله ،مبعوث وأصلي وأسلم على خير، ادالمع والفالح والصالح لكل أمور حياتهم في المعاش و والكمال،

 .ربه لتحقيق منهج الهداية والعزة للبالد والعباد 

 ...أما بعد
 

: َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح ، َقاَل روى فقد في رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القدوة الحسنة  كان لنالقد 

َسِمْعُت َرُسوَل :  َرَأْيُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اهلِل ، َوَجاِبَر ْبَن ُعَمْيٍر األَْنَصاِريَّْيِن َيْرِمَياِن ، َفَقاَل َأَحُدُهَما ِلَصاِحِبهِ 

ُماَلَعَبُة : ُكلُّ َشْيٍء َلْيَس ِفيِه ِذْكُر اهلِل ، َفُهَو َلْهٌو َوَلِعٌب ، ِإالَّ َأْرَبٌع : "  عليه وسلم َيُقولُ اهلِل صلى اهلل

النََّساِئي ، أخرجه . الرَُّجِل اْمَرَأَتُه ، َوَتْأِديُب الرَُّجِل َفَرَسُه ، َوَمْشُيُه َبْيَن اْلَغَرَضْيِن ، َوَتْعِليُم الرَُّجِل السَِّباَحةَ 

" \و الطبراني في (  0/  04ق " ) \كتاب عشرة النساء " \أخرجه النسائي في  1119" \الكبرى"\في 

والمشي بين الغرضين   510/  1" \السلسلة الصحيحة"\األلباني في (  0/  19/  1" ) \المعجم الكبير 

  وفي هذا الحديث ريبه وتعليمه،يقصد به التحرك ما بين هدفي الرمي بالقوس وتأديب الفرس بمعنى تد

وقد فسر ابن  .الحالل الذي يؤجر عليه المسلم( الترويح)اللهو  إلىيشير الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

  ه يزيل الهم، ويدفع الغم عن القلب لكان ذلك كافياً أن   ه لو لم يكن في النضال إال  القيم هذا الحديث بأن  

 (011، 8102 :فهمي )عن  نقال... في فضه، وقد جرب ذلك أهله

اإلسالم و شمولية مدى بتعرف  عليها،وشجع  اإلسالم،أقرها التي لتربية الرياضية انماذج هي  هذه

 .الصحيحةهدايته لكل مظاهر الحضارة 

 .فقط ها جعلت للمنافسةيتصور البعض أن   التي وفي ذلك إشارة واضحة للقيم الترويحية للرياضة، و
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من المقومات األساسية  البعد النفعي و الصحي  الذي يطغى عليه و الرياضي البدنيالنشاط يعتبر ف  

 النظام المصيرية التي يفرضها المتعددة و  التحدياتهو بمثابة أحد و لبناء مجتمع سليم و متحضر ، 

 مضمونمن  االستفادةف عليهو  ،(8101:محمد أكلي  بن عكي(المعاصرةالمجتمعات  على الجديد الدولي

أحد المظاهر األساسية في تحديد مدى يعتبر البحوث و الدراسات العلمية في شتى المجاالت الرياضية 

الرياضة  " في كتابه أمين أنور الخولييرى و عبر األجيال ، و الثقافات اإلنسانية  تقدم ورقي الشعوب

 تمعاتلمجا من مجتمع يخلو يكاد ، فال اإلنسانية المهمة األنشطة أحد الرياضة تعد أن   "والمجتمع

كما لها  تمع ،جلما هذا تخلف أو درجة تقدم عن النظر ، بغض الرياضة أشكال من من شكل اإلنسانية

  الصحية اآلثار ، ناهيك عن على التنشئة والتطبيع وبناء الشخصية االجتماعية المتوازنة األثر الكبير 

اآلثار الوظيفية والصحية على المستوى البيولوجي عن العلمية  وهو المفهوم الذي أكدته نتائج البحوث

 (. 5، 0991: الخولي) لإلنسان

خصوصا لما السباحة عموما و  الرياضيمجال التهتم بأصبحت الدول المتقدمة على هذا األساس  و

    ها تتناسب مع مختلف األعمار و األجناسأن   إلىباإلضافة  .ترويحيةو  عالجية ،لها من منافع صحية

الرسول صلى اهلل عليه وسلم على ممارسة الرياضة وخاصة تلك  حثنا حيث ،ية عاجتماإل الشرائحو 

 .ة والترويح المباحيصحو بدنية فوائد األنشطة ذات القيمة العالية في إكساب جسم اإلنسان 

تنفرد بإمكانية ممارستها لجميع األعمار و لكال الجنسين و بدون تحديد لما  الترويحية السباحة  كونول    

     ستها بالقوة و المتعة و ليس من الضروري ممار  ها وسيلة للترويحلها من فوائد نفسية للفرد السيما أن  

 (2000،11 :، افتخارقاسم) فها وفقا لقابلية الفرديما يمكن تكيو السرعة التي تظهر في المنافسات و إن  

من المجتمع التى طالما ظلت مهمشة ضمن األبحاث  مهمةفئة  إلى  االلتفاتة فيجاء تفكيرنا حيث 
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من مرحلة  االنتقاليةعن  الفئة العمرية   أهمية التي ال تقل ةالرياضي ة والبدني ةطنشاألالعلمية في مجال 

 .''سن اليأس "و نفسية، والتي تعرف بمرحلة  فسيولوجيةمرحلة المراهقة لما تعرفه من تغيرات  إلىالطفولة 

المواظبة  المرأة لها فوائد عظيمة و كثيرة بحيث أن  لدى ممارسة الرياضة  بتت الدراسات أن  ثا حيث

المنتظمة لها دور فعال و ايجابي للمرأة من جميع النواحي و الجوانب و ذلك  الممارسةواالستمرار في 

اعتدال  إلىها تؤدي كما أن   بتحسين صحتها و القدرة على تحمل أعباء الحياة اليومية و الترويح عن نفسها

ستوى انخفاض م ان يتأثران  بفعل ذل من حاالت الكآبة و اإلحباط ال  و تقل ،المزاج و الراحة النفسية

نسبة هرمونات األستيروجين ترتبط طرديا مع نسبة  و المعروف أن   سن اليأسالهرمونات في الجسم خالل 

هرمون األندروفين و هي الهرمونات التي تعطي اإلحساس بالراحة و الرفاهية و يعوض ذلك بالتغذية 

  ( 33 ،8110 :نورمان،  ساري) .مع ممارسة الرياضة  الجيدة 

 السباحة الترويحيةممارسة دور  نكشف عنان من خالل بحثنا نسعى وانطالقا من هذه المعطيات سوف 

ينعكس ها إذا زاد حدالتي و  سن اليأسالمرأة خالل  لدى التي تظهرالنفسية  األعراض من خفيفتال في

 .على صحتها النفسية  بالسلب

و الذي يتضمن إشكالية  للبحث اعام تمهيدي الذي يمثل مدخالجانب  إلىي بحثنا ف لهذا سنتطرق

للدراسات  ا، استعراضالبحثضبط مصطلحات و  أهداف و أهمية البحت،و فرضيات البحث ، و البحث،

 .المرتبطة بالموضوع و المشابهةالسابقة 

 .نظري و تطبيقي  ينجانب إلى البحثتقسيم تم  كما 

ي اتالتي لها صلة بمتغيرات البحث من خالل تحري مكتب اتالنظري يحتوي على كلفالجانب النظري  أما

 :و ندرجها ضمن الفصول التالية
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 الرياضي  النشاط البدنيب الموسوم  :الفصل األول  

 ضطراباتامن تعاريف و مظاهر و  النفسيةلصحة خاص با :الفصل الثاني 

 التفصيالت  لتعاريف وأهم ا إلىتطرقنا فيه  سن اليأسب الموسوم :  الفصل الثالث 

 : فصلين  فيشملب التطبيقي الجان اام 

 دراسة من الذي يضم التصميم المنهجي  لذي يشمل اإليطار المنهجي للبحثا :الفصل االول

ضافة باإل ،مجتمع البحث وعينته، شروط اختياره إلىكما تطرقنا و منهج البحث  االستطالعية

 .الوسائل االحصائية المستعملةو األدوات  إلى

 عرض وتحليل ومناقشة النتائجل خصصناه :  الفصل الثاني. 

 الخاتمة 
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 اإلشكالية/0

مما يستدعي اإلهتمام بصحتها البدنية  له في المجتمع و المحرك األساسي  اهام اتعد المرأة عنصر      

فمن   ،لهاالقائمين و الساهرين على تطوير و توفير اإلحتياجات الضرورية المسؤولين و النفسية من قبل 

نقص واضح في الدراسات و البحوث الميدانية المحلية  هنالك أن  خالل تطلعنا على هذا الموضوع الحظنا 

الجوانب جت فيها عولتطرقت الي مواضيع  التي  لرياضيةو افي ميدان علوم و تقنيات األنشطة البدنية 

   ث في مجال األنشطة البدنية و فئة من المجتمع ، فالبحال هذهتمس الصحية واإلجتماعية والنفسية التي 

الرياضية يكاد يكون منصبا على جوانب أخرى مثل مشاكل الطفولة و المراهقة ولكن في  مجال الحمل  و

و الوالدة و عالج مشاكل المرأة  يكاد ينحصر على البحوث العلمية في ميدان الطب  والعالج 

متعاقبة إذ يتغير جسمها، ووضائفه العضوية فتمر  نموبمراحل  تمر المرأة  فمن الطبيعي أن .السيكولوجي

ا من مرحلة منتصف العمر مرحلة الرشد والكبر بدءَ  إلىمن مرحلة النضج و التقدم من طفولة و مراهقة 

ي و كل مرحلة من تلك المراحل ذات نمو هرموني و تناسلي يرجع ف .ما يعرف بمرحلة سن اليأس  إلى

 التغيرات من سلسلة نطاق فيت اية الخمسينالمرأة في بدا تدخل حيث  األصل لتأثير فعل الغدد الصماء،

 مما أعراضه الفسيولوجية و البيولوجية  لهالمرأة في حياة  عمرية مرحلة  سن اليأسو  الجديدة الهرمونية

و التغيرات الواضحة في شخصيتها  الضطراباتبعض ا  فتظهر صحتها النفسيةيؤثر بالسلب على ن قد

  .الصماء الغددائف ظتذبذب و نتيجة 

بعض العوامل الثقافية و اإلجتماعية التي تحيط  إلىما يرجع إن   مقدار شدة تلك األعراض  أن   كما     

م ايجابا ثقافته و اتجاهاته سلبا أ و فقد تتأثر بموقف المجتمع بقيمهصادرة من بيئتها  قد تكونبالمرأة و 

بعض ظهر فت سلوكها، ويتضح أثره الواضح على  ثر على صحتها النفسية يؤ المرحلة مما هذه تجاه تلك 

 .تقلب الميزاجو  الضغط العصبي  واإلكتئاب  والسمات اإلنفعالية كالقلق 
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 المكلفة الدوائر مع وثيقال تعاونالب الوطني اإلحصاء مكتبها االتي أجر  ةياإلحصائيات الجزائر  تمكنتفقد 

صالح والسكان الصحة وزارةالخاصة ب السكان بقضايا  نسبة  إحصاء الى 0330لسنة   المستشفيات وا 

 نسبة أما  ،التي لها بعد نفسي   من أحد األعراض الجسدية تعاني  في هذه المرحلة من النساء  )٪ 13(

     تمثل مجمل األعراض بين من األقل على واحدة نفسية مشكلة من معاناتهن عن أبلغن لواتيال   النساء

من  (٪ 15.1 )  ن  منه، سنة  59  و 53  بين أعمارهن   تتراوح اللواتي النساء إجمالي من )٪ 11.1 (

يستمر و  إمرأةمليون  0أكثر من  بلغتلنساء في سن اليأس انسبة  أن  و . الريف من(٪ 10.3 )و المدنا

العمر لديهن ر متوسط يقدَ  كما.عام كل سن اليأس  إلىتصل   إمرأة 000. 100 إلى نالتزايد في عدده

 4أقل من  إلىسن اليأس في و عليه سيصل عدد النساء سنة و هو في تقدم مستمر كل سنة  04حوالي 

: سايت ،صوابر) نقال عن .في العشرين سنة القادمة 100%و سيتقدم بنسبة  0303سنة  يينمال

8118،889 -851) 

 ربايقــــ تبلــــ  مــــايجعلها ســــ هــــذا فــــإن  بالنســــبة للنســــاء ســــنة  00المتوقــــع العمــــر متوســــط  ذا كــــانفــــإ وعليــــه

ـــــا 03 مـــــن ـــــأس، ســـــن فـــــي عاًم ـــــا ومـــــن الشـــــيخوخة، آثـــــار إليهـــــا والتـــــي تضـــــاف الي  االهتمـــــاميتوجـــــب  هن

 .المرأة حياة من المرحلة بهذه المتعلقةالصحية و النفسية  رعايةبال

ــــد مــــن فــــي ذات الســــياق  و ــــة المخــــابرأجريــــت دراســــات وبائيــــة النقطــــاع الطمــــث مــــن قبــــل العدي . األجنبي

ممارســـــة أهميـــــة  دور  ينتـــــ كافيـــــة محليـــــةث احـــــأبا ، لـــــم تصـــــدر نـــــاتمو علم ودحـــــدفـــــي  فـــــإن  ومـــــع ذلـــــك ، 

ــــــةالنشــــــطة األ ــــــةال رياضــــــيةال بدني ــــــى  ترويحي ــــــب عل ــــــدى المــــــرأة النفســــــي -يالصــــــحالجان بعــــــد انقطــــــاع  ل

عكـــــس  فـــــي البلـــــدان العربيـــــة ثبحـــــاعوبة إجـــــراء هـــــذا النـــــوع مـــــن األصـــــ إلـــــىذلـــــك  قـــــد يعـــــزىو . الطمـــــث

 فـــــي بينمـــــاالطبيـــــة ،  ةنقطـــــاع الطمـــــث مـــــن الناحيـــــابمرحلـــــة االعتنـــــاء  فيهـــــا يـــــتم التـــــي ،البلـــــدان الغربيـــــة
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ــــا  ــــدان العربيــــة عموًم ــــل مصــــدر قلــــق انقطــــاع الطمــــث يعــــد الالبل ــــتم تجاهلــــهموضــــوع  ب ــــه بــــه ي  و ال يؤب

 .خصوصيتهل

نقـــــــــــــــــــــال ( M.Chebel :1984,323 )، يستحضـــــــــــــــــــــر" الخيـــــــــــــــــــــال العربـــــــــــــــــــــي اإلســـــــــــــــــــــالمي"فـــــــــــــــــــــي ف

ـــــة   (Sellahi F.Z,2007,25)عـــــن ـــــا "هـــــذه الصـــــيغة الجليل ـــــة ارتباًطـــــا وثيًق ـــــرتبط مصـــــير المـــــرأة العربي ي

ـــــ صـــــحتها النفســـــية ليســـــت  ومنتجـــــة ، فـــــإن   إمرأةه مـــــع انتهـــــاء دورهـــــا كـــــبخصـــــوبة رحمهـــــا وهـــــذا يعنـــــي أن 

فــــي الــــدول  بينمــــا فــــي الجزائــــر وهــــذا الــــنقص فــــي األبحــــاث  يؤكــــد هــــذا الــــرأي  " مصــــدر قلــــق اجتمــــاعي

ــــة  ــــى  أجــــري حــــثب توصــــلالغربي ــــة مــــن  عل ــــن مــــؤخرا فئ ــــديات دخل ــــأسالنســــاء الفنلن  أن  مفادهــــا ، ســــن الي

أشــــــهر كــــــن أقــــــل  لمــــــدة ســــــتة (اآليروبيــــــ )مــــــن التزمــــــت مــــــنهن ببرنــــــامج التمــــــارين الرياضــــــية الهوائيــــــة 

ـــــب المـــــزاج واالنفعـــــال والتـــــوتر مـــــن النســـــاء اللـــــواتي تعرضـــــا ألعـــــراض التعـــــرق مارســـــن تلـــــم  الليلـــــي وتقل

 .التمارين الرياضية

ــــىنتائجهــــا تشــــير  أن  الدراســــة هــــذه  ا وقــــال واضــــعو  بــــديال عــــن ممارســــة الرياضــــة يمكــــن أن تكــــون  أن   إل

 .لمنع أعراض سن اليأس المزعجة العالج بالهرمون البديل

ــــ ــــم يشــــاركوا فــــي الدراســــة  قوعل ــــاء ممــــن ل ــــأحــــد األطب هــــا أن  ه يفضــــل ممارســــة الرياضــــة للنســــاء، حيــــث أن 

 .العمرفي  حة لهن ألعراض سن اليأس والتقدم ر األفضل بين الخيارات المتاالخيا

لســــــــن اليــــــــأس فــــــــي  أو كلهــــــــا  عــــــــانين مــــــــن بعــــــــض األعــــــــراض النموذجيــــــــةتمــــــــن النســــــــاء  % 80 أن  و 

ــــــــات الحــــــــرارة،  ــــــــك الشــــــــعور بهب ــــــــي ذل ــــــــي تلــــــــي اإلصــــــــابة بســــــــن اليــــــــأس مباشــــــــرة، بمــــــــا ف الســــــــنوات الت

ــــولي وجفــــاف المهبــــل ،حيــــث  واضــــطرابات النــــوم والصــــداع واالكتئــــاب والتهــــيج ومشــــاكل فــــي الجهــــاز الب

ــــــى ه ــــــائم عل ــــــف يمكــــــن للعــــــالج الق المخــــــاوف  أن  عــــــراض، إال هــــــذه األمــــــن رمــــــون األســــــتروجين أن يخف

مــــــن خيــــــارات  تجنبــــــه إلــــــىوالنســــــاء  المشــــــاكل الصــــــحية المرتبطــــــة بــــــه أدت بالعديــــــد مــــــن األطبــــــاء مــــــن
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ـــــىوأشـــــارت العديـــــد مـــــن الدراســـــات الســـــابقة . العـــــالج ـــــأثير،  أن   إل التمـــــارين الرياضـــــية قـــــد تقـــــدم نفـــــس الت

ــــمــــع  ــــائجأن  ــــم تتوافــــق كــــل الدراســــات مــــع هــــذه النت ــــال عــــن  .ه ل ــــب بعــــد انقطــــاع  الرياضــــة تحمــــي)نق القل

 .(0314: الطمث

وح أعمــــارهن مــــا ، تتــــراســــن اليــــأسعشــــوائيا دخلــــن مــــؤخرا فــــي  إمــــرأة 04إدخــــال  تــــم،  بحــــث آخــــرو فــــي 

ـــــين  ـــــأس عـــــانيتعامـــــا،  10-45ب ـــــب مـــــن هـــــؤالء المشـــــتركات أن . جمـــــيعهن مـــــن أعـــــراض ســـــن الي وطل

 04 خـــــاللأيـــــام أســـــبوعيا  ةأربعـــــعلـــــى مـــــدار دقيقـــــة فـــــي اليـــــوم،  53ية لمـــــدة يمارســـــن التمـــــارين الرياضـــــ

تــــم تشــــكيل مجموعــــة أخــــرى مــــن النســــاء قمــــن بحضــــور محاضــــرات بــــدال مــــن  و للقيــــام بمقارنــــة . أســــبوع

ـــــــــى األقل و تضـــــــــمنت .التمـــــــــارين الرياضـــــــــية  تقـــــــــوم أثنائهـــــــــا مجموعـــــــــة التمـــــــــارين جلســـــــــتان أســـــــــبوعيا عل

ركـــــوب الدراجـــــة  الجلســـــتان المتبقيتـــــان تتضـــــمن المشـــــي أو الهرولـــــة أو تضـــــمنترياضـــــة المشـــــي، بينمـــــا ب

أعـــــراض  نوكانـــــت النســـــاء تســـــجل. أو الســـــباحة أو تمـــــارين اآليروبيـــــك أو غيرهـــــا مـــــن األنشـــــطة البدنيـــــة

 واللــــــواتي يمارســــــن الرياضــــــة النســــــاء  نســــــبة أن   تبــــــينبعــــــد ســــــتة أشــــــهر و ا ســــــن اليــــــأس مــــــرتين يــــــومي

كمــــــــا %. 13 إلــــــــى% 03مــــــــن  تعــــــــانين مــــــــن تقلــــــــب فــــــــي المــــــــزاج واالنفعــــــــال والتــــــــوتر قــــــــد انخفضــــــــت

ــــة الدراســــة % 13انخفضــــت نســــبة التعــــرق الليلــــي مــــن  ــــم . ممارســــة التمــــارين بعــــد% 53 إلــــىفــــي بداي ول

ك بعــــض األعــــراض التــــي لــــم الــــهن تولكــــن كانــــ .ك اختالفــــات واضــــحة فــــي مجموعــــة المقارنــــةالــــتكــــن هن

 فــــي حــــين كانــــت آثــــار التمرينــــات علــــى. تتحســــن مــــع ممارســــة التمــــارين مثــــل االكتئــــاب والصــــداعتشــــهد 

الحالــــة المزاجيــــة قويــــة جــــدا وتكــــاد تكــــون فوريــــة، وربمــــا يكــــون هــــذا التفســــير األكثــــر احتمــــاال لمــــا قدمتــــه 

التمــــارين يمكــــن أن تســــاعد النســــاء فــــي تنظــــيم  أن  وأوضــــح البــــاحثون .النســــاء عــــن أنفســــهن مــــن أعــــراض

ــــال، فدرجــــة حــــرارة أجســــامهن بشــــكل أفضــــل،  ــــى ســــبيل المث ــــىتخفيــــف العل ــــي، امــــ حــــد إل أو  التعــــرق الليل

ــــهوحــــذروا . الهبــــات الســــاخنة ــــواتي بــــدأن للتــــو بممارســــة التمــــارين الرياضــــية  أن   فــــي الوقــــت ذات النســــاء الل
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هـــــن بعـــــد مـــــرور الوقـــــت ســـــيبدأن عـــــانين فـــــي البدايـــــة مـــــن زيـــــادة فـــــي الهبـــــات الســـــاخنة إال أن  ت يحتمـــــل أن

 .باإلحساس بالراحة

والحصول على تأثيرها  القيام بها النساءخاللها  ولم يتحدد الحد األدنى من التمرينات الرياضية تستطيع 

 .(0319: التمارين الرياضية تخفف أعراض سن اليأس ).نقال عن على أعراض سن اليأس

    فـــــــي الوســــــط األســـــــري   جـــــــراء بعــــــض المقــــــابالتالنظريــــــة وا   ةالتطلــــــع علــــــى الخلفيـــــــ وبعـــــــد فممــــــا ســــــبق 

نــــو ع آخـــــر مــــن األنشـــــطة البدنيــــة الترويحيـــــة  وهـــــي عـــــن تفكيرنــــا حـــــول البحــــث  إنصـــــب و اإلجتمــــاعي

 التـــــي قـــــدالســـــباحة الترويحيـــــة فتوجهنـــــا نحـــــو  رياضـــــي  فـــــي الوســـــط المـــــائيالممارســـــة النشـــــاط  البـــــدني  

المــــرأة   تتعــــرض لهــــايمكــــن أن ي التــــ و المفاصــــل العظــــام مســــتوى علــــى  اإلصــــابة طراخــــم اهــــتنعــــدم في

أغلبيــــة النســــاء  فــــإن  ،  (Ingeborg Lackinger Karger  ,2005 (54  ســــن اليــــأسخــــالل 

اللــــــواتي تعــــــانين مــــــن هشاشــــــة العظــــــام و آالم المفاصــــــل ســــــيتجنبن معانــــــاة و تحمــــــل صــــــعوبة التمــــــارين 

يتناســـــب مـــــع التغيـــــرات البيولوجيـــــة  النشـــــاطهـــــذا النـــــوع مـــــن  أن  بـــــالقـــــول  إلـــــى ناهـــــو مـــــا يـــــدفعالرياضـــــية 

  .السنرأة خالل  تقدمها في التي تطرأ على الم

ــــــــي  فعــــــــال لهــــــــا دور فزيولوجيــــــــة المــــــــاء الخصــــــــائص و  ممارســــــــة الســــــــباح  أن  كمــــــــا  هرمــــــــون   افــــــــرازف

ـــــــيول ــــــاألنــــــدروفين الـــــــذي  ف مــــــن األعـــــــراض تخفـــــــالتــــــي  الحالــــــة المزاجيـــــــة ند الشـــــــعور بالســــــعادة و يحس 

ـــــــي  الســـــــيكولوجية  ـــــــدى المـــــــرأة الت ـــــــى شخصـــــــيتها ل ـــــــؤثر عل ـــــــالي صـــــــحتها النفســـــــية ،ت  مؤشـــــــراتف و بالت

 الصـــحة معـــايير وفـــق تحـــدد النفســـية ضـــطراباتواإل األمـــراضمـــن و والخلـــ الســـويةة الشخصـــي

 (05،  : 2017حسان محي الدين قباني) .النفسية
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ــــــى مــــــا  ــــــ الكشــــــف عــــــن رتأينــــــا إســــــبق وبنــــــاءا عل ــــــه دور ال ــــــذي تلعب ــــــة فــــــي تحســــــين  لســــــباحةاال الترويحي

 مســـــاهمتها البحـــــث عـــــن مـــــدى مـــــن خـــــالل فـــــي مرحلـــــة نهايـــــة الخصـــــوبة  لـــــدى المـــــرأةالصـــــحة النفســـــية 

ــــي ــــيض   ف ــــة الســــمات اإلمســــتوى تخف ــــة نفعالي ــــي العصــــابية  لعامــــلالمكون ــــة ف ــــق) أوجــــه ســــت والتمثل  القل

ـــــــذات و  ،العدائيـــــــة–الغضـــــــب  و ،اإلكتئـــــــابو  ، وفـــــــق ( العصـــــــبيغط الضـــــــ و،  اإلنـــــــدفاعو ، الشـــــــعور بال

ـــــــــــــــــــــــرى ةنمـــــــــــــــــــــــوذج العوامـــــــــــــــــــــــل الخمســـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ للشخصـــــــــــــــــــــــية  الكب كوســـــــــــــــــــــــتا و مـــــــــــــــــــــــ   "ل

  :العام التاليطرح التساؤل  إلى مما أدى بنا (Coste&MacCrae,1992)"كراي

المــــرأة خــــالل ســــن  لــــدى فــــي تحســــين الصــــحة النفســــية دور الســــباحة الترويحيــــة   ممارســــةهــــل ل

  اليأس؟

 :او  بصيغة أخرى 

 لدى صحة النفسيةللمؤشر يعتبر الذي بية االعصمستوى كفيلة بخفض  الترويحيةالسباحة ممارسة  هل

 ؟ سن اليأس خاللالمرأة 

 :الت الجزئية التاليةتتفؤع التساؤ ل العام و من هذا التساؤ 

على مستوى  خالل سن اليأس الممارسات للسباحة الترويحية عن غيرهنبين  ختالفإيوجد  هل -

 ؟ القلق سمة

على مستوى  غيرهن خالل سن اليأس بين الممارسات للسباحة الترويحية عن  اختالفيوجد هل  -

 ؟ والعدائية الغضب سمة

  على مستوى  غيرهن خالل سن اليأس بين الممارسات للسباحة الترويحية عن  اختالفيوجد  هل  -

 ؟االكتئاب سمة
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على مستوى  غيرهن خالل سن اليأس بين الممارسات للسباحة الترويحية عن  اختالفيوجد هل  -

 ؟الشعور بالذات سمة

على مستوى  غيرهن خالل سن اليأس بين الممارسات للسباحة الترويحية عن  اختالفيوجد هل  -

 ؟اإلندفاع سمة

على مستوى غيرهن خالل سن اليأس بين الممارسات للسباحة الترويحية عن  اختالفيوجد  هل -

 ؟ العصبيلضغط ا سمة

على مستوى  غيرهن خالل سن اليأس بين الممارسات للسباحة الترويحية عن هل يوجد اختالف  -

 ؟الدرجة الكلية لعامل العصابية 

اء الممارســــــات للســــــباحة الترويحيــــــة علــــــى مســــــتوى العصــــــابية النســــــ بــــــينيوجــــــد اخــــــتالف هــــــل  -

 يعزى لمتغير مدة الممارسة ؟  

 الفرضيــــات/ 0

الـــــذي يـــــنعكس علـــــى  الصـــــحة بية االعصـــــمســـــتوى كفيلـــــة بخفـــــض  الترويحيـــــةالســـــباحة ممارســـــة 

  سن اليأس خاللالمرأة  لدى النفسية 

فرعيـــــة فـــــي إطـــــار العـــــدم الفرضـــــيات صـــــياغة  نـــــا ، حاولاألساســـــية  جابـــــة علـــــى الفرضـــــية اإلمـــــن أجـــــل 

 : العصابية كما يلي  سماتالتحليل اإلحصائي االستداللي ل

بين الممارسات  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية:   Ho1: فرضية العدم الفرعية االولى -

على  α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية  خالل سن اليأسغيرهن للسباحة الترويحية عن 

 .القلق سمةمستوى 
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بين الممارسات للسباحة  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية:   Ho2: فرضية العدم الفرعية الثانية -

 سمةعلى مستوى  α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية  غيرهن خالل سن اليأس الترويحية عن 

 . العدائية و الغضب

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات للسباحة   Ho3: فرضية العدم الفرعية الثالثة -

 سمةعلى مستوى  α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية غيرهن خالل سن اليأس الترويحية عن 

 .االكتئاب

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات للسباحة   Ho4: فرضية العدم الفرعية الرابعة -

 سمةعلى مستوى  α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية غيرهن خالل سن اليأس الترويحية عن 

  .الشعور بالذات

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات للسباحة   Ho5: فرضية العدم الفرعية الخامسة -

 سمةعلى مستوى  α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية  أسخالل سن اليغيرهن الترويحية عن 

 .اإلندفاع

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات للسباحة   Ho6: فرضية العدم الفرعية السادسة -

 سمةعلى مستوى  α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية  غيرهن خالل سن اليأسالترويحية عن 

 .العصبيضغط ال

الدرجة  مستوى على   فروق ذات داللة إحصائية يوجدال : H07 السابعةالفرعية فرضية العدم  -

على  غيرهن خالل سن اليأس الممارسات للسباحة الترويحية عن  بينالكلية لعامل العصابية 

 .α≤ 0.05))     المعنويةمستوى 
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النساء الممارسات  بين إحصائيةيوجد فروق ذات داللة  ال H08 : الثامنةاالفرعية فرضية العدم   -

 .يعزى لمتغير مدة الممارسة على مستوى العصابية للسباحة الترويحية  

 فرضياتها البديلة 

غيرهن خالل سن اليأس بين الممارسات للسباحة الترويحية عن  يوجد فروق ذات داللة إحصائية -

 .القلق سمةعلى مستوى  α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية 

غيرهن خالل سن اليأس بين الممارسات للسباحة الترويحية عن  ذات داللة إحصائية يوجد فروق -

 . والعدائية الغضب سمةعلى مستوى  α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية 

 غيرهن خالل سن اليأسيوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات للسباحة الترويحية عن  -

 .االكتئاب سمةعلى مستوى  α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية 

 غيرهن خالل سن اليأسيوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات للسباحة الترويحية عن  -

  .الشعور بالذات سمةعلى مستوى  α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية 

غيرهن خالل سن اليأس يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات للسباحة الترويحية عن  -

 .اإلندفاع سمةعلى مستوى  α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية 

غيرهن خالل سن اليأس يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات للسباحة الترويحية عن  -

 .غط العصبيالض سمةعلى مستوى  α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية 

الممارسات للسباحة  بينالدرجة الكلية لعامل العصابية على مستوى صائية يوجد فروق ذات داللة إح -

 α≤ 0.05))المعنوية مستوى  عندغيرهن خالل سن اليأس الترويحية عن 

على خالل سن اليأس  اء الممارسات للسباحة الترويحية النس بينروق ذات داللة إحصائية فيوجد  -

 مدة الممارسة يعزى لمتغير α≤ 0.05) ) عند مستوى المعنوية مستوى العصابية 
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 أهمــــــية البـــــــحث / 0

  في  ةالترويحي السباحةممارسة  فعالية تندرج أهمية البحث  العملية في توفير األدلة العلمية حول

عناصر نموذج من خالل اإلستدالل بمقياس  سن اليأس الخفض من العصابية خالل في

معرفة لغرض  بحثال اما سبق ذكره قمنا بهذ خاللومن ".  ر-نيو بي" الكبرى الشخصية الخمسة

 .العصابيةلعامل  السيمات اإلنفعالية مستوى من  في تخفيض  ةترويحيالسباحة الممارسة  دور

  من  ئيةوقاكوسيلة  الترويحية  أهمية ممارسة السباحةإضافة مرجع علمي للمكتبة الجزائرية حول

 .سن اليأسالتي تعاني منها المرأة خالل  النفسية أمراض العصر و التخفيف من  األعراض

  بحثأهــــــداف ال/ 4

السمات اإلنفعالية لدى المرأة الخفض من قق من دور السباحة الترويحية في التح إلى البحث يهدف -

  خالل سن اليأس مما قد تنعكس بالسلب على صحتها النفسية

      بشكل عام الترويحيممارسة النشاط البدني  نحو المرأة  توجيه إلى كما سنحاول من خالله -

ألعراض التي قد تعاني ا  و مقاومةالنفسية تها صحلتحسين  و السباحة بشكل خاص كوسيلة 

هرمون -العالج بالهرمونات البديلةتعاطيها لألدوية من نوع   و تفادي ن اليأسخالل سمنها  

مشاكل  لها سببالتي قد ت)  Traitement Hormonal Substitutif)  (THS) األستروجين

كلها أمراض  فهي  و السكتة القلبية و مرض الزهايمر ة على المدى الطويل كسرطان الثديصحي

 (101 نسن الخمسي فيالتقليل من متوسط العمر المأمول للنساء  إلىتؤدي 

2005, Ingeborg Lackinger Karger)  

 النفسية بات االضرا من والوقاية النفسية الصحة تعزيز استراتيجيات تنفيذ في المساهمة إلىكما يهدف  -

لمنظمة الصحة  0303 -0310ضمن  برنامج مسودة خطة العمل العالمية للصحة النفسية  المعمول بها
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ممارسة النشاطات البدنية الرياضية الترويحية   إلىلتوجه اقتراحة بدائل من خالل ا فيوذلك   العالمية

 .العالج باألدوية لمباشرة  اللجوء إلىعوضا 

  أسباب إختيار الموضوع/5

هــذا الموضــوع جــد قليلــة خاصــة فــي  فــي األبحــاث أن  القيــام بهــذا البحــث هــو  إلــىبنــا  ىي أدذالــافع الــد إن  

 أن  إنتباهنـا  لفـت الرياضـي الجزائر، و من خالل اإلطالع على الدراسات السـابقة فـي مجـال النشـاط البـدني

علــى النشــاطات الرياضــية المختلفــة فــي حقــل المنافســات  ااإلهتمــام األكبــر فــي هــذه الدراســات كــان منصــب

ألفــراد هــذه   الرياضـية ك نقــص كبيــر فـي  الدراســات التــي تهـتم باألنشــطة البدنيــةلـالرياضـية ، فــي حــين هنا

تحقيقهـــا المنظومـــة  إلـــىنظـــرا لألبعـــاد اإلســـتراتيجية التـــي تســـعى ف. الفئـــة العمريـــة و لهـــذا الجـــنس خاصـــة 

علــى الجانــب  يــةالترويحالبدنيــة الرياضـية الرياضـية الحديثــة فــي نشـر الــوعي و التحســيس بأهميـة األنشــطة 

المواضـيع ب باإلظافة الى ضرورة اإلهتماميخص جميع الفئات العمرية لألفراد  والذي نفسي -بدنيالصحي 

بهـذا البحـث مـن أجـل ترسـي  التفكيـر حـول القيـام إلى إهتـديناحول ترقية الممارسة الرياضية الصحية للمـرأة 

للنساء في سـن مـا بعـد الخمسـين و توضـيح أهميتهـا علـى  الصحيو  النشاط البدني الترويحيممارسة ثقافة 

 .على الجانب الفسيولوجي للفرد الذي  يؤثرالجانب النفسي 
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 مفاهيم البحثمصطلحات و  /1

 معجم عربي عربي -معجم المعاني الجامع في  لترويحاتعريف  1-0

 لغة. أ

 َروََّح  مصدر : تْرويح -

 (التوحيدي)ِلْلُقلوِب  َوتْرِويحا   َتْلِقيحًا ِلْلُعُقولِ  َتْسِلَيُتَها َوالتَّْرِفيُه َعْنَها ِإنَّ ِفي اْلُمَحاَدَثةِ : َعِن النَّْفِس  لتَّْرِويح  ا -

السعة، الفسحة، االنبساط، إزالة التعب والمشقة، إدخال السرور  :في اللغة حول معاني( حو  ر ) كلمةتدور 
 . ل آخر أكثر تشويقًا منه ونحو ذلكعلى النفس، االنتقال من حال إلى حا

 : إصطالحا. ب 

هو أوجه النشاط غير الضارة التي يمكن أن يقوم بها الفرد أو الجماعة في أوقات الترويح اصطالحا  
دخال السرور والتنفيس عن النفس اإلنسانية وتجديد همتها الفراغ بغرض تحقيق  التوازن، أو االسترخاء وا 

  .ونشاطها في ضوء القيم والمبادىء اإلسالمية

  لسباحة الترويحيةالتعريف اإلصطالحي ل 1-8

الميول و األمزجة دورا  تؤدية اإلنسان و يجد متعة في ممارستها و قحة التى تتجدد فيها طاباوهي الس 

  "ويليام مانجر" ا الصدد و الطالقة و الرغبة و يقول في هذ توفر فيه الحرية ،ي تالذالنوع  هوكبيرا و 

  ( 88 ، 0999:كمال راتب أسامة) "و الهوايات الترويحية ذالشخص المتمتع بالصحة الجيدة هو  أن  

شهر قابلة  عن لمدة ال تقل مسابح جوارية فياإلنخراط هو   سباحة الترويحيةلل التعريف ااإلجرائي1-3

 13 ال تتعدى مدتهجهدا كبيرا و  ذلك  ال يتطلبحيث   بانتظام للتجديد من أجل أداء نشاط بدني مائي

 ، نفسيال توازنالعلى  للحفاظو اإلسترخاء أثناء أوقات الفراغ  وذلك  المتعة على من أجل الحصول دقيقة

 .جتماعياإلو 
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 سن اليأس تعريف 1-4

 التعريف اللغوي. أ

 (اسم:)َيْأس 

  يِئَس من/ مصدر يِئَس 

   اْلَيْأس   اْلُقُنوُط ااِلْسِتْسالُم َأوِ  : اْلَيْأس 

 التعريف اإلصطالحي. ب

شهر على التوالي بغياب أي سبب بيولوجي أو  10سن اليأس هو الوقت الذي ينقطع فيه الطمث لمدة 

ويكون تشخيصا استعاديا . امَ عا 55  إلى 41وهذا حادث طبيعي للنساء في أعمار ما بين  . .نفسي آخر

عندما يحدث للمرأة توقف دائم لوظائف المبيض األولية ويحدث هذا التحول تدريًجيا عبر فترة تمتد 

ولكن عند بعض النساء، قد . لسنوات، بسبب تقلب مستويات الهرمونات التي ينتجها المبيض الشائ 

سن اليأس إزعاجا كبيرا على  إلىتسبب العالمات واآلثار المصاحبة التي قد تحدث خالل سنوات التحول 

  (Nick.b, 2012 ,553-564) .   .أنشطتهن اليومية 

 الجزائرية  عند المرأة  لسن اليأس اإلجرائيالتعريف ا1-5

في شكل إنفعاالت  هريظ حيث  نفسيةاظطرابات فيه المرأة تواجه  المرحلة التيبسن اليأس بأنه قصد ن

تفقد  إذرحلة من المراحل الطبيعية التي تمر بها خالل م  الجزائرية المرأة  لدىترفع من مستوى العصابية 

  .سنة 50ويكون متوسط عمرها  الطبيعي  بعد انقطاع الطمثفيها القدرة على اإلنجاب 
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 حة النفسيةلص  اب فيتعر ال 1-1

 :النفس لغة تعريف الصحة و . أ

 (153، 1911:محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي)ضد السقم :  الصحة لغة. 0

حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي و رجل صحيح الجسد خالف : الصحة في البدنو 

 (153س ، .، مالرازي)مريض، و الصحيح هو السليم من الغيوب و األمراض 

 إصطالحاالنفس . ب

أوضحت و  (المعجم الوسيط)نفسه و جاد بنفسه، يقال دفق نفسهجاءت بمعنى الروح يقال خرجت  

النفسي  المرضلصحة النفسية ليست مجرد الخلو من ا أن   (03-5، 8115:منظمة الصحة العالمية )

 .واإلجتماعي ، ولكنها حالة من الكمال البدني والنفسيأو العقلي 

  حة النفسيةلص  ل اإلجرائيالتعريف ا 1-7

وتشعر  متوافقة نفسياو متزنة انفعاليا  الجزائرية المرأة هاتكون في دائمة نسبيا  هي حالة الصحة النفسية

 في هر ذلكظوي من خالل ممارستها للسباحة الترويحية ، في وسطها اإلجتماعي بالسعادة مع نفسها و

 كوستاالعصابية  حسب بروفيل نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية المعدل  لــ  عامل اعتدال

القلق : )التالية  السمات أغلبهر فيه التوازن في ظبحيث ي Costa et McCrae, 1992) ) وماكري

 .( العصبي  طالضغ و ،اإلندفاعو  ،الشعور بالذاتو  ،و اإلكتئاب والعدائية، الغضبو 
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 تعريف العصابية  1-2

 لغة .أ

 ع صاب   

 مرٌض يتمي ز باضطرابات انفعاليَّة وعاطفيَّة ( طب)

،( علوم النفس)  .انفعالي   ع صاب  اضطراٌب نفسيٌّ أو عقليٌّ

بل االستعداد لإلصابة باضطراب النفسي عند توافر  ( النفسي  المرض)العصابية ليست هي العصاب 

 :قف العصبية أي ان او المو  (stress ) الضغوط: شروط االنعصاب 

 (8114،084:محمد جاسم محمد) .المواقف العصبية xالعاصبية =العصاب

  اصطالحإ. ب

 

 األفراد أن   على تدل المرتفعة فالدرجة الحزينة أو السلبية والمشاعر األفكار إلى الميل العامل هذا يعكس

 األفراد أن   على المنخفضة الدرجة تدل بينما واألحزان، األمان، لعدم عرضة أكثر فهم بالعصابية يتميزون

 ريك كوستاوماك )وحدد األمان وعدم لألحزان عرضة مرونة، وأقل أكثر و  االنفعالي باالستقرار يتميزون

 ،الشعور بالذات و  ،االكتئاب و ،والعدائية الغضب القلق :في األفراد لهؤالء المميزة الجوانب(  1990

 (21 ص ، 2009 ، البيالي نزال أحمد بن اهلل عبد) .الضغوط تحمل على القدرة عدمو ،   االندفاعو 

 للعصابية اإلجرائيالتعريف ا  1-9

المرأة  لدىعلى شكل انفعاالت التي قد تظهر  تمثيل للسمات الست أنها  علىالباحثة العصابية   تعرف

  .صحتها النفسيةل  امؤشر وتعتبر  خالل سن اليأس
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 المشابهةو الدراسات السابقة  -7

 نامجموعة من التساؤالت حول هذه المشكلة و قصد  ايجاد األجوبة المقنعة لها رجع ناذهن إلىبادر تلقد 

 إلىولها الدراسات التي تعرضت أالمراجع و الدوريات المختصة  الخلفيات النظرية من خالل بعض إلى

الصحة النفسية  كما  كذلكو  الرياضيةو البدنية  األنشطة ة ارسمواضيع تناولت ايجاد العالقة بين مم

 لمارياضية  أنشطة او نشاط إطار في الشخصية األبعادب المتعلقةمعاينة بعض الدراسات  إلىلجأنا 

التي قد  صحةبعض مظاهر ال أخرىدراسات  كماتناولت  لشخصية السوية عالقة وطيدة بالصحة النفسيةل

 : على التوالينذكر منها  سن اليأسالمرأة خالل  تعاني منها

 .رياضيةال البدنية و نشطةاأل  إطار في الشخصية بسمات المتعلقة الدراسات/أوال 

ة و الرياضية المختلفة، يات الشخصية المرتبطة باألنشطة البدنمالدراسات موضوع الس العديد من نتتناول

األخيرة  حيث تعتبر هذهسواء تعلق األمر بالممارسة الرياضية أو قضاء وقت الفراغ و التسلية  او الهواية 

  : استعراض الدراسات السابقة  وفق ما يلي  ناعالقة وطيدة مع البحث الحالي، لذا فضل ذاجزء 

 مخبر علوم وممارسات األنشطة الرياضية   ،8108 ن عبد الكريم، اراسة علوان رشيد ، فرغد

 :عنوان ب الموسومة.0، جامعة الجزائر  التربية البدنية والرياضية معهد، البدنية والفنية

 " Profils Psychologiques Différentiels De Pratiquants De Natation De 

Compétition " 

 األبعاد في يتمثل معقد، موضوعل معطيات توفير و المعارف إثراء إلى االستكشافية ةالدراس هذه ترمي

 الجانب تحسين في سهمت ممارستها أن  ب السباحةمختصو  يعتقد ما غالبا إذ.السباحة لممارسة النفسية
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 نفسية تغيرات إحداث شأنه من السباحة رياضة في التدريب على والمواظبة المثابرةأن   مفترضين النفسي

   .النشاط من لهذا النوع الممارسين لألشخاص بالنسبة ةممارسال زمن امتداد مع

 االنفتاح و ،يةاالنبساط و ،بيةاالعص :التالية الشخصية أبعاد هي الدراسة هذه في التابعة المتغيرات إن  

 هذه لقياس الخمس الشخصية مقياس على اعتمد الباحثان وقد. الضميرية ، و الطيبةو   ،على الخبرة

 .) Costa & MacCrae,1992)كوستا و ماك كرايكل من ل  المتغيرات

 أن كما الجديدة، لألشياء وانتباها انفتاحا أقل هم (الذكور) السباحين أن إلى الدراسة نتائج وخُلصت

 من أن يصبحوا  هميمنع ال هذا إال أن االجتماعية، والقناعة الثقافي الفضول في ضعيف مستواهم

 . السباحة ذلك في بما معين، ميدان في أخصائيين

إال  االنفتاح، قلة حيث من (الذكور) السباحين يشبهن ،(اإلناث)السباحات  أن أيضا النتائج بينت كما

 في الدخول فضلنتو  الذات، بحب ت صفنت أنهن بمعنى ،لإلنجراح القابليةالضغط و  بعد في يختلفن أنهن

 .التعاون من أكثر المنافسة

  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية، ،  أطروحة دكتوراه 8101دراسة رشيد علوان

مساهمة أبعاد الشخصية  " الموسومة بعنوان، 0البدنية و الرياضية ، جامعة الجزائر ةمعهد التربي

 "في إنجاح أداء السباحين الرياضيين

خلين في الكبير لكل المتدمثل اإلنشغال ي ذيأداء السباحين ال الكشف عن التأثيرفي  إلى بحثهدف الي 

إال أن تحقيق األداء في رياضة السباحة  دور الشخصية في البحث عن المجال الرياضي ، و من ثم 

   للشخصية  ةإليجاد التوازن بين األبعاد الخمس ا الموضوعهذ تناولنتائج لذلك الى  يتوصللم  الباحث 

عند أداء السباحين ، حيث  0330بودان و مقياس التفوق الرياضي لـ 1990لـ كوستا و ماك كري  
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         الطيبة و اإلنفتاح  واإلنبساط  وأبعاد العصابية قات للتفوق الرياضي للسباحين و عال هنالكأظهرت  أن 

 .و الضميرية 

 :مايلي على أداء السباحينالشخصية الخمس  لألبعاد  هذا البحث تم أستنتاج من خالل 

فإن السباحين الذين يحصلون ( r=-0,15)بالصفات الرياضية بية مرتبطة سلبيا االعص عامل -

على ترتيب ضمن األوائل لديهم أثار سلبية كالخوف و الحزن و القلق و اإلزعاج و الشعور 

 إلىبية مرتبطة بأحاسيس  متنوعة ذات الطابع السلبي ، و هو ما يؤدي االعص و بالذنب و القرف

 .نتائج سلبية على كامل الجسم

   (r=0,14)و بالتفوق الرياضي ( r=0,15)اإلنبساط مرتبط إيجابيا بالمؤهالت الرياضية  عامل -

   بحيث السباحين اإلنبساطيين الذين يتمتعون بحيوية و ثقة و فرح و بهجة لديهم عالقات طيبة 

 . و نتائج ايجابية في الرياضة

        الرياضيين النشطين حيث (  (r=0,21العالقة بين اإلنبساط و التفوق تكمن في النشاط  -

 .و صارمين هم من يمتلكون احسن المؤهالت الرياضية حسب المدربين

دلعلى و هو ما ي( r=0,20)عنصر القدرة التنافسية بميرية مرتبطة ايجابيا و المنطبق الض عامل -

 ا سمةن يتحملون الضغوطات المرتبطة بالنشاط الرياضي ، في هذه لليالسباح أن

، الشعور   (r=0,23)المهارة : العالقة بين النضالية و التنافسية نجدها في الوجهة التالية    -

( كفاءة)فعالون الن و و ن الحذر و السباح. (r=0,19)، اإلنضباط الذاتي  (r= 0, 13)بالواجب 

ديهم ل( الشعور بالواجب)الذين ينهون مهامهم رغم الملل ( الشعور بالواجب)الذين يقومون بواجبهم 

 .تقييم إيجابي لدى المدربين و لديهم روح تنافسية و نضالية مهمة
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عالقة معنوية بين  هنالكأن النتائج العالقة بين الطيبة و التفوق الرياضي سالبة حيث أن أظهرت  -

ن و الذين يساعدون األخرين ينانياألن اللطفاء و غير و فالسباح (r= -0,15)الطيبة و التفوق 

هذه العالقة السالبة .مدربين على أساس انهم يمتلكون قدرات متفوقة ضعيفةال قبليقيمون من 

الغير و اإلنشغال بالغير و هو  إلىحاجة  إلىما يوحي  (r= -0,23)نجدها في وجهة الحساسية 

 .  ما يبعده عن هدفه و يعرقله عن تفوقه

   رسالة ماجستر غير منشورة كلية التربية  0923دراسة مبروكة عبد العزيز سليمان سنة

األنشطة الرياضية العالقة بين ممارسة "بـــالموسومة  .الرياضية للبنات بالقاهرة ، جامعة حلوان ، مصر

 "بعض متغيرات الشخصية لطالب جامعة القاهرة و الترويحية و 

ختيرت العينة بطريقة عشوائية من بين طالب جامعة القاهرة الواقعة في محافظتي الجيزة و القاهرة ، و إ

ممارسين لألنشطة )ثالث مجموعات  إلى البحثطالبا و طالبة ، و قسمت عينة  453بل  حجم العينة 

و أظهرت   (ضيةالرياضية، ممارسين لألنشطة الترويحية ، غير ممارسين ألي نشاط من األنشطة الريا

أكدت النتائج أن الطالب  حيثفي متغيرات الشخصية بين الفئات العمرية للطلبة ، افروق هنالكالنتائج أن 

 ،س و أقل تفضيال للعزلة و السيطرةالممارسين لألنشطة الترويحية يتميزون باإلتزان اإلنفعالي و الثقة بالنف

حية بالسيطرة و اإلتزان اإلنفعالي ، كما أنهن أقل في حين تتسم الطالبات الممارسات لألنشطة التروي

  .انطوائية و حساسية

 الرياضية التربية آلية في  ،ماجستير في التربية الرياضية  0971 الفتاح عبد محمود دراسة عنان  

  "المنافسات لسباحي الشخصية سمات بعض:" الموسومة بعنوان، رمص القاهرة، بالهرم، للبنين

محاولة الكشف عن سمات الشخصية المميزة لسباحي المنافسات عن غيرهم ممن  إلى البحثهدف ي

طالب و طالبة من  033التي تقدر  يجيدون وممن ال يعرفون السباحة،حيث قسم الباحث عينة البحث 
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 ثالث مجموعات منافسات ،يجيدون السباحة ،ال يعرفون السباحة ، إلىمجموع النوادي و مراكز الشباب 

 باحث مقياس التفضيل الشخصيواستخدم ال

 :استخلص الباحث مجموعة من النتائج منها

دون السباحة و بين من يوعة سباحي المنافسات و بين من يجة احصائية بين مجملالوجود فروق ذات د  -

لصالح سباحي المنافسات و في متغير (السيطرة ،الثبات اإلنفعالي)السباحة في سمتي   يجيدونال 

 .السباحة جيدونلصالح مجموعة من ي( اضدة إلى المعالحاجة )

دون السباحة في بعض ية احصائية عند مقارنة سباحي المنافسات بمجموعة ممن يجلالدوجود فروق   -

لصالح سباحي ألمنافسات وكذلك و جدت فروق دالة ( كالخضوع ،التحمل ،الثبات في االستجابة)السمات 

 .صالح مجموعة من ال يعرفون السباحة ل( اإلستعراض، الجنسية)احصائيا في متغيرات 

الخضوع،النظام، )وجود فروق دالة احصائيا في أغلب سمات المقياس لصالح سباحي المنافسات مثل

 (.السيطرة إلىالتأمل،لوم الذات، العطف،الحاجة 

 سن اليأسالمرأة خالل  تعاني منها يمكن أنالتي الصحة  ظاهردراسات تناولت م /ثايا

  مقال صادر في مجلة اآلداب و العلوم اإلجتماعية ، جامعة 8101 المسعود حناندراسة ،

 االجتماعية الخدمة لمساهمة مقترح تصور " :بعنوان الموسوم 1العدد 0المجلد،السلطان قابوس 

 "المتقدمة عمرها مراحل في واالجتماعية والنفسية الصحية بالمظاهر المرأة وعي تنمية في

 الصحية المظاهر وطبيعة المتقدمة، العمرية المرحلة لماهية المرأة وعي مدى ةرفمع إلى البحثا هدفي

 الخدمة إلسهام مقترح تصور إلى والتوصل المتقدمة، عمرها مراحل في التي تواجهها واالجتماعية والنفسية

 قامت وقد المعرفي، المنظور من المتقدمة عمرها مراحلل المظاهر تلك المرأة وعي تنمية في االجتماعية
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 يمررن ممن أنهن اعتبار على سنة،  (40)ن  أعماره تجاوزت ممن وهن النساء على المقياس بتطبيق

 104 و  بالعليا، الصحي المركز هن منمن 104 ، إمرأة 208  عددهن بل  وقد متقدمة، عمرية بمراحل

 العمرية المرحلة هذه عن وعيهن انخفاض الدراسة نتائج أظهرت وقد بالسليمانية، الصحي المركز من

 » والعطاء اإلنتاجية « قصور فضال عن األخيرة، المرتبة وأخذت( % 0,22 ) مرجحة بنسبة المتقدمة

 الصحية والمتغيرات المظاهر بطبيعة يتعلق فيما المبحوثات وعي ركود مقابل والحركة التدفق مرحلة تشكل

 )مرجحة بنسبة ساخنة هب ات حدوث وعيهن حول منخفضة المبحوثات استجابات جاءت وقد والجسدية،

 بنسبة العظام هشاشة على وةالعِ  ، (9,95) ، الخصوبة على القدرة انخفاض إلى باإلضافة ،(% 12

 فقد تنتابهن، التي النفسية بالمظاهر يتعلق فيما المبحوثات وعي ارتفع بالمقابل و ،(% 7,5) مرجحة

 التي المتقدمة العمرية مراحلها في المرأة تنتاب قد التي المظاهر أكثر أن إلى المبحوثات استجابات أشارت

 أيضا ترى كما بها، اآلخرين اهتمام وعدم باإلهمال الشعور في تتمثل استجابات أعلى على حصلت

 بنسبة االجتماعية المظاهر من تعد لعمرفي ا  التقدم سن حددت التي المجتمع نظرة أن المبحوثات النساء

 المرأة وعي تنمية في االجتماعية الخدمة إسهام تفعيل بضرورة الدراسة توصيو  .(% 7,13)  مرجحة

 .المتقدمة عمرها بمراحل واالجتماعية والنفسية الصحية المظاهر

  مؤتمر الصحة والمجتمع قضايا معاصرة ،قسم منشور في مقال ،  8105 محجوب إناسدراسة

"  بعنوان الموسوم 44االجتماع والخدمة االجتماعية ،كلية العلوم االجتماعية جامعة الكويت مجلد 

 "سن اليأس عند النساء والرجال وآثاره االجتماعية والنفسية والصحية

واآلثار االجتماعية والنفسية  التعرف على ماهية سن اليأس عند النساء والرجال ، إلىهدفت الدراسة 

ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، . والصحية لسن اليأس عند النساء والرجال ، وكيفية مواجهتها

 سن اليأسكما استخدمت المجموعات البؤرية حيث قامت الباحثة بمقابلة ست مجموعات من السيدات في 

. سن اليأس واآلثار المترتبة عليها  إلى زواجهنعن هذه المرحلة وكذلك سؤالهن عن وصول أ لتسالهن
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حدوث تغير في : عدة نتائج من أهمها أن اآلثار االجتماعية لسن اليأس تمثلت في  إلىوتوصلت الدراسة 

نوعية الحياة بشكل عام مثل حدوث اضطرابات في العالقات االجتماعية والشعور بالوحدة وانعدام الدور ، 

ماعية والترفيهية ، أما اآلثار النفسية فتمثلت في االكتئاب والقلق والتقلبات والبعد عن األنشطة االجت

الهبات الساخنة ، التعرق : المزاجية واألرق وزيادة في الحدة والعصبية ، وتمثلت اآلثار الصحية في 

ي مشاكل فو انخفاض الرغبة الجنسية ، و الليلي ، هشاشة العظام ، اإلحساس باإلرهاق والتعب العام ، 

اللجوء : العديد من التوصيات من أهمها  إلىوتوصلت الدراسة . التركيز والذاكرة ، وغيرها من األعراض 

والمساعدة على تحقيق التوافق ،للطبيب أو األخصائي النفسي إلزالة األسباب التي تؤدي لالضطرابات 

تنمية العالقات و منهما ، مراعاة الزوجين للحالة النفسية التي يمر يها كال و النفسي واالجتماعي ، 

على التوازن النفسي ورفع الثقة  تهمساعدم بغيتللعزلة واالنطواء بعضهم البعض االجتماعية وعدم ترك 

على  هماالستمرار في العطاء لآلخرين واالشتراك في برامج اجتماعية تساعدفضال عن بالنفس ، 

قامةاالختالط بالناس ،   .اندوات لتوعية الرجال والنساء بهذه المرحلة وكيفية مواجهة آثاره وا 

 علم قسمدراسة منشورة  8100مصطفى، أبو عودة نظمي، غالي أبو محمود دراسة عطاف 

 اإلنسانية العلوم سلسلة والدراسات، للبحوث مؤتة األقصى، جامعة التربية، كلية النفس،

 .الثالث العدد والعشرون، السابع المجلد الهاشمية األردنية واالجتماعية، الكرك،المملكة

 لدى الحياة بجودة وعالقتها الطمث بانقطاع المرتبطة والنفسية الجسمية التغيرات" : الموسومة بعنوان 

 ."الفلسطينيات النساء من عينة

 بجودة الطمث،وعالقتها بانقطاع المرتبطة والنفسية الجسمية التغيرات على التعرف إلى الدراسة تهدف

 في فلسطينية إمرأة (243)من الدراسة عينة تكونت وقد .الفلسطينيات النساء من عينة لدى الحياة

 عالقة توجد أنه الدراسة نتائج أظهرت وقد .سنة 51 حوالي أعمارهن متوسط ورفح، يونس خان محافظتي
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 المرتبطة والنفسية الجسمية التغيرات مقياسي مجاالت بين ، 0.01 مستوى عند إحصائًيا دالة سالبة

  .الفلسطينيات النساء من عينة لدى الحياة وجودة الطمث، بانقطاع

 المفاصل في ألم أعاني من"  :هي شيوًعا، الجسمية التغيرات فقرات أكثر أن الدراسة نتائج أظهرت كما

 آالم من أعاني ":الفقرات التوالي، على ويليها ،% 65.5 بنسبة ،" الروماتيزمية واألمراض والعضالت،

 التغيرات فقرات أكثر بينما  62%بنسبة   ،" العظام هشاشة من أعاني "،% 64.5 بنسبة ،"الظهر في

  :التوالي ويليها على ، 75.3% بنسبة واإلرهاق بالتعب أشعر كانت شيوًعا النفسية

 كذلك .% 65.5 بنسبة ،"والتوتر القلق من أعاني" ،% 70.3 بنسبة ،"والنرفزة العصبية من أعاني"

 والدرجة والنفسية الجسمية التغيرات مجالي في إحصائًيا دالة فروق توجد ال أنه الدراسة نتائج أظهرت

 النفسي، الحياة جودة مقياس مجاالت في إحصائًيا دالة فروق توجد بينما العمر، لمتغير تعزى الكلية،

 في فأكثر، سنة 51 العمرية الفئة لصالح الكلية، والدرجة الحياة لجودة العام المجال الجنسي، االجتماعي،

 .الجسمي المجال في إحصائًيا دالة فروق توجد ال حين

  دكتوراه دولة في علم النفس العيادي جامعة  أطروحة 8117الحي فاطمة الزهراء صدراسة

موسومة ة ،قسم علم النفس والعلوم التربويمنتوري قسنطينة  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

  :بعنوان

« le vécu de la ménopause chez la femme Algérienne, thèse de doctorat 

d’état en psychologie clinique » 

وذلك بمقارنة .النقطاع الطمث(الجوانب اإليجابية والسلبية )معالجة الجانب المتناقض  إلى لبحثهدف اي

ات تالماكذات تعليم متوسط و نساء األميات أو تجربة انقطاع الطمث لدى النساء العامالت المتعلمات وال

 بالبيت
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ر توجيهية ،تكونت العينة  لم يتم اختيار العينة بشكل عشوائي ، بل تم تحديدها مقدًما بناءا على مقابلة غي

كدت جميع النساء على انقطاع الطمث الفسيولوجي حيث أقبلت وأجابت على جميع األسئلة  إمرأة 01من 

 51و 41، باستثناء ثالث حاالت من انقطاع الطمث المبكر وكن كلهن متزوجات وتتراوح أعمارهن بين 

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي بأسلوب  وفيما يخص اجراءات البحث.عاما  لتفادي  تشويه النتائج 

تم تحديده من النقاط والتسلسالت  بندا ، 00استخدمت استبيان يتكون من حيث المسح و تحليل المحتوى 

البارزة التي تم الحصول عليها أثناء عد المسح التمهيدي، وكان من المناسب اختيار األداة التي تلبي عدة 

 الذي يتكون من عشرين سؤاال( T3P) ار الشخصيات الثالثار اختباختي معايير حيث تم

 الشهرية وانتهاء  العادة حدوث زمن يتعدى  اجتماعي عن بناء سن اليأس عبارة  أن البحثنتائج  بين

 يكون ما قليال جديدا مظهرا تعطي جسدية بتغيرات كذلك تميز الحياة من المرحلة ذهھاإلنجاب  وظيفة

 . جديدة اجتماعية أدوار و لقيم تغيرات و، المرأة لدى مقبوال

 الدموي الضغط و،يالسكر  األمراض كمرض من العديد فيها رھتظ الحياة من فترة السن ھذا يعتبر كما

 شكل على يظهر الذي اليأس حرجة كسن فترة في النفسي التوازن في دتعق إلى يؤدي مما ذلك غيرو 

 .المزاج في اضطراب و تحول

تجربة انقطاع الطمث ن  حيث ا ، .الظاهرة هذه مع التعامل في كيفية مختلفة جد نتائج هذا البحثيظهر  و

  . تتميز بالشخصية والتجربة الماضية

،       اجتماعية لقيمة اضياع العمر من المرحلة ذهھ تعتبر حيث  محدودة جد أقلية تشك ل األولى فالفئة

       الصحية الحالة في تقهقر ،لشهريةا العادة اختفاء بعد ذلك و اإلنجاب على القدرة ھي و جسدية، و

 .السن عامل بفعل االجتماعية المكانة كذلك و الخارجي رظهالم و
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 من بد ال التي العمر مراحل من مرحلة اليأس سن أن تعتبر النساء من األغلبية يھ و ، الثانية الفئةاما 

الء المزيد من االهتمام يجبرات على إلكنهن ماجتماعي  أو نفسي أثر أي بدون يھ و ، بها المرور

 .للمظهر البدني

 و عبرت عنها  جدا مريحة مرحلةهي  العمر من الفترة ذهھن  صرحت االتي  جدا قليلة فئةهنالك أخيرا و

 .كبير بارتياح

المرأة الممارسة لنشاط بدني رياضي  لدىوالنفسية  الصحة البدنية ثالث دراسة تناولت

 خالل سن اليأس

  كلية التربية البدنية والرياضية للبنين بالقاهرة   (8111)دراسة سكينة أمال الصادق محمد حسين

بعض مكونات الجسم و عالقتها بكثافة العظام للسيدات الممارسات و غير : "بعنوان 

  ''الممارسات للنشاط الرياضي بعد إنقطاع الطمث 

العالقة بين مكونات الجسم و متغيرات كثافة العظام لكل من  على تعرفال إلىا البحث هدف هذ

الممارسات و غير الممارسات للنشاط الرياضي بعد إنقطاع الطمث ، و الفروق بين الممارسات و غير 

أوصت باإلهتمام حيث الممارسات للنشاط الرياضي في بعض مكونات الجسم و متغيرات كثافة العظام ، 

لرياضي للسيدات بعد انقطاع الطمث ، كوقاية من إصابتهن بمرض هشاشة ببرامج ممارسة النشاط ا

جراء قياسات تتبعية للسيدات قبلو العظام ،  بغرض تعرف حالة ( قبل و بعد إنقطاع الطمث )سن اليأس  ا 

العظام لألخذ باإلحتياطات الواجبة لتفادي الكسور و مضاعفات وهن العظام و هشاشتها و إعداد البرامج 

ة و الرياضية المناسبة للسيدات قبل سن اليأس ، و إجراء دراسات لتعرف تأثير برامج التمرينات في الغذائي
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المرتبطة بهذه  المتغيرات المرتبطة بسن اليأس للسيدات بعد انقطاع الطمث و تأثيرها  في المتغيرات

 .المرحلة العمرية

 :الدراسات األجنبية

بجامعة  MARIANNE LACHARITE-LEMIEUX  (8104)ليميوكس-ماريان الشاريتيدراسة 

  : الموسومة بعنوانعلوم النشاط البدني ، ماجستير في  كلية التربية البدنية والرياضة، شيربروك

 Adhésion à l’exercice et amélioration de la santé métabolique chez les femmes 

ménopausées : comparaison entre l’entraînement en plein air et en salle  

مقارنة آثار التدريب في الهواء الطلق وفي داخل القاعات الرياضية على  إلى الرسالةهدفت هذه 

ة ، وااللتزام بالتمرينات الرياضية ، واختيار الشدة والتكيفات الفسيولوجية خالل االستجابات العاطفي

 50 بين هنسن يتراوح في مرحلة انقطاع الطمث  إمرأة 04 تجنيد تم   .أسبوًعا 10برنامج تدريبي لمدة 

في برنامج منظم للنشاط البدني بمعدل مرتين ن  أي منه تشاركتتمتعن بصحة جيدة ولم  سنة 19و 

 :واحدة من المجموعتين علىتوزيعهن بطريقة عشوائية  تم   وأكثرأفي األسبوع 

مرات  0الثانية التدريب في األماكن المغلقة شاركن جميًعهن بمعدل و األولى التدريب في الهواء الطلق ، 

 .صرف النظر عن بيئة التمريندقيقة  في تمرين مختلط ومماثل ب 53في األسبوع لمدة 

 الجسدية و الفسيولوجية وتجميعها قبل وبعد انجاز التمرين ،و في حين ، تم إجراء القياسات األيضية ،

 :ياسات العاطفية والحسية باستخدام المقاييس التالية قجمع ال تم  . وخالل كل أسبوع  

 (EFI)التمرينات الرياضية الشعور العاطفي بممارسة،مفياس  ،(FS)مقياس الشعور العاطفي 

 .قياس االلتزام بالتمرين في كل حصة لككذ و و قياس شدة التمرين
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 :النتائج التالية  إلىتوصلت الباحثة 

البرنامج بشكل أفضل من المجموعة  الثانية حيث أن المشاركات في هذه  إلىانضمت المجموعة األولى 

في الهدوء عند ممارسة التمرين وحافظن على مشاركتهن  اأظهرن تكافؤا عاطفيا وكذلك تحسن المجموعة

اإليجابية خالل األسابيع ، ورفعن من مستوى نشاطهن البدني وقللن من أعراض االكتئاب لديهن في 

في المقابل ، اختارت المشاركات في المجموعة الثانية   كثافة مماثلة من التمرينات . نهاية التدريب

ت المجموعة األولى   كثافة متناقصة بشكل كبير على مدار األسابيع نتيجة طوال البرنامج بينما اختار 

ومحيط الخصر والقدرة الهوائية في  (l’IMC )لذلك قامت المجموعة الثانية بتحسين مؤشر كتلة الجسم 

انخفاض كبير في ضغط الدم وتحسين قوة العضالت والقدرة في المقابل تسبب التدريب في الهواء الطلق 

 :استخلصت الباحثة  ان .تحملعلى ال

 التدريب . التدريب في الهواء الطلق يحسن االستجابات العاطفية وااللتزام بالسلوك النشط

تحسينات أيضية أفضل قلياًل ، على األقل في  إلىالداخلي يفضل اختيار كثافة أعلى ويؤدي 

 .المدى القصير

  أنها تعزز السلوك النشط ، تستحق  اآلثار الطويلة األجل للتدريب الخارجي ، والتي يبدو

 . مزيد من التحقيقات

  مونترييالجامعة كيبيك في  : SOPHIE DUPONTGAND  (8100) صوفي دوبونتغاند  دراسة
 بعنوان الموسومة الحركة  علم في ماجستير

EFFETS D'UN PROGRAMME DE TAI CHI SUR LA COMPOSITION CORPORELLE ET 

LA CAPACITÉ FONCTIONNELLE DE LA FEMME POST MÉNOPAUSÉE. 

التكوين ومعرفة فعاليته على ( tai chi)التحقق من فعالية برنامج النشاط البدني  إلىتهدف هذه الدراسة  

بعد انقطاع الطمث  إمرأة 41حيث تم تجنيد . النساء بعد انقطاع الطمث  لدى الجسدي والوظيفي
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مجموعتين  إلىأسبوعا وتقسيمن  10بشكل عام في صحة لمدة ( 05 إلى 55تتراوح أعمارهن بين )

 11مبتدئة و  15، أكملت الدراسة   ضمن هؤالءمن (. في تاي تشي تالمبتدئات و المتخصصا)

تم قياس تكوين الجسم باستخدام المنهج التجريبي  وتمت اجراءات البحث .  متخصصة   في تاي تشي

 ة قبل وبعد االختبارات،والقدرات الوظيفية والحالة الصحي

 :النتائج التالية  إلىتوصلت الباحثة  

إال  أن  للمتخصصات و بالنسبة للمبتدئات  ت درجة اختبار الكرسي بشكل ملحوظ بالنسبةتحسن

دراك حالة إذلك ، انخفض  إلىباإلضافة .  المتخصصات كان لديهن تحسن كبير في اختبار الدرج

 التعب بشكل ملحوظ في كال المجموعتين 

أخيًرا ، الحظنت الباحثة و . فقط  في حين شهدت مجموعة المبتدئات زيادة كبيرة في قوة العضالت

خلصت وبذلك  .صاتخصتومحيط الخصر في مجموعة الم انخفاًضا كبيًرا في مؤشر كتلة الجسم

 وكذلك وين الجسم والقدرات الوظيفية للمبتدئاتال في تحسين تكتاي تشي يبدو فعا  الالباحثة أن 

لو كن مستقالت ولم تبلغن سن السبعين، فينبغي و حتى ( سن اليأس)المتخصصات بعد انقطاع الطمث 

 .تاي تشي وسيلة مناسبة للحفاظ على الشيخوخة الناجحةالاعتبار 

 .فقدان االستقاللية والهشاشة إلىهذه النتائج مهمة للغاية ألن اإلعاقات الجسدية يمكن أن تؤدي 

  اتلى ادراك التعب بين المبتدئلتاي شي تأثير إحصائي وعيادي كبير علذلك ،  إلىباإلضافة  

 .اتك الحالة الصحية العامة للمبتدئدراإالمتخصصات وعلى  و



  مدخل عام للبحث   الجانب التمهيدي 

 

35 

 الدراسات السابقة لىالتعقيب ع-2
 البدنية نشاط أو انشطة التربية اطار في الشخصية بسمات المتعلقة للدراسات السابق العرض خالل من

 :يلي ما طالبةال ستخلصت والرياضية،

  :النتائج حيث من .1

 .الرياضيةالبدني ممارسة عة العالقة بين سمات الشخصية و حيث طبي من النتائج اختالف -

 .لممارسي النشاط البدني الرياضي  المميزة السمات أهم على االتفاق عدم -

 .الفرد شخصية على الرياضةالنشاط البدني  تأثير على االتفاق -

 :المستعملة دواتألا حيث من .8

أغلب الدراسات التي اهتمت بدراسة الشخصية المرتبطة بالرياضة استعملت مقاييس و اختبارات  -

 .لم تعد خصيصا للرياضيين

اعتمدت الكثير من الدراسات على اختبارات لقياس الشخصية اعدت  خصيصا للبيئة األجنبية  -

 .غير العربية ، وهو ما يستلزم تكييفها

 :االحصائية االساليب حيث من .0

تحصلت عليها انطالقا من  أغلب الدراسات التي تم التعرض لها لم تستعمل لدراسة المعطيات التي -

 ، من متوسطات حسابية الوصفية ، ييس الشخصية سوى األساليب اإلحصائية امقتطبيق 

 ...اإلرتباطمعامالت  انحرافات معيارية ،

  .اأسلوب التحليل العامليلم تستعمل السابقة  أغلبية الدراسات  -
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Résumé de la thèse : 

     Cette étude a pour objectif de déterminer l’influence des critères morphologiques et 

physiques sur la sélection des volleyeurs âgées de 12-17 ans par poste de jeu, ainsi 

d’élaborer un modèle morphologique propre à cette tranche d’âge, et spécifique à chaque 

poste de jeu. Le chercheur s’est appuyé sur un échantillon composé de 36 volleyeurs 

âgées de 12-17 ans actifs dans les ligues pôle Sud, et répartis sur les trois wilayas : 

Laghouat, Djelfa et Ghardaïa. Nous avons également appliqué quelques mesures 

anthropométriques et des tests physiques. Afin d’atteindre les objectifs de l’étude, le 

chercheur a choisi les critères suivants : Taille, Poids, Envergure, Largeur des épaules, 

Longueur d’avant-bras/main, Pli cutané ombilical, Circonférence de la cuisse, Saut, 

Vitesse et Souplesse. L’analyse statistique a montré, d’un côté l’influence de tous les 

critères morphologiques ainsi que la force sur le poste de jeu, et d’un autre côté, la 

possibilité de proposer une équation prédictive pour chaque poste de jeu concernant 

chaque critère. Grace à l’analyse théorique et expérimentale des résultats de recherche, 

nous recommandons l’utilisation d’évaluation des critères morphologiques dans la 

sélection des volleyeurs, aussi dans l’orientation spécifique à chaque poste de jeu. 

Mot clés : Modélisation, Sélection, Critères morphologiques, Volleyeurs âgés de 12-17 

ans, Poste de jeu. 

Summary of the thesis: 

   The objective of this study is to determine the influence of morphological and physical 

criteria on the selection of volleyball players aged 12-17 years by playing position, as 

well as to suggest a morphological model specific to this age group, and specific to each 

Gaming position. The researcher relied on a sample made up of 36 volleyball players 

aged 12-17 active in the South Pole leagues, and spread over the three stats: Laghouat, 

Djelfa and Ghardaïa. We also applied some anthropometric measurement and physical 

tests, In order to achieve the objectives of the study, the criteria concerned are: Height, 

Weight, Wingspan, Shoulder width, Forearm / hand length, Umbilical skin fold, Thigh 

circumference, vertical jump, Speed and flexibility. Where The statistical analysis 

showed, on the one side, the influence of all the morphological criteria as well as the 

force on the playing position, and on the other side, the possibility of proposing a 
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predictive equation for each playing position concerning each criterion. according to the 

theoretical and experimental analysis of the research results, we recommend the use of 

evaluation of morphological criteria in the selection of volleyball players, also in the 

specific orientation of each playing position. 

Keywords: Modeling, Selection, Morphological criteria, Volleyball players aged 12-17 

years, Gaming position. 

 ملخص الدراسة:

العبي الكرة الطائرة الذين تتراوح   نتقاءالمورفولوجية والبدنية على االهدف من هذه الدراسة هو تحديد تأثير المعايير  

هذه الفئة العمرية، بخاص  مورفولوجينموذج  اقتراحاللعب، وكذلك  مركزسنة من خالل  17و 12أعمارهم بين 

 12العبا للكرة الطائرة تتراوح أعمارهم بين  36اعتمد الباحث على عينة مكونة من  ،مركز لعبومخصص لكل 

قمنا  كما األغواط، الجلفة وغرداية. ،القطب الجنوبي، منتشرين على ثالث واليات رابطاتفي  ينشطون، سنة 17و

من أجل تحقيق أهداف الدراسة، والمعايير  وذلك ،البدنيةواالختبارات  االنتربومتريةأيًضا بتطبيق بعض القياسات 

الساعد / طول اليد، وثنية الجلد السري، طول  ، وعرض الكتف، والذراعينطول تمدد  المعنية هي: الطول، والوزن، و

، تأثير جميع المعايير ونتائج البحث المرونة. حيث أظهر التحليل اإلحصائيو، السرعة اإلرتقاءومحيط الفخذ، 

 صب لعب معينمنإمكانية اقتراح معادلة تنبؤية لكل    أظهرت النتائج أيضاو  ،ركز اللعبالمورفولوجية والقوة على م

المعايير  عمال. بفضل التحليل النظري والتجريبي لنتائج البحث نوصي باستلوجي أو بدنيومورف ولكل معيار

 لعب. ركزلكل م خصصه الميالعبي الكرة الطائرة، وكذلك في التوج نتقاءالمورفولوجية في ا

 (.سنة 17- 12الكرة الطائرة ) العبي، المعايير المورفولوجية، نتقاءالنمذجة، اإل الكلمات المفتاحية:
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Avant-propos 

 

          WILFREDO Léon, une détente qui peut s’approcher d’un mètre et demi, pour 

faire claquer ses attaques de plus de 3,70 m du sol, bien au-dessus du filet (2,43 m) et 

du contre adverse plus de trois mètres : Wilfredo Léon est un phénomène morphologique 

et physique (201 cm et 85 kg), il est impressionnant et un véritable casse-tête pour ses 

adversaires. Né à Santiago de Cuba fin juillet 1993, il est à 26 ans le meilleur joueur de 

la planète. Le jeune joueur cubain accède au rang international à partir de 2007, Léon 

est devenu vice-champion du monde en 2010, à tout juste 17 ans et considéré comme le 

n°1 mondial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction  
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Introduction 

 

     A priori, l’histoire ou le cas de Léon présente ce qu’on appelle le cas unique où 

mène une singularité qui devient efficiente. 

Mais, si on prend du recul, à posteriori pour analyser la performance de Léon ; n’est pas 

là, l’essence même du talent pur ? Ne présente-t ’il pas la finalité et la concrétisation 

d’un système de sélection « idéal » qui fonctionne optimisant ainsi la possibilité de 

performance. Cependant, dans cette approche qui est extrinsèque et qui conditionne 

l’aboutissement à la haute performance (environnement propice, mode d’entrainement, 

nutrition…, etc.). 

Pourquoi d’autres volleyeurs n’ont pas pu atteindre la même performance, précisément 

ceux qui bénéficient du même environnement ? 

        Si on fait l’analyse théorique, il est clair que la création d’un environnement 

opportun est capitale à la réalisation de la performance, comme par exemple celle de 

Léon. Toutefois, ceci peut s’avérer insuffisant à l’atteinte de la haute performance en 

volleyball et par conséquent cela révèle l’exigence complexe de la discipline elle-même. 

Le volleyball est un sport très complexe et exigeant en ce qui concerne l’interaction des 

principaux facteurs de développement morphologiques, fonctionnels et mentales.  

     (V.N. PLATONOV,1984) affirme que le niveau atteint des performances ne rend 

plus celles-ci accessibles qu’à des individus, doués de qualités morphologiques rares, 

associées à un très haut niveau de développement des capacités fonctionnelles et 

mentales, les exigences morphologiques en volleyball sont présentées essentiellement 

par des composantes morphologiques corporelles tels que l’âge, la taille et le poids. 

Alors, (V.N. PLATONOV,1984) « fait intervenir l’aspect morphologique lors des 

différentes étapes de la sélection et de l’orientation ». A ce propos, en volleyball il est 

préférable de donner une importance aux enfants de grande taille, à torse long, aux longs 

bras et aux larges épaules. D’ailleurs, ceci démontre que la performance de Léon peut 

être réalisable vu son profile morphologique avec 2,01 m et 85 kg. En plus, ses longs 

segments lui facilitent la tâche de l’attaque et du service smatch. Donc, on peut 
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considérer que le profil morphologique de Léon comme un modèle à suivre lors de la 

sélection des critères morphologiques des jeunes volleyeurs. Et selon le même auteur, il 

déclare que « dès le début de la deuxième étape du cycle d’entrainement, apparait la 

nécessité de vérifier que les caractéristiques morphologiques du jeune athlète sont 

conformes à celles mesurées chez les athlètes de haut niveau ». 

Ce qui retient notre attention ici, qu’il est d’abord question de qualités morphologiques, 

qui seront ensuite associées à des qualités fonctionnelles et mentales, Ceci nous oriente 

vers la sélection d’aspect morphologique. Pour (Weineck,1997), l’élaboration d’un 

répertoire de caractéristiques, en plus de la détermination de l’âge propice à la 

performance propre à chaque discipline : sont les conditions premières de la sélection 

sportive », et il rajoute que « ce répertoire n’existe que dans un très petit nombre de 

disciplines », et c’est précisément l’un des concepts clés de cette étude, sachant que le 

profil des critères morphologiques spécifiques au volleyball est très complexe à élaborer 

notamment lorsqu’il s’agit de population jeune, et très exigeant concernant l’orientation 

spécifique vers un poste de jeu. Ainsi, la croissance et la maturation sont une part 

primordiale puisqu’elles représentent des facteurs qui influent sur l’aspect 

morphologique des jeunes volleyeurs. 

     Cette étude a pour objectif, dans un premier temps, d’essayer de déterminer les 

critères morphologiques et leurs utilités dans la sélection des volleyeurs âgés de 12-17 

ans ainsi que dans l’orientation vers un poste de jeu spécifique, et dans un deuxième 

temps, d’analyser l’interaction entre les critères morphologiques et les paramètres 

physiques. 

C’est dans cette perspective que notre étude se profile sur le plan suivant : 

- Partie introductive. 

- Partie théorique contient : 

 Chapitre I : Morphologie et entrainement sportif. 

Ce chapitre comprend l’utilité de la morphologie dans l’entrainement sportif. 

 Chapitre II : Sélection et volleyball. 
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Ce chapitre comporte les différents critères de la sélection en volleyball. 

- Partie pratique contient :  

 Chapitre III : Procédures méthodologiques suivies. 

Ce chapitre est consacré à l’étude exploratoire, la démarche de l’étude, population et 

échantillons de l’étude, variables et outils d’investigation et les calculs statistiques 

utilisés. 

 Chapitre IV : Analyse et discussion des résultats. 

Ce chapitre comporte l’analyse et discussion des résultats statistiques suivant les 

hypothèses de l’étude.  

 Chapitre V : Analyse et discussion des résultats suivant chaque hypothèse 

et selon les études similaires et antécédentes.  

Et en fin, on retrouve la discussion générale et recommandation, la conclusion, les 

références bibliographiques, les annexes.  
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 1.Problématique :  

  « La théorie traditionnelle de l’entrainement sportif accordait une importance 

primordiale à la conception systématique et à l’organisation méthodique des principales 

formes d’activités motrices sportives » (Weinneck,1997) sous prétexte qu’ils relevaient 

du domaine biologique des aspects relatifs à la performance de haut niveau tel que 

l’aspect morphologique. Ce dernier représente une base sur laquelle s’appuie les autres 

aspects de l’entrainement sportif. A cet effet, (Mimouni, 1996) déclare qu’au cours de 

la préparation des sportifs, les données morphologiques sont utilisées pour le contrôle 

de l’efficacité, de l’influence de l’entrainement sur l’organisme lors de la prise en charge 

des problèmes de l’orientation sportive et de la sélection.  

Le volleyball moderne, vu ses diverses tâches techniques et tactiques, a connu une 

évolution complexe et exigeante concernant le plan morphologique. A cet égard, le 

système de sélection en volleyball doit s’adapter aux critères morphologiques 

spécifiques de chaque poste de jeu    

    L’évaluation des critères morphologiques, et dont -il est question dans cette étude est 

celui propre aux volleyeurs. Donc, peut-on identifier et décrire l’aspect morphologique 

des volleyeurs âgés de 12-17 ans, relative à notre population de recherche ? Quelle est 

la relation entre les critères morphologiques et la sélection dans l’élaboration d’un 

modèle morphologique des volleyeurs âgés de 12-17 ans propre à chaque poste de jeu ? 

Cette interrogation centrale suscite les questionnements ci-dessous, auquel nous 

tenterons de répondre au cours de notre recherche : 

Questions subsidiaires : 

- Peut-on déterminer la relation des critères morphologiques entre eux ? 

- Peut-on déterminer la relation des critères physiques entre eux ? 

- Existe-t- il une relation statiquement significative entre les critères morphologiques et 

les critères physiques ?  

- Quelle est la relation entre les critères morphologiques et le poste de jeu en volleyball ? 
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- Est-il possible de déterminer la relation entre les aptitudes physiques et la spécificité 

de chaque poste de jeu en volleyball ? 

- Les critères morphologiques, influent-ils sur le poste de jeu, et peut-on élaborer un 

modèle de sélection et d’orientation des volleyeurs âgés de 12-17 ans vers un poste de 

jeu spécifique ? 

- Existe-t-il une influence statiquement significative des aptitudes physiques sur les 

exigences spécifiques à chaque poste de jeu ; et peut-on proposer un modèle prédictif 

propre aux volleyeurs âgés de 12-17 ans ? 

      2. Hypothèse principale : 

Nous émettons les hypothèses suivantes qui seront confirmées ou infirmées à partir de 

notre étude : 

Il est possible d’élaborer un modèle de sélection basé sur les critères morphologiques 

propre aux volleyeurs âgés de 12-17 ans par poste de jeu. 

         Sous hypothèses : 

- L’existence d’éventuelle relation statistiques significatives des critères 

morphologiques entre eux. 

- Il existe une relation statistiquement significative des critères physiques entre eux. 

- La possibilité d’analyser la relation entre les critères morphologiques et les critères 

physiques. 

- Evaluer les critères morphologiques permettrait d’identifier la relation de chaque 

critère avec le poste de jeu. 

- L’analyse des aptitudes physiques contribuerait dans la détermination de la relation 

entre chaque aptitude et le poste de jeu. 

- L’influence des critères morphologiques sur le poste de jeu nous faciliterait 

l’élaboration d’un modèle morphologique dans le but d’orienter les volleyeurs âgés de 

12-17 ans vers un poste de jeu. 
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- Déterminer l’influence des critères physiques sur le poste de jeu permettrait de 

proposer un modèle physique de sélection propre aux volleyeurs âgés de 12-17 ans par 

poste de jeu. 

 3. Objectif de la recherche  

 Découvrir la relation existante entre les différents critères de l’étude. 

 Identifier la relation entre les différents critères de l’étude et les indices du poste 

de jeu. 

 Déterminer l’influence des critères morphologiques et physiques sur le poste de 

jeu. 

 Elaborer un modèle de sélection basé sur les critères morphologiques et 

physiques propre aux volleyeurs âgés de 12-17 ans par poste de jeu. 

4. Importance de l’étude : 

L’importance de l’étude consiste à : 

- Démontrer la pertinence du processus de sélection des jeunes en utilisant des normes 

scientifiques qui seront employés sur le terrain 

- Monter la place occupée par l’aspect morphologique dans l’entrainement sportif 

général et en volleyball en particulier. 

- La contribution de l’analyse des critères morphologiques d’un joueur de volleyball 

dans l’orientation spécifique vers un poste déterminé. 

- L’élaboration d’un modèle des critères morphologiques spécifiques aux volleyeurs afin 

de l’utiliser comme un manuel d’orientation.  

   5. Motivation du choix de sujet 

5.1- Les raisons objectives : 

    Le chercheur a choisi de traiter ce sujet en raison de son lien avec le domaine 

biomédical et le domaine de l’entrainement sportif puisque ce sujet vise à élucider 

comment manipuler les connaissances statistiques dans le terrain, ainsi qu’à faciliter le 

processus de sélection et d’orientation des jeunes vers une discipline sportive donnée. 
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5.2- Les raisons subjectives  

     Une réflexion subjective sur l’importance du sujet compte tenu des exigences du 

volleyball moderne concernant l’aspect morphologique notamment selon le poste de jeu, 

aussi le manque d’études sur le sujet permet d’offrir la possibilité d’analyser les 

différentes situations de la sélection en terrain.  

6. Définition des termes et concepts :  

a) - Morphologie : 

Le terme de morphologie provient des mots grecs :« morphe » qui veut dire forme et « 

logos » qui veut dire science. 

La morphologie est définie comme étant la science qui étudie la forme et la structure 

externe de l’être humain. A propos ce terme, (Olivier,1971) le définit comme étant 

l’étude des formes humaines sur le plan interne (anatomie) et externe (anthropométrie). 

Ainsi, elle se spécialise dans la forme extérieure et dans la structure des êtres vivants et 

se subdivise en plusieurs spécialités : morphologie biologique, organique, somatique ; 

morphologie générale, comparative ; morphologie abdominale, crânienne, dentaire ; 

morphologie florale et végétale. Et aussi la morphologie statique, qui étudie les formes 

au repos (typologie générale, physiognomonie, chirologie), à la morphologie dynamique 

qui s'attache à leurs mouvements, la continuité s'établit de plus en plus.  

b) - L’anthropométrie : 

    Créée par le savant belge Adolphe (Quételet,1796-1874), l'anthropométrie est la 

technique de mensuration du corps humain et de ses diverses parties, le mot vient du 

grec « anthrôpos », l'homme, et « metron », la mesure au sens strict du terme. 

L’anthropométrie désigne l'étude des proportions du corps humain et elle est le moyen 

utilisé pour l’appréciation de la morphologie humaine.  

c) - La biométrie : 

Le terme apparait pour la première fois à la fin du XIX siècle en Angleterre, où il est 

plus ou moins synonyme de « statistique » (biometry, biométrics). En tant qu’étude 

statistique des phénomènes vitaux, la biométrie se situe dans le prolongement des 
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travaux d’Adolphe Quételet, mathématique des singularités physiologiques et 

morphologiques des individus, de dégager des régularités. Les modalités d’utilisation 

sont actuellement très variées. Si l’empreinte digitale demeure la plus fréquente, on 

utilise également la géométrie de la main. 

d) - Sélection :  

On désigne par le terme de sélection le processus (opération volontaire et méthodique, 

phénomène inconscient ou automatique) par lequel, à l’intérieur d’un ensemble donné, 

certains élément (personnes ou choses) sont choisis, retenus à l’exclusion des autres, en 

fonction de caractéristiques déterminées, éventuellement impliquées par certaine fin. 

Dans le domaine sportif, c’est le choix des meilleurs sportifs d'une collectivité en vue 

d'une compétition intéressant une collectivité plus vaste. (PETIOT, 1982) 

e) - Modélisation : 

C’est une opération par laquelle on établit le modèle d'un système complexe, afin 

d'étudier plus commodément et de mesurer les effets sur ce système des variations de 

tel ou tel de ses éléments composants. (Giraud-Pamart. R, 1974). 

C’est l’ensemble des connaissances qu'il faut avoir pour constituer, comprendre et 

exploiter exhaustivement des modèles. 

  7. Etude antécédentes et similaires : 

Etude n°1 : Benkara Yassine (thèse de doctorat, 2010)  

Étude des effets de la charge d’entrainement sur les adaptations morpho-

fonctionnelles chez les jeunes nageurs de l’est algérien (10-16 ans). 

    Ce travail de recherche vise à étudier les adaptations morpho-fonctionnelles du jeune 

nageur, enfant et adolescent, à l’exercice et à l’entraînement. 

28 nageurs répartis en 4 stades selon la classification de Tanner. (Âge : 12.85±2.30 ans, 

taille : 159.02 ±14.5 cm, poids : 51.05 ±13.86 kg) ont été évalués deux fois, au début et 

à la fin de la saison sportive. Les investigations ont concerné l’évaluation du VO2max, 

la variation de la fréquence cardiaque, des mesures anthropométriques et des 

prélèvements sanguins. Aussi, une analyse a été consacrée aux paramètres de la charge 
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d’entraînement. L’épreuve d’effort musculaire a été réalisée selon le protocole de 

Wasserman, au laboratoire des STAPS de Constantine, assistée par un staff médical du 

service de physiologie et des explorations fonctionnels du CHU Constantine. Les 

résultats de cette étude longitudinale soulignent l’importance de l’âge biologique sur le 

potentiel physique et sur le développement morphologique des jeunes nageurs.  

A cet effet, dans cette étude, le chercheur recommande l’âge établis entre le 3ème et le 

4ème stade pubertaire selon la classification de tanner, correspondant à l’âge 

chronologique de (14.5 -15.5 ans). 

Etude n°2 : Chibane Samir (thèse de doctorat, 2010) 

Thème : les dimensions corporelles en tant que critère de sélection des jeunes 

footballeurs Algériens de 15-16 ans (U-17). 

       Le but de ce travail est de réaliser une étude approfondie des caractéristiques 

morphologiques des footballeurs algériens de 15-16 ans en vue d’améliorer les 

processus de détection et de formation de l’élite nationale. Pour cela, cette thèse repose 

sur deux études qui permettent d’une part de tracer le profil type des jeunes footballeurs 

Algériens et d’autre part d’évaluer l’influence de la maturation précoce ou tardive sur la 

sélection en équipe nationale. 

    L’objectif de la première étude est la détermination du profil morphologique des 

jeunes footballeurs algériens de 15-16 ans où nous avons pris un échantillon de 146 

joueurs ayant une moyenne d’âge de (15,61 ans ± 0,49), dont 25 font partie de l’équipe 

nationale (U-17) et 121 évoluant dans les quatre régions du pays (Est, Ouest, Centre et 

Sud). Le chercheur s’est basé sur la méthode anthropométrique afin de pouvoir 

déterminer les différences morphologiques existantes entre les joueurs suivant le niveau 

de pratique et les compartiments de jeu. La comparaison entre les sélections par régions 

et les données de l’équipe nationale, nous renseigne sur la différence du niveau du 

développement morphologique existant. Ce dernier est en faveur de la sélection 

nationale, exception faite pour la sélection Est qui s’en rapproche. Selon les postes de 

jeu, le chercheur constate que les résultats des jeunes footballeurs algériens de moins de 

17 ans, sont conforment aux exigences du football par poste de jeu, définis par plusieurs 

auteurs.  
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Cette étude, par rapport aux données internationales exploitées, met en évidence des 

différences significatives pour les indices du développement physique, ce qui confirme 

la faiblesse de nos jeunes joueurs. L’analyse en composantes principales a permis de 

choisir 20 paramètres, estimés comme les plus représentatifs du développement 

morphologique des jeunes joueurs. Cette sélection de paramètres a permis de dégager 

un profil type du jeune footballeur algérien. 

Le deuxième volet de l’étude s’articule autour de l’influence de l'âge, des dimensions 

corporelles et des stades de maturation sur la sélection des jeunes footballeurs algériens 

âgés de moins de 17 ans en équipe nationale en comparant leurs résultats à ceux des 

équipes régionales du pays. Quatre-vingt-onze jeunes footballeurs algériens (28 

internationaux et 63 régionaux) ont été étudiés (âge moyen = 16,6 ans). L’âge du pic de 

croissance (PHV) a été déterminé selon l'équation de Mirwald, Les deux groupes sont 

d'âge chronologique similaire mais les joueurs appartenant à l'équipe nationale sont 

significativement plus matures que les joueurs de la sélection régionale (P<0,01). En 

outre, la masse corporelle, la taille, la masse maigre et la circonférence de la cuisse 

étaient significativement plus élevées chez les athlètes internationaux (P <0,001) par 

rapport aux athlètes régionaux. Les présents résultats démontrent que dans le football, 

le développement physique avancé est un avantage certain pour accéder aux meilleures 

équipes. Ces résultats tendent à indiquer que le développement morphologique précoce 

est une caractéristique importante que les entraîneurs détectent de façon plus ou moins 

consciente dans leur recherche des « jeunes talents ». 

D’un point de vue général, ce travail souligne l’importance de l’élaboration du profil 

morphologique du jeune footballeur algérien de 15-16 ans pour servir de base de 

référence aux entraineurs et aux scientifiques.  

Etude n°3 : Slifi Halem et autres (article scientifique, 2011) 

Caractéristiques morphologiques et physiologiques d’enfants Scolarisés âgés de (7-

11) ans de la région d’Alger.  

       Le but de cette étude est d’établir des comparaisons des données biométriques et 

d’aptitudes physiques entre un groupe d’élèves scolarisés âgés de (7 – 11 ans) non 

pratiquant de l’activité physique et sportive issu de la commune de Bab El Oued située 
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au centre du grand Alger et un autre groupe d’élèves du même âge pratiquant de 

l’activité physique et sportive, issu de la commune d’Hydra. Le chercheur réalisé une 

enquête sociologique, pour nous renseigner des conditions de vie et de pratique sportive 

des élèves; des mesures anthropométriques (poids, taille, plis adipeux et indice de 

corpulence) et des tests de capacité physique, ont pris part 394 élèves dont 205 filles et 

189 garçons avec une moyenne d’âge de 9 ans±1,60. Les résultats montrent que la taille 

moyenne des élèves pratiquants l’éducation physique et sportive(EPS) est 

significativement différente de leurs homologues non pratiquants ; et ce, à 8, 9, 10 et 

11ans chez les filles et à 9, 10 et 11ans chez les garçons aux seuil : p<0,05 et p<0,001. 

Les garçons non pratiquants de l’EPS de Bab El Oued, enregistrent des différences 

significatives dans la qualité de vitesse à tous les âges, alors que les filles sont plus 

rapides et endurantes à 7, 8 et 9ans. Ces élèves présentent une bonne condition physique 

grâce à l’activité habituelle ; par ailleurs, ils doivent bénéficier d’une activité physique 

régulière et réglementée, encourager la création des associations sportives de quartiers. 

Ces élèves pourraient être sélectionnés et orientés vers l’athlétisme. 

Etude n°4 :  Benchhida Abdelkader, (article scientifique, 2011) 

Contribution à l’élaboration d’une nouvelle méthode de prédiction et de détection 

des jeunes footballeurs (Jeunes âgés de 12 à 17 ans) étude réalisée auprès des 

entraineurs.  

 Cette étude, a pour but de savoir comment est menée la sélection des jeunes footballeurs 

et elle porte sur une population de sportifs, de 30 entraîneurs sur 120, avec deux critères 

d’inclusion (expérience de joueur, et entraîneur des jeunes catégories) et l’utilisation 

d’un questionnaire simple. L’analyse des résultats, démontrent que Les entraîneurs, 

préfèrent l’observation des joueurs (75%), agissent seuls, et ciblent les jeunes talents 

(75%). Les qualités techniques et tactiques (75%) sont les principaux déterminants de 

la réussite et leur choix est influence par leur propre expérience (75%). Les joueurs de 

clubs sont les plus vises (75%) et enfin pour être un bon sélectionneur il faut avoir une 

solide formation, et un savoir-faire lié à l’évaluation (75%). Cette première étude semble 

accréditer la présence d’un modèle de détection et de sélection des jeunes footballeurs 

base sur l’empirisme et sans fondements scientifiques, ancres sur des logiques 
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archaïques et sur des acteurs influents issus des groupes dominants (anciens joueurs, 

entraîneurs non formes …) « Devant ces difficultés de prédiction sur la performance 

précoce, s’impose la nécessite d’analyser les déterminants de l’efficacité (en sport) et la 

mesure de ces déterminants : c’est le propre de la démarche évaluative.  

Etude n°5 : Mimouni N. et autres (article scientifique, 2008) 

Etude de quelques paramètres morphologiques chez les élèves du sud-ouest 

algérien âges de 6-12 (cas de wilaya de Bechar). 

    L’objectif de cette enquête de type transversal est l’étude du développement statural 

et pondéral chez des élèves de 6 à 12 ans scolarisés dans le sud-ouest Algérien en milieu 

rural et urbain (Wilaya de Bechar) et la détermination de l’état de croissance de cette 

population. 317 élèves de 6 à 12 ans ont participé à cette étude dont 157 en milieu rural 

(87 filles et 70 garçons) et 160 en milieu urbain (80 filles et 80 garçons) répartis en 3 

catégories d’âge 6-8 ans, 9-10 ans et 11-12 ans. Des mesures anthropométriques ont été 

réalisées grâce aux instruments standardisés et vérifiés, ainsi que le poids, la taille, IMC 

(indice de masse corporelle) pour la détermination de l’état de la corpulence. 

 Les résultats ont démontré que les courbes de la croissance pondérale chez les garçons 

évoluent en faveur des urbains à partir de l’âge 9-10 ans. Tandis que chez les filles, les 

rurales pèsent plus que les urbaines à 6-8 ans (t-test p<0,05), cette tendance s’inversé à 

9-10 ans à l’avantage des urbaines (t-test p<0,05) au-delà, il n’y pas de différence 

significative entre les deux milieux. Concernant la stature, aucune différence 

significative n’a été enregistrée entre les deux milieux (rural et urbain) chez tous les 

groupes alors que ce paramètre connait une accélération moins importante à partir de 9 

ans ce qui est confirmé par la littérature.  

 Alors que la croissance somatique est en progression linéaire chez les filles, elle l’est 

en accélération dès 6 ans chez les garçons et se ralenti à partir de 9 ans. Concernant le 

poids, les garçons urbains sont de plus en plus lourds par rapport aux ruraux, tandis que 

chez les filles, les courbes sont en fluctuation, à 6-8 ans en faveur des rurales et à 9-10 

ans en faveur des urbaines.  
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Etude n°6 :  Abdellatif BENYELLES (thèse de doctorat, 2016) 

Détermination des paramètres morpho-fonctionnels des jeunes nageurs algériens. 

L’étude a pour but de déterminer le profil morphologique des jeunes nageurs de la 

sélection nationale algérienne des deux sexes, de 12, 13 et 14 ans, et de voir son 

influence sur la performance. 61 jeunes nageurs de la sélection nationale d’Algérie 28 

filles (moyennes, d’âge 13,25 ± 0.80ans ; du poids : 49,29± 6.91 kg ; de la taille : 

157,59± 6,74 cm) et 31 garçons (moyennes, d’âge 13,03 ± 0.80 ans ; du poids : 47,97± 

7,44 kg ; de la taille : 160,37± 8,33 cm). La puissance des membres inférieurs a été 

évaluée par le test de la détente verticale. Un test de coulée ventrale a été utilisé pour 

déterminer la puissance des membres inférieurs dans l’eau lors d’une impulsion au bord 

de la piscine. La vitesse de nage a été évaluée à l’aide du test de vitesse sur 10m nage 

libre (NL). Les performances des 50m et 400m NL ont été chronométrées lors des 

championnats d’Algérie des jeunes, dans un bassin de 50m. Une analyse statistique des 

paramètres anthropométriques et fonctionnels a permis de déterminer les 

caractéristiques morphologiques et fonctionnelles propres à cette tranche d’âge. Une 

analyse en composantes principales (ACP) a été utilisé afin de garder un nombre 

restreint et représentatif de caractères anthropométriques et identifier les individus qui 

présentent les meilleures mensurations par rapport au reste du groupe. La troisième 

partie a été consacrée aux profils morphologiques. Enfin une analyse des corrélations de 

type Pearson a été utilisée pour évaluer l’influence du développement physique sur la 

performance chez les jeunes nageurs. 

Les résultats de l’étude ont révélé une homogénéité pour la plupart des paramètres 

morphologiques et fonctionnels, traduisant une dynamique de croissance ainsi qu’un 

développement physique conforme aux nageurs de cette tranche d’âge. De faibles à 

fortes corrélations à p 0,05 ont été enregistrées pour l’échantillon des nageuses entre la 

coulée ventrale, et la taille (r = 0,38), et la longueur du membre inférieur (r = 0,39), et 

le pli cutané de la cuisse (r = - 0,39). La détente verticale est significativement corrélée, 

avec le diamètre transversal du thorax (r = 0,59), avec la circonférence de la cuisse (r = 

0,46), et avec le diamètre biacromial (r = -0,70). La performance du 50 mètres nage libre 

est significativement liée à la circonférence de l’avant-bras (r = 0,41). Pour les nageurs, 
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la coulée ventrale est significativement corrélée avec le poids (r = 0,52), la stature (r = 

0,46), la longueur du membre supérieur (r = 0,38), la longueur de la main (r = 0,48), la 

longueur de la cuisse (r = 0,46), le diamètre distal du bras (r = 0,43), la circonférence de 

la cuisse (r = 0,46), la circonférence du thorax en inspiration (r = 0,51), le diamètre 

transversal du thorax (r = 0,43), la circonférence du bras contracté (r = 0,55), et la 

longueur du membre inférieur (r = 0,49). La détente verticale est significativement liée 

à la circonférence du thorax en inspiration (r = 0,50), à la circonférence de la cuisse (r = 

0,50), et au pli cutané de la cuisse (r = 0,40). La performance du 400 mètres est corrélée 

négativement avec le diamètre transversal du thorax (r = -0,38) et la circonférence du 

thorax en inspiration (r = -0,46). Le test du 10 mètres nage libre est corrélé avec la 

circonférence du bras contracté (r = -0,39). 

Etude n°7 : Abdelatif HOUAR (thèse de doctorat, 2015) 

Elaboration d’un programme informatique pour orienter les jeunes footballeurs 

vers les compartiments de jeu suivant le profil morphologique et les attributs de 

l’aptitude physique et technique. 

       L’étude vise la conception d’un programme informatique (logiciel), permettant 

l’évaluation et l’orientation des jeunes footballeurs de moins de 17 ans vers les 

compartiments de jeu, suivant les indices morphologiques et les éléments liés à la 

condition physique et technique. 

      Et afin de concrétiser cet objectif, l’étudiant-chercheur s’est basé sur l’observation 

et la description d’un échantillon composé de 208 joueurs issus du championnat 

professionnel algérien I et II de la saison 2012/2013 et dont les âges varient entre 15 et 

16 ans. Pour ce faire, l’étudiant-chercheur a eu recours à une panoplie de mesures 

corporelles qui lui ont permis d’estimer le poids du corps, la stature, l’indice de la masse 

corporelle et le taux de graisse. Aussi, une série de tests de Luc Léger et autres lui étaient 

indispensables pour mesurer le taux de consommation maximale de l'oxygène VO2max, 

la vitesse 10 et 40 mètres, la détente de la position debout, mais pour évaluer le côté 

technique, il a eu recours au test de conduite de balle sur 30 mètres, au test de conduite 

de balle sur 30 mètres X 5 et enfin au test de maitrise de balle dans un espace réduit 

(Huit). 
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Les principaux résultats ont révélé l’existence d’écarts statistiquement significatifs entre 

les compartiments de jeu suivant le poids du corps, la stature, l’indice de la masse 

corporelle, la consommation maximale de l’oxygène vo2max, la vitesse sur 10 mètres, 

la conduite de balle sur une distance de 30 mètres X 5 et aussi la maitrise de balle dans 

un espace réduit. Il a été déterminé en outre, des critères normatifs communs aux trois 

lignes de jeu suivant ces mêmes variances. L’étudiant-chercheur en a déduit que le 

programme informatique (logiciel) proposé, évalue et oriente les footballeurs de moins 

de 17 ans vers les compartiments de jeu suivant les variances précitées en un temps 

record et avec une grande précision. 

Etude n°8 : Bougandoura Fares (thèse de doctorat, 2019) 

Evaluation des qualités physiques et du profil morphologique des lanceurs de 

javelots en Algérie « Hommes et dames »  

     Cette recherche est dans le but d’évaluer les qualités physiques et le profil morphologique 

des meilleurs lanceurs et lanceuses algériennes pour la catégorie senior, leur composition 

corporelle ainsi que la détermination de leur somatotype dans cette spécialité de lancers 

athlétique. 

La représentation qui est attachée aux lancers athlétiques, c’est qu’ils sollicitent essentiellement 

les qualités physiques, de force de souplesse de vitesse de coordination … et plus 

particulièrement, celle des bras et des jambes. Le chercheur veut vérifier cette théorie en 

expérimentant auprès d’une population d’adultes « lanceurs et lanceuses de javelot » les 

finalistes au championnat d’Algérie OPEN année 2014. Une moyenne d'âge pour hommes est 

de (25,28ans ± 5,08), et (23.71ans±2.81) pour dames.  

Donc l’échantillon, quatorze meilleurs (14) jeunes algériens (7 garçons et 7 filles), était soumis 

aux tests physiques et à des mesures anthropométriques : le poids, la taille, l’envergure, les plis 

cutanés, les diamètres et les circonférences corporelles. 

   Donc malgré que les lanceurs et lanceuses ont des bonnes qualités physiques et aussi ils 

possèdent un profil morphologique mésomorphiste qui leurs permettre de lancer le javelot de 

haut niveau, mais les performances des lanceurs et lanceuses n’étaient pas à la hauteur des 

performances africaines et mondiale. 
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Etude n°9 : YOUNSI Mohamed (thèse de doctorat, 2016) 

Détermination du Profil Morpho-fonctionnel des Footballeurs par Postes de Jeu, 

cas de l’Equipe Nationale Olympique Algérienne U23 

    Ce travail souligne l’importance de l’élaboration du profil morpho-fonctionnel par 

compartiment de jeu du footballeur algérien de moins de 23 ans pour servir de base de 

données de référence pour les futurs entraîneurs et scientifiques. Afin d’évaluer le 

niveau des footballeurs Algériens U23, il est impératif de sélectionner les 

caractéristiques morphologiques par poste de jeu, par le biais de mesures facilement 

utilisables et de cerner la morphotypologie de l’élite algérienne. L’objectif de ce travail 

est donc de faire ressortir le modèle morpho-fonctionnel des footballeurs de l’équipe 

nationale olympique Algérienne des moins de 23 ans, et de le situer par rapport aux 

normes internationales. Les résultats obtenus dans ce travail, ont permis de mettre en 

exergue les différences qui existent entre les différents compartiments de jeu grâce à la 

comparaison intra groupe, que la morphologie a expliqué par les exigences du football 

moderne. Afin d’évaluer le niveau de l’élite algérienne a celle de l’équipe de la Croatie, 

nous avons comparé les différents résultats obtenus. Le chercheur est arrivé à déterminer 

que l’élite nationale se rapproche progressivement du niveau des équipes européennes 

sur le plan morphologique. L’analyse en composante principale a permis de sélectionner 

les 19 caractères morphologiques les plus représentatifs par le biais des statistiques 

descriptives ce qui a conduit à définir le profil type du sportif et à le déterminer aussi 

par poste de jeu. En ce sens, nous estimons que les profils élaborés, ainsi que les indices 

de développement physiques étudiés, peuvent être déterminent dans la détection et la 

sélection des footballeurs, et aussi pour la planification de l’entraînement, son 

individualisation selon les exigences du poste de jeu. 

 Etude n° 10 : Olivier Degrenne (thèse de doctorat, 2019) 

Caractérisation des évolutions de jeu en volleyball de haut-niveau : étude 

comparative de trois compétitions internationales  

Cette étude se base sur l’analyse de la performance qui est un courant scientifique visant 

à identifier les facteurs qui mènent à la performance. L’analyse du jeu se fonde 
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essentiellement sur l’observation d’indices qui ont vocation à expliquer la performance 

au cours d’un échange, d’un match ou d’une compétition. Cette étude vise d’une part, à 

discriminer une évolution du jeu au cours de trois compétitions internationales 

masculines en observant la gestion des différents rapports d’oppositions en suivant le 

modèle définis par Langois (2018), et d’une autre part, à caractériser les styles de jeu 

propres aux différentes nations qui composent le Top 8 mondial lors de chaque 

compétition (championnats du monde 2014 et 2018 ainsi que les jeux olympiques 2016). 

Les résultats révèlent des évolutions notables du jeu dans les éléments de rapport de 

force mobilisés pour faire basculer le rapport d’opposition, bien que la répartition des 

états de rapport d’opposition n’évolue pas. Par ailleurs, le chercheur démontre les 

différences notables dans les moyens d’actions utilisés par les différentes équipes.  

Etude n° 11 : Mme BAHRI Kenza (thèse de doctorat, 2011) 

Indices des paramètres morphologiques et physiologiques sur le développement 

des qualités physiques d’endurance et de force-vitesse chez les jeunes filles 

scolarisées à l’âge de 9-12 ans de Constantine 

L’objectif principal de cette investigation longitudinale consistait en l’étude de 

l’incidence des paramètres morphologiques et physiologiques sur le développement des 

qualités physiques d’endurance et de force-vitesse, en vue d’apprécier les indices qui 

seront retenus comme critères de sélection, d’orientation sportive et pour l’organisation 

du processus de préparation et d’entraînement. Pour cette étude 40 écolières ne 

pratiquant pas d’activité sportive régulière ont consenti, à suivre le protocole de 

recherche durant toute la phase expérimentale. Le doctorant a procédé à l’estimation de 

l’aptitude physique : de l’endurance, de la Force-Vitesse, de la souplesse et de l’adresse 

par les tests d’EUROFIT. Parallèlement aux tests de terrain le chercheur a estimé au 

laboratoire la consommation maximale d’oxygène VO2 max ainsi que la PMANA, 

puissance maximale anaérobique alactique. A travers l’analyse des résultats les 

changements les plus significatifs pour les paramètres morphologiques ont été constatés 

pour la taille et le poids à partir de 12 ans de l’ordre de 7,91 cm et de 8,5 kg. De même, 

le chercheur a constaté une évolution simultanément importante des indices 
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physiologiques de VO2 max et de la PMANA qui ont aussi significativement évolué à 

partir de l’âge de 12 ans avoisinant les 45,60 ml/kg/mn (p<0,001) pour VO2 max et les 

289,33 w pour la PMANA. L’évaluation de la capacité physique par les tests 

d’EUROFIT a démontré que cette progression des résultats d’endurance à 12 ans 

(p<0,05) et aussi de la Force-Vitesse (p<0,07) qui concorde significativement avec les 

valeurs des corrélations qui s’établissent entre les performances réalisées au laboratoire 

et ceux du terrain. 

Il ressort de l’investigation menée, que les enfants qui ont présenté de meilleures 

prédispositions de laboratoire : en VO2 max et en PMANA ont réalisé de meilleures 

performances sur le terrain : en Endurance et en Force-Vitesse. 

Etude n° 12 : BAHRI Kenza (article scientifique, 2009) 

Incidences des caractéristiques morpho-fonctionnelles de la qualité physique force-

vitesse sur les actions de jeu des jeunes basketteuses scolaires de 12-14 ans de la 

wilaya de Constantine. 

     Dans cette étude, il est question d’amélioration des résultats sportifs qui ont été 

depuis longtemps conditionnés par la rationalisation du processus de préparation 

obéissant au respect du développement multiforme du basketteur « par la construction 

des habilités spécifiques qui seront la base de tout apprentissage » (P. Seners et 

col.1999). L’expérimentation a porté sur 30 basketteuses du scolaire âgées (de 12 – 14 

ans). Au terme de cette étude inhérente à l’incidence des caractéristiques morpho-

fonctionnelles de la qualité physique force-vitesse des jeunes Basketteuses de 12–14 ans 

de la wilaya de Constantine, il ressort à partir des résultats obtenus l’influence 

considérable du niveau de développement de cette qualité physique lors de la 

concrétisation des actions de jeu en Basket-Ball, les valeurs supérieures de la PMANA 

(Puissance Maximale Anaérobique Alactique) obtenues par les ailiers de l’ordre de 

2,23w/kg soit 6,66w/kg dénotent de la grande activité de ces joueuses engagées dans 

des mouvements de FORCE-VITESSE qui se manifestent par des sauts, des départs 

brusques et des contres.  
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     En plus des facteurs physiques, les caractéristiques morphologiques ont indiqué des 

valeurs inférieures aux références étrangères et qui restent en dessous des normes 

exigées pour la pratique du Basket-ball, les résultats de la taille et du poids sont 

respectivement du l’ordre de 157.6 cm + 4.15 cm et du 49.2 kg +4.76 kg (P <0.05). A 

noter que la conjugaison de ces deux paramètres de la PMANA (Puissance Maximale 

Anaérobique- Alactique) avec le développement des Indices Morphologiques : Taille et 

composants corporels dans un processus de sélection, de préparation et de suivi 

permettra une meilleure contribution à l’amélioration du jeu en Basket-ball. 

Etude n°13 : Sabira Mahour Bacha Ferahtia et Mourad Mahour Bacha (article 

scientifique, 2015) 

Profil des indices du développement morphologique et physique des jeunes 

handballeurs algériens selon le poste de jeu 

     Le but de cette étude était d'évaluer le profil des indices du développement physique 

des jeunes handballeurs issus de différentes régions nationales (Est, Ouest, Centre et 

Sud), afin de dresser un bilan complet des différences et des similitudes du 

développement physique de cette catégorie d'âge en handball, ainsi que de vérifier 

qu'une éventuelle spécificité morphologique et physique est liée au poste de jeu. Cette 

étude se propose donc d'analyser, non seulement les données issues des tests, mais aussi 

de mettre en évidence les différences entre les régions étudiés. A cet effet l’étude portera 

sur l’évaluation du profil des indices du développement morphologique et physique des 

jeunes handballeurs Algériens de la tranche d’âge 15-17 ans par poste de jeu (région 

Centre, Est, Ouest et Sud). La réalisation de l’expérimentation a porté sur une population 

de jeunes handballeurs âgés 15 à 17 ans évoluant dans des clubs de différentes régions 

du territoire national (centre, Est, Ouest, Sud). Tous les athlètes s’entraînent avec une 

fréquence de 04 à 05 par semaine, avec une ancienneté d’une moyenne de 09 ans de 

pratique sportive. Le protocole mis en place pour la recherche proposait deux types de 

recueil de données : des mesures anthropométriques et la mesure des performances aux 

tests du développement physique. Concernant les résultats statistiques, la majorité des 

épreuves étaient significatives, à propos les paramètres morphologiques : La stature, Le 

poids du corps, L’indice de robustesse, L’indice de corpulence p/t2, La surface 

corporelle, L’empan de main porteuse de la balle, L’envergure, le chercheur considère 
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ces variables sont retenues comme indice d’évaluation du développement 

morphologique des jeunes handballeurs. Ainsi, les tests physiques retenu comme indice 

d’évaluation du développement physique des jeunes handballeurs test sont les suivants 

: La détente verticale, La détente horizontale, Le 30m drible vitesse, Le lancer de balle, 

Le test navette, Test de souplesse, Test d’endurance vitesse. Donc, ces indices 

morphologiques et physiques constituent des paramètres de référence pour une sélection 

et une orientation sportive pour la pratique de handball ainsi que pour le contrôle du 

processus d’entraînement. 

Etude n°14: Krideche M.L / Gheribi. H (article scientifique, 2016) 

Effets d'un programme de pliométrie sur l’évolution de la performance de la 

détente verticale et les paramètres morphologiques (Cas de trois équipes de 

basketball de – 19ans) 

    Le but de cette étude est de suivre l’évolution de la performance de la détente verticale 

et de mettre en évidence les différentes fluctuations ou variations selon que les équipes 

s’entraînent régulièrement avec des objectifs de préparation différents. 

Le chercheur a utilisé dans cette étude la méthode expérimentale. Trois équipes de 

basketball de – 19 ans ont participé à l'étude (moyenne d'âge 18.39 ± 0.55 ans). Ils ont 

réalisé cinq tests de la détente verticale « le Squat jump (SJ), le Contremouvement Jump 

(CMJ), le Contremouvement Jump bras (CMJB), le Drop Jump (DJ) et les tests de 

Réactivité ». Les anthropométriques a permis de déterminer les paramètres 

morphologiques suivants : le poids corporel, la taille, la longueur du membre inférieur 

et supérieur, la masse musculaire (MM), la masse osseuse (MO), la masse adipeuse 

(MA) et les masses des segments de la cuisse (MSCc), la jambe (MSCj) et le pied 

(MSCp). 

    Les résultats obtenus mettent en avant qu'un programme de pliométrie tel que celui 

proposé dans cette recherche permet d'améliorer la détente verticale. De plus, les trois 

équipes enregistrent des différences très significatives à P < 0,001 aux tests (SJ, CMJ, 

CMJB, DJ). Le programme de pliométrie a également permis aux trois équipes 

d’augmenté leur masse musculaire (MM), mais cette augmentation a engendré des 

différences non significatives sauf pour l’équipe du LSN1, où elle a enregistré une 

différence significative à p < 0.05. D’autre part, les trois équipes ont diminué aussi leurs 
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masses adipeuses (MA). Cette diminution a généré des différences significatives à p < 

0.001 relevé par les équipes du LSN1 et LSN2. Aussi, plusieurs corrélations 

significatives entre la détente verticale et les paramètres morphologiques ont été 

trouvées. 

Etude n°15 : Abdelouahab Hamouda (article scientifique, 2010) 

Détection des jeunes talents : cas des volleyeurs de l’est Algérien  

      En volley-ball, la détection des jeunes talents prend une place primordiale dans le 

processus global de l’entraînement. Cette étude a pour but d’essayer d’apporter d’une 

manière partielle des réponses au phénomène de la détection des jeunes volleyeurs en 

Algérie, par l’application des méthodes de recherche morphologiques et de terrain. 

L’application de ces méthodes a été retenue pour trois tranches d’âge : second cycle 

scolaire, 11-12 ans, première phase pubertaire, 13-15 ans, seconde phase pubertaire, 16-

17 ans.  

Ceci a révélé des corrélations entre les paramètres anthropométriques et les tests de 

terrain, surtout au niveau des tests de force-vitesse. L’indice de Skèle révèle la 

macroskélie pour l’ensemble de l’échantillon, ce qui est important pour la pratique du 

volley-ball. Grâce aux matrices de corrélation appliquées au niveau de chaque catégorie 

d’âge, les paramètres morpho-fonctionnels et physiques ont permis de les sélectionner 

suivant le degré de corrélation et de les regrouper selon l’ordre de mérite suivant :  

anthropométriques, physiques, fonctionnels. 

Etude n°16 :  Lammari Fahima et autre (article scientifique, 2005) 

Détermination du somatotype des volleyeurs de haut niveau des moins de 19 (cas 

des participants aux championnats du Monde, Alger 2005) 

    Cette étude s’intéresse à l’aspect morphologique, elle a pour objectif de déterminer le 

somatotype des jeunes volleyeurs ayant participé aux derniers Championnats du Monde 

de la catégorie U19 ans, qui sont tenus à Alger au mois d’août 2005. Les chercheurs ont 

choisi de prendre quelques mesures anthropométriques : des plis cutanés ; le poids ; la 

taille, la méthode de Heath Carter (1990) et des statistiques. Les résultats ont montré 

que les volleyeurs de cette tranche d’âge sont caractérisés par une endo-ectomorphe 

(3.74, 2.89, 4.40). A travers ce somatotype, l’entraineur pourra résoudre les problèmes 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7539#10496
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de l’orientation et de la sélection sportive : évaluer, pronostiquer les changements au 

niveau de la charge, du volume et de l’intensité du travail d’une part et permettre 

l’individualisation de l’entrainement d’autre part. 

Etude n° 17 : Fetni Nouri Mounia (article scientifique, 2015) 

Etude comparative de quelques paramètres morphologiques et des capacités 

physiques entre les étudiants en STAPS (Boumerdes) et les étudiants de 

L’ENFS/STS (Alger). 

       Le but de la recherche est d’évaluer et de comparer quelques paramètres 

morphologiques et capacités physiques chez les étudiants de 3ème année STAPS 

(Science Techniques des Activités Physiques et Sportives) par rapport à ceux des 

étudiants de l’ENFS/STS (Ecole Nationale de la Formation Supérieure en Science 

Technologie des Sports) ; spécialités athlétisme en tenant compte du niveau et du 

système de la formation, du volume horaire de la pratique physique et aussi des 

infrastructures. Quarante-sept (47) étudiants de sexe féminin et masculin, âgés de 21 ans 

à 27 ans dont 11 étudiants de l’ENFS/STS et 36 étudiants de STAPS Boumerdes, ont 

participé à l’étude, ou elle a réalisé des tests physiques, mesurés quelques paramètres 

morphologiques et calculés l’indice de développement physique (IMC). L’analyse des 

résultats des tests réalisés sur l’échantillon, fait ressortir une différence significative 

uniquement pour le poids, le lancer de Médecine Ball et du test navette. 

 

Etude n°18 : Elhadj Hamiche et autres (article scientifique, 2019) 

Elaboration du profil morphologique des enfants scolarisés, et des enfants des 

écoles de sportalgériens 

 

     Cette recherche se résume à la détermination des profils morphologique des enfants 

algériens de 05 willayas, âgés de 06 ans. L’investigation a touché 120 sujets des deux 

sexes âgés de 06 ans, 80 garçons et 40 filles, appartenant à 05 willayas du Nord au Sud 

et de l’Est à l’Ouest (Alger, Bouira, Sétif, Laghouat, Bechar). La répartition des sujets 

par sexe et par âge et aussi par région pendant 11 ans de 2004 à 2015. Les mesures 
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étaient réalisées au printemps de chaque année par la même équipe du laboratoire des 

activités physiques et motrices. 

     C’est une étude transversale pour ressortir des normes fiables, valides et objectives 

de l’échantillon général et comparer les résultats de nos mesures aux normes 

internationales. Pour déterminer les normes de croissance morphologique, plusieurs 

techniques de mesure sont mises en œuvre, dont, notamment l’élaboration des profils et 

l’analyse des composantes corporel ACP. Les résultats de ces derniers ont servi, à 

déterminer les normes de l’évolution de la croissance et les différences morphologiques qui se 

trouvent entre les enfants des willayas étudiées et d’établir des profile morphologique par 

willayas. 

Etude n°19 : Adrien Sedeaud (thèse de doctorat, 2013) 

Caractéristiques anthropométriques et performances de haut niveau :  évolutions, 

indicateurs et optimisations 

     L’objectif de cette thèse est d’étudier les évolutions morphologiques des sportifs de 

haut niveau (SHN) et d’identifier les liens structurant performance et caractéristiques 

anthropométriques. Les différentes études constituant cette thèse analysent la 

performance de haut niveau par son versant morphologique et selon différents niveaux 

de démonstration.  Dans un premier temps, le chercheur montre des évolutions 

différenciées entre SHN et individus de la population générale (études 1 et 2), 

présupposant que les SHN tirent des avantages de leurs caractéristiques 

anthropométriques.  Puis, il met en évidence les liens directs entre les caractéristiques 

anthropométriques et la performance en athlétisme et dans le rugby (études 2 et 5) : les 

équipes de rugby disposant d’avants plus lourds et d’arrières plus grands sont plus 

performantes que les autres. En athlétisme, les coefficients allométriques calculés 

montrent l’impact du poids selon la distance de course et le sexe suggérant une possible 

marge de progression des caractéristiques anthropométriques pour les athlètes 

féminines.  Le 3ème niveau de démonstration met en exergue l’existence de couples 

[morphologies optimales - performances optimales+, d’attracteurs biométriques 

bénéfiques au scoring en basketball (étude 3), et d’optima d’IMC avec leurs intervalles 

de performance selon la distance de course (études 4, 5 et 6).  
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Poids, taille et IMC sont des indicateurs pertinents puisqu’ils permettent de spécifier les 

paramètres des athlètes entre les différentes épreuves (gradients morphologiques en 

athlétisme suivant le spectre des distances, à l’instar des gradients énergétiques) mais 

également selon leur niveau (gradient de poids et taille inverses entre courses de fond et 

sprints). Ces trois indicateurs morphologiques dévoilent également des différenciations 

selon les spécificités de poste. Mises en comparaison, les évolutions de poids et de taille 

montrent des croissances asynchrones révélatrices d’atypicité.  L’IMC, très loin de sa 

fonction première de mesure de la corpulence et de l’obésité, doit être redéfini comme 

un indicateur utile de la performance de haut niveau. En effet, il révèle le compromis 

entre puissance, capacité énergétique et organisation de la structure corporelle efficiente 

chez les SHN. Des conclusions de cette thèse font surgir de nouvelles réflexions dans la 

compréhension de la performance et vont générer la mise en place de protocoles 

expérimentaux. Les résultats de cette thèse, fondés sur l’analyse de bases de données 

conséquentes, apportent une nouvelle vision sur les optimisations morphologiques. 

Dans le dessein de performance, il est nécessaire de connaître les optimisations établies 

chez les meilleurs mondiaux afin de situer les athlètes dans leurs champs 

morphologiques mais aussi de leur permettre d’évoluer vers la meilleure adaptation 

anthropométrique, spécifique de leur activité l’exécution sportive, l’ensemble du corps 

est en action, et poids, taille et IMC prennent en compte la globalité de l’athlète qui se 

meut.  

Etude n°20 :  Bounemri Zaki Saliha (article scientifique, 2009) 

Formation de base du jeune Handballeur  

     L'objectif de ce travail de recherche consiste en I ‘expérimentation d’un programme 

d'entrainement relatif au développement des qualités physiques, et montrer l'importance 

de la démarche méthodologique pour la tranche d'âge (9 -12 ans). L’échantillon est 

composé de 30 sujets organisés en deux groupes : 15 joueurs âges (9-12ans) d’une même 

équipe représentent le groupe expérimental, 15 joueurs âges (9-12ans) d’une autre 

équipe représentent le groupe témoin. Les résultats obtenus sont significatifs et révèlent 

qu’une bonne méthodologie de développement des différentes qualités physiques 

nécessaires pour cette catégorie d’âge est importante, le chercheur indique que cette 

préparation physique chez les jeunes handballeurs (9-12 ans), n’est pas une tache simple 
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et s’appuie sur des connaissances scientifiques bien approfondies puisque sur 50 

entraineurs on a 32 soit 64% favorisent l’aspect technique, 9 soit de 18% favorisent 

l’aspect psychologique et 5 soit 10% favorisent l’aspect théorique et en dernier sur 50 il 

y a 4 soit 8% qui favorisent l’aspect physique. 15 soit 30% jugent en 1er lieu la qualité 

de coordination et en deuxième 12 soit 24% jugent la qualité d’endurance et 10 soit 20 

% la qualité de vitesse et en dernier 8 soit 16% jugent la qualité de souplesse la plupart 

des entraineurs juge nécessaire en 1er lieu la coordination et l’endurance en 2émé lieu 

la vitesse 3éme lieu la souplesse et en dernier l’adresse par contre. Ce qui laisse à dire 

que la majorité des entraineurs prédomine l’endurance et la coordination dans leur 

travail avec les jeunes handballeurs de 9 – 12 ans. 

Il est à préciser que connaissance des capacités, caractéristiques physiques et morpho-

fonctionnelles de la tranche d’âge 9- 12 est indispensable afin de planifier la charge 

d’entrainement d’une manière rationnelle dans la perspective d’un meilleur 

développement et une exploitation maximale des possibilités de chaque athlète 

8. Commentaire des études antécédentes et similaires : 

L’analyse des études similaires et antécédentes par le chercheur montre que : 

➢ Toutes les études sont récentes, à partir de (2005). 

➢ Il y a des études réalisées au niveau national et d’autres réalisées au niveau 

international. 

➢ Toutes ces études analysent le sujet de « l’analyse des critères » en utilisant de 

diverses moyens et méthodes. 

➢ Toutes les études n’ont pas élaboré une équation prédictive d’un modèle 

morphologique de sélection propre aux volleyeurs âgés de 12-17 ans. 

➢ L’ensemble des recherches ont effectué leurs expérimentations sur diverses 

disciplines, on dénombre : (04) études en football ; (02) études sur les nageurs ; 

(01) étude sur le lanceur de javelot ; (01) en basketball ; (03) en handball ; (02) 

en volleyball ; (01) étude générale sur tous les sports ; (03) études concernant la 

pratique sportive scolarisée. 
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     On tire de ces études qu’elles ont pour point commun la détermination de la relation 

entre la variable indépendante et la variable dépendante. A cet égard, il y a des études 

qui sont basées sur les critères morphologiques et la détermination du profil de certaines 

disciplines, tandis que d’autres sont basées sur les paramètres morphologiques 

fonctionnelles et l’évolution d’aptitudes physiques de la discipline.  

Il est à noter qu’il y a deux études qui ont proposé des modèles morphologiques 

spécifiques aux footballeurs U17(l’une locale et l’autre étrangère), mais les deux 

recherches n’ont pas proposé des équations prédictives à chaque poste de jeu spécifique 

à la discipline concernée. 

➢ Il y a des études qui ont utilisé la démarche descriptive, or que d’autres ont opté 

pour la démarche expérimentale. 

➢ Il y a des études qui sont faites sur un échantillon de (14-40 individus), et d’autre 

avec un échantillon de (121-394). Ainsi, il y a 17 études réalisées auprès des 

athlètes et trois études sont faites sur les jeunes scolarisés. 

➢ Il est à noter toutefois qu’il y a des études qui ont utilisé des mesures 

anthropométriques et des tests physiques, tandis que d’autres ont recouru aux 

questionnaires. 

9. Conclusion tirée des études antécédentes : 

A la lumière de ce qu’indiquent les études précédentes, le chercheur a bénéficié de ces 

études les points suivants : 

- Connaitre les moyens et les outils utiles pour effectuer la recherche. 

- Prendre en considération les recommandations suggérées dans les études 

précédentes. 

- Connaitre les types des démarches scientifiques utilisées par les chercheurs et en 

adopter celle qui convient le mieux au traitement du sujet. 

- Découvrir les outils statistiques que peut utiliser le chercheur dans l’étude 

expérimentale. 
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 النفي ية دلى تالميذ ألقيام الهنائية يف مرحةل التؼلمي الثاهوي.
 

 
 –دراسة ميداهية يف اثهوايت والية قاملة  -
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 :العربيةبالمغة ممخص                            
بلميذ النفسية لدل ت النشاط البدني الرياضي التركيحي في تحسيف الصحةر دك : " عنكاف الدراسة 

 "  األقساـ النيائية في مرحمة التعميـ الثانكم
دكر النشاط البدني الرياضي التركيحي في تحسيف الصحة  : إلى محاكلة التعرؼ عمى  ىدفت الدراسة

، ك معرفة مستكل الصحة النفسية لدل النفسية لدل تبلميذ األقساـ النيائية في مرحمة التعميـ الثانكم
لؾ أيضا معرفة الفركؽ في مستكل الصحة النفسية بيف الممارسيف ك الغير تبلميذ البكالكريا، ك كذ

 الرياضي التركيحي. البدني الممارسيف لمنشاط
( تمميذ ك تمميذة مف ثانكيات كالية قالمة تـ اختيارىـ 634أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا )     

مف أىدافيا، تـ استخداـ المنيج  بطريقة عشكائية، ك لجمع البيانات الخاصة بالدراسة، ك لمتحقؽ
 الكصفي ألنو مبلئـ لطبيعة مكضكع الدراسة.

لكف فيما يخص أدكات جمع البيانات استندنا إلى الكتب ك المراجع، باإلضافة إلى استخداـ      
 ( عبارة.56( أبعاد ك )08ح فؤاد محمد مكاكم( المككف مف )بلمقياس الصحة النفسية )ص

، حيث جاءت نتائج الدراسة (Spssية باستخداـ برنامج الحـز االحصائية )تمت المعالجة االحصائ
   :عمى  النحك  التالي

 لدل تبلميذ البكالكريا كاف بدرجة متكسطة. مستكل الصحة النفسية -
فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل الصحة النفسية بيف الممارسيف ك غير الممارسيف ذككر تكجد  -

 .      اضي التركيحي عند مستكل الداللة لمنشاط البدني الري
 اتك غير الممارس اتفركؽ ذات داللة احصائية في مستكل الصحة النفسية بيف الممارستكجد  -

 .      إناث لمنشاط البدني الرياضي التركيحي عند مستكل الداللة 
ك اإلناث الذككر فركؽ ذات داللة احصائية في مستكل الصحة النفسية بيف ال تكجد ىناؾ  -

  .       الممارسيف لمنشاط البدني الرياضي التركيحي عند مستكل الداللة 
: النشاط البدني الرياضي، التركيح الرياضي، الصحة النفسية، تبلميذ الطكر  الكممات المفتاحية
 الثانكم )المراىقة(.



 

 

Abstract: 

The title of the study: the role of recreational sports physical activity in 

improving psychological health for students of the final sections in secondary 

education.   

The aim of the study: this study aim to know the role of recreational sports 

physical activity in improving psychological health for students of the final 

sections in secondary education 

The study was conducted on a sample of (   ) male and female students 

From the Guelma high schools, They were chosen randomly, And to collect 

data for the study, And to verify its goals, A descriptive analytical approach 

was used, Because it is appropriate to the nature of the subject of study, But 

with regard to data collection tools, we relied on books and references, In 

addition to using the mental health scale (Salih Fouad Muhammad Makkawi) 

consisting of (  ) dimensions and (  ) phrases 

Statistical treatment was carried out using the statistical packages program 

(Spss), where the results of the study came as follows: 

- The level of psychological health of the baccalaureate students was 

moderate. 

- There are statistically significant differences in the level of psychological 

health between practitioners and non-practicing males for physical 

recreational sporting activity at the significance level & =       
- There are statistically significant differences in the level of psychological 

health between the practices and non-practices of females for physical 

activity, sports and recreational at the significance level & =       



 

 

- There were no statistically significant differences in the level of 

psychological health between males and females practicing recreational 

sports physical activity at the significance level & =       
Key words: physical activity and sports, sports recreation, psychological 

health, secondary phase pupils (Adolescence  (.  
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 :ػػةػػػػمقػدمػػػ
شكؿ لفبل يكاد يخمك مجتمع مف المجتمعات اإلنسانية  تعد الرياضة أحد األنشطة االنسانية الميمة     

مف أشكاؿ الرياضة، بغض النظر عف تقدـ أك تخمؼ ىذا المجتمع ك لقد عرفيا االنساف عبر عصكره 
ض الحضارات اىتمت بالرياضة ك حضاراتو المختمفة، ك إف تفاكتت تكجيات كؿ حضارة بشأنيا، فبع

العتبارات عسكرية سكاء كانت دفاعية أك تكسعية، ك البعض اآلخر مارس الرياضة لشغؿ أكقات 
الفراغ، ك كشكؿ مف أشكاؿ التركيح، بينما كظفت الرياضة في حضارات أخرل كطريقة تربكية، حيث 

رياضة ك قدرتيا الكبيرة عمى التنشئة فطف المفكركف التربكيكف القدماء إلى إطار القيـ الذم تحفؿ بو ال
ك التطبيع ك بناء الشخصية االجتماعية المتكازنة ناىيؾ عف اآلثار الصحية التي ارتبطت منذ القدـ 
بممارسة الرياضة ك تدريباتيا البدنية ك ىك المفيكـ الذم أكدتو نتائج البحكث العممية حكؿ اآلثار 

 .(5، صفحة 1996)الخكلي،  ي لئلنساف.الكظيفية ك الصحية عمى المستكل البيكلكج
فإف الكثير مف الدكؿ في عصرنا ىذا تبذؿ جيكدا كبيرة في بناء المرافؽ التركيحية ك الرياضية      

لمشباب باعتبار أف الفراغ ىك المشكمة الكحيدة، في حيف أف أكقات الفراغ ال تصبح مشكمة إال في حالة 
كؿ األكقات األخرل في حياة الشباب اليكمية إلى مشكبلت، فإذا أصبحت أكقات الشباب في األسرة تح

)خميؿ،  ك المدرسة ك مكاف العمؿ مشكمة، فأكقاتو مع نفسو ك رفاقو تتحكؿ إلى سمسمة مف المشكبلت.
 .(14، صفحة 2001

ية تنمية قيـ الحياة ك التي تعمؿ عمى نمك الشخصية ك تمثؿ صحة عمى أىم المثاليكفك يؤكد      
الجسـ، يمكف تنميتيا ك المحافظة عمييا مف خبلؿ نشاطات تركيحية ك رياضية بطريقة منظمة طبيعية 
خبلؿ حياة اإلنساف السميمة، كثاني ىذه القيـ الخاصة بتككيف ميارات ك الكصكؿ إلى درجة مف 

حتى يشعر الممارس بالسعادة ك الغبطة، ك يتفؽ ذلؾ مع التربية التركيحية  النجاح في أداء الميارات
التي تنادم بتنمية الشخصية ك تنمية الذات مف خبلؿ األنشطة التي تكفر الفرص لمتعبير عف النفس ك 

ك يعتقد المثاليكف في أف المعب ك التركيح يمعباف دكرا ىاما في تنمية الشخصية ك تحقيؽ  الذات،
 .(44، صفحة 2001)تياني،  الذات.
قد كجد الفرد عمى مر الزماف طرقا لمتعبير عف نفسو في أنكاع التركيح ك النشاط التركيحي ل     

الرياضي الذم يمارسو، فميما اختمؼ الزماف ك المكاف فإف طبيعة الفرد البشرية ك مستمزماتو تبقى 
ك ء، ك ىناؾ نزعة طبيعية لئلنساف في ممارسة األنشطة التي يعبر فييا عف نفسو كاحدة ال يميزىا شي
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أفكاره، ك اتجاىاتو ك آرائو مف خبلؿ ما نسميو بالتركيح ك األنشطة التركيحية الرياضية، ك التركيح 
، 1990)دركيش،  الرياضي يعد أحد مياديف التربية البدنية الميمة ك التي يجب أف ال نتجاىميا.

 .(30صفحة 
ك يكاجو المراىؽ كثيرا مف المشكبلت ك األزمات ك الصراعات ك التكترات ك يشعر بالقمؽ ك      

الشؾ ك الريبة ك فقداف الثقة في ذاتو ك يميؿ إلى المثالية ك التصكؼ ك يحدث في ىذه المرحمة ما 
ة المراىقة لكثير مف االىتمامات بغذاء المراىؽ ك رياضتو ك يعرؼ باسـ اليقظة الدينية، ك تحتاج مرحم

 .(23، صفحة 1993)العيسكم،  نشاطو التركيحي ك الثقافي ك العممي ك الكشفي.
فمرحمة المراىقة مرحمة صعبة طكيمة نسبيا، يصحبيا عادة الكثير مف المشكبلت، ما يرجع منيا      

يعة المرحمة ذاتيا، ك ما استحدثتو في نفكس المراىقيف مف تغيرات يشعركف بيا، ك ال يجدكف إلى طب
منفذا إلشباعيا أك لتحقيقيا أك إلى ما يمقكنو مف المجتمع الخارجي مف عدـ فيـ ك تقدير ك اختبلؼ 

 .(71، صفحة 1981)محمكد،  في كجيات النظر.
استثمار كقت الفراغ ك مكاجية االقباؿ عمى األنشطة الرياضية قد أصبح التحدم الذم يكاجو ف إ      

العصر في جميع المجتمعات، لذلؾ فإف الدكؿ المتقدمة حضاريا ال تيتـ بتكفير كقت الفراغ ألبنائيا 
ؿ ىذا الكقت فحسب بؿ تيتـ في المقاـ األكؿ بالتخطيط العممي لطرائؽ ك أشكاؿ استثماره حتى ال يتحك 

 الى كقت ترتكب خبللو الجرائـ أك يتـ اثنائو القياـ ببعض االنحرافات التي تضر بحياة الفرد ك المجتمع 
ك أف استثمار كقت فراغ أفراد المجتمع عامة ك الشباب خاصة فيما يفيد يعبر عف صحكة حضارية ك 

ية ك ماليا مف أىمية ك تأثير نيضة تضع الدكلة في مصاؼ الدكؿ المتقدمة، إذ أف األنشطة الرياض
في الجانب النفسي تؤدم الى االرتفاع ك الرقي في شخصية الفرد ك تنظيـ سمككو بصكرة صحيحة، ك 

، 2012)داىي،  تخدـ مصمحة المجتمع سكاء كاف متقدما حضاريا أـ في طكر النمك الحضارم.
 .(51صفحة 

ية الرياضية جزءا مف التربية العامة ك ال يمكف االستغناء عنيا، ك لـ تعد التربية تعتبر التربف     
الرياضية مجرد تدريب بدني أك رياضي يمارسو الفرد أك الجماعة عمى شكؿ تدريبات أك تمرينات 
لتحريؾ أعضاء الجسـ عددا مف المرات حتى يجرم الدـ في البدف، أك بغرض التقكية العضمية، بؿ 

لة لتربية الفرد تربية كاممة عف طريؽ نشاط متكامؿ كسيمتو األكلى حركة الجسـ، فالتربية ىي محاك 
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الرياضية عممية تستيدؼ تحقيؽ النمك األمثؿ لمتمميذ مف جميع النكاحي بما يكفؿ تككيف شخصيتو 
 .(175، صفحة 2015)عزيز، الكاممة ك المتزنة. 

لرياضة كأحد أنشطة التركيح العبلجي تسيـ في تحقيؽ النمك المتكامؿ لجميع أجيزة الجسـ، ك ك ا     
تعتبر عنصرا ميما في الكقاية مف األمراض حيث يحتاج الجسـ لمحركة، ك أداء بعض التماريف 

مة الرياضية يكميا قبؿ الخركج إلى العمؿ أك أثناء العمؿ أك بعد انتياء العمؿ ضركرم لتحقيؽ السبل
الصحية، فيي تقمؿ مف مخاطر اإلصابة بأمراض القمب ك السرطاف ك ارتفاع ضغط الدـ ك السكر، ك 
تمتع األفراد بصحة جسمية ك لياقة بدنية ك تكافؽ نفسي يسيـ في زيادة انتاجية الفرد لمعمؿ ك تأخير 

ئ، ك كذلؾ ظيكر التعب، ك تكسب الفرد ميارات تحمؿ الضغكط ك مكاجية األزمات ك الجيد الطار 
)حسيف،  جماعة األفراد مف االحتراـ النفسي ك احتراـ العمؿ ك تساعده في تحديد طاقة الجسـ.

 .(135، صفحة 2017

لقد اىتـ الباحثكف في السنكات األخيرة، بمعرفة تأثير التمرينات الرياضية عمى عبلج القمؽ ك       
رىما أكثر مشكمتيف شائعتيف في الصحة النفسية، ك تشير الدالئؿ إلى أف معدؿ انتشار االكتئاب، باعتبا

(، ك ىك أكثر انتشارا بيف النساء ك الرجاؿ ك غالبا يبدأ %06االكتئاب بيف الناس يقدر بحكالي )
ك لقد المرض في عمر الشباب ك منتصؼ العمر، ك لكنو قد يحدث في أم مرحمة مف مراحؿ العمر 

ك  الكثير مف البحكث التأثير االيجابي لممارسة التمرينات الرياضية عمى خفض االكتئاب،أظيرت 
( منيـ يصفكف استخداـ %85( طبيبا أمريكيا، أف )1750تشير بحكث أقيمت عمى عينة قكاميا )

( إلى تكقع زيادة استخداـ ممارسة النشاط Dechnanالتمرينات الرياضية كعبلج لبلكتئاب، ك يذىب )
 .(50، صفحة 2015)غزالي،  ني كنكع مف الكقاية ك العبلج في مجاؿ الصحة النفسية.البد

حيث يعتبر النشاط البدني الرياضي أحد أسس التربية العامة التي تعمؿ عمى تنمية مختمؼ     
اؼ الجكانب األساسية البدنية الجكانب األساسية في شخصية الفرد ك إعداد فرد صالح مف خبلؿ استيد

ك النفسية ك االجتماعية ك السمككية ك شخصية الفرد بصفة عامة، فقد أظيرت العديد مف الدراسات 
عمى الدكر الذم يمعبو ىذا األخير في االرتقاء بالشخص الممارس لو، ك عميو ارتأينا إلى إجراء ىذه 

لبدني الرياضي ذك الطابع التركيحي في تحسيف الدراسة ك التي تيدؼ أساسا إلى إبراز دكر النشاط ا
 الصحة النفسية لدل تبلميذ البكالكريا، ك ذلؾ بإجراء دراسة ميدانية شممت ثانكيات كالية قالمة.
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ك عميو سكؼ نتطرؽ في بحثنا ىذا ك بعد االلماـ ببعض المفاىيـ األساسية ك المصطمحات      
تناكليا بالشرح ك التحميؿ ك الدراسة مف خبلؿ البابيف لغرض تحقيؽ ىذه الدراسة، فقد ارتأينا أف ن

 التالييف :
 : خاص بالخمفية النظرية لمبحث ك الذم قسـ إلى أربعة فصكؿ مكزعة كالتالي: الباب األكؿ
إلى التعريؼ بالبحث بمختمؼ جكانبو مف حيث اإلشكالية ك الفركض ك  :الجانب التمييدمتطرقنا في 

 قة.األىداؼ ك الدراسات الساب
شمؿ عمى النشاط البدني الرياضي ك تناكلنا فيو تعاريؼ النشاط  :الفصؿ النظرم األكؿأما في 

عبلقة ممارسة النشاط البدني ك مصادره،  والرياضي ك أنكاعو ك دكافع النشاط الرياضي ك أنكاع
 ،اض المزمنةأىمية الرياضة لؤلمر  ،أثر النشاط البدني الرياضي في حياة المراىؽ، الرياضي بالمراىقة

 .الرياضة ك أىميتيا في االسبلـ
تطرقنا إلى التركيح الرياضي ك تناكلنا فيو تعاريؼ التركيح ك أنكاعو ك  :الفصؿ النظرم الثانيأما في 

 أىمية التركيح ك أىدافو كقت الفراغ ك طرؽ استغبللو. 
 قة(.سنة( )المراى 18-17العمرية ) المرحمة فتضف :الثالثالفصؿ النظرم أما في 

 فتضمف الصحة النفسية عند التمميذ. الفصؿ النظرم الرابع:
 ك اشتمؿ عمى فصميف :  :الباب الثانياما فيما يخص 

: االجراءات الميدانية لمدراسة، ك تناكلنا فيو الدراسة االستطبلعية ك األدكات  الفصؿ التطبيقي األكؿ
رض أىـ اإلجراءات اإلحصائية المستعممة في البحث ك مجتمع ك عينة البحث ك في األخير ع

 المعتمدة في التحميؿ العممي ألدكات البحث ك أىـ األدكات اإلحصائية المستعممة.
: فقد شمؿ عرض ك تحميؿ ك مناقشة نتائج البحث ك االستنتاج العاـ ك الخركج الفصؿ التطبيقي الثاني

 .الخاتمة ك بجممة مف االقتراحات
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 :إشكالية البحث -1
يعد االىتماـ بالصحة النفسية مف أكثر العمكـ اإلنسانية أىمية، ألنو ييتـ بحماية الفرد مف      

االضطراب ك المساعدة عمى التكيؼ الشخصي ك االجتماعي ك االنفعالي، بحيث يشعر بالسعادة مع 
ك امكاناتو إلى أقصى حد نفسو ك مع اآلخريف ك يككف قادر عمى تحقيؽ ذاتو ك استغبلؿ قدراتو 

ممكف، لذا أصبح ينظر إلى الصحة النفسية بأنيا ليست فقط الخمك مف المرض ك إنما ىي أيضا القدرة 
عمى مكاجية المشكبلت ك األزمات النفسية، ك القدرة عمى التكافؽ النفسي ك االجتماعي ك الشعكر 

    . (6، صفحة 2017اصره، )النك  االيجابي بالسعادة.
فتزايد الشعكر بحجـ األعباء الشخصية ك االجتماعية ك االقتصادية التي تفرضيا االضطرابات     

مميكف  (340)النفسية في شتى أنحاء العالـ، إذ يقدر عدد المصابيف باالكتئاب في العالـ بحكالي 
ف شخص، ك يبمغ عدد المصابيف ( مميك 45شخص، بينما يبمغ عدد المصابيف بالفصاـ حكالي )

( مميكف شخص، كما تشكؿ االضطرابات النفسية نسبة عالية مف إجمالي سنكات العمر 29بالخرؼ )
 ( ك يتكقع ليذا العبء أف يتزايد كثيرا في المستقبؿ.DALYsالمصححة باحتساب مدة العجز )

(l’OMS ،2005 1، صفحة). 
أف التقدـ الذم شيده المجتمع االنساني عمى صعيد المدنية ك كذلؾ التكصؿ الى  " باتريؾ"ل ير      

المدنية الحالية الكاسعة النطاؽ، أديا الى تقمص حجـ ممارسات االنساف العضمية ألنو اعتاد عمى 
ؽ مجاؿ استخداـ العقؿ أكثر مف الجسـ ك ليذا تتفكؽ فاعمية عضبلتو الدقيقة الكبيرة ك ىذا ما يضي

نشاطو، فقد يحدث أف ينشغؿ دكف حراؾ في العمؿ لساعات متمادية في غرفة عممو مكتفيا باستخداـ 
عقمو ك فكره، ك أف انعداـ الحركة العضمية مف جية ك االرىاؽ الفكرم مف جية أخرل يكلداف ضغطا 

ا نفسيا شديدا، ك لـ ك تكترا نفسيا حادا لدل االنساف يعرضو فكريا ك جسميا لئلعياء ك يبعث فيو صراع
يكف االنساف البدائي ذك االحتكاؾ المباشر مع الطبيعة مبتمى بمثؿ ىذه الضغكط النفسية فنشاطاتو 

 .(85، صفحة 2004)مكثقي،  الجسمية تحط مف نيكو الفكرم ك تحدث تكازنا نسبيا في نفسو.

أف نتخمى عف الحياة العصرية التي نعيشيا أك الكؼ عف ك عبلج ىذه األمراض ال يعني      
استخداـ األجيزة الحديثة ك العكدة إلى الحياة البدائية، ألف ذلؾ عبلكة عمى أنو أمر مستحيؿ، فإنو 
يؤخر سير الحضارة الحديثة ك يعيقيا، بؿ إف الحؿ الذم يجب أف يطرح البد أف يتماشى مع ركح 
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المشكمة، ك يكمف في مزيد مف المرح ك االستمتاع بالحياة عف طريؽ  العصر باإلضافة إلى أنو يعالج
 .(35، صفحة 1995)فاركؽ، الحركة ك النشاط الرياضي. 

إف قمة النشاط البدني ترتبط أكثر بمشاعر ك أعراض نفسية سمبية، ىذه التأثيرات المتنكعة أكدتيا       
سات ك األبحاث الميدانية التي أكضحت أيضا بأف الكثير مف األعراض النفسية السمبية العديد مف الدرا

مثؿ القمؽ ك الحزف ك اآلالـ النفسية الجسدية تعرؼ بعد ممارسة التمرينات الرياضية انخفاضا تدريجيا 
 عمى الرغـ مف ككف ىذا االنخفاض يختمؼ مف فرد آلخر، ك مف سياؽ آلخر ك مف ىنا فالمطمكب مف

، 2015)زعبالكم، الفرد أف ييتـ بممارسة نشاط رياضي معيف، ك أف يجد لذلؾ الكقت الكافي. 
 . (12صفحة 

كثيرة ىي المشكبلت التي تتنكع ك تختمؼ أطيافيا، ك يعاني منيا نسبة كبيرة مف الشباب المراىؽ ف     
أـ سمككيةػ أـ تعميمية أـ نفسية ك تنعكس ىذه المشكبلت بشكؿ أك  سكاء كانت اقتصادية، أـ اجتماعية،
حقيقة في ىذه المرحمة مف مشكبلت نفسية  ك يعاني المراىؽ، بآخر عمى نفسية ك حياة المراىؽ

انفعالية تتجمى خاصة بالحساسية المفرطة ك سرعة التأثر ك تغير المزاج ك التقمبات العاطفية اضافة 
بلت ذات طابع نفسي اجتماعي تتعمؽ باألقراف، ك العبلقة باألسرة ك المجتمع الى الكثير مف المشك

المحمي يضاؼ الى كؿ ذلؾ مشكبلت تربكية تخص الدراسة ك التحصيؿ ك نكع التعميـ الذم يتمقاه 
)المقركش،  المراىؽ اضافة الى مشكبلت عاطفية تتصؿ بالعكاطؼ ك القيـ ك العبلقة بالجنس اآلخر.

 . (203، صفحة 2013
( مف المراىقيف ينجحكف بشكؿ جيد في األداء النفسي %80ك تشير التقديرات الحديثة إلى أف )     

( لدييـ صعكبات سمككية تحتاج إلى بعض أشكاؿ التدخؿ اإلكمينيكي، ك %20الجمالي، ك المتبقكف )
( لدييـ اضطرابات %20ف كجكد اضطرابات عقمية، ك )( بمرحمة المراىقة بدك %20تحديدا يمر )
( لدييـ مشكبلت نفسية طفيفة ال تتداخؿ مع أدائيـ اليكمي، عمى الرغـ مف أف %60عقمية، ك )

المراىقة ليست مرحمة العكاصؼ إال أف األدلة تشير إلى أنيا فترة التعرض لممشكبلت التي تؤثر عكسيا 
( مف المراىقيف %25سفاح، االكتئاب، ك العنؼ، ك ما يقرب مف )عمى النمك السميـ كاإلساءة، حمؿ ال

( يكاجيكف مخاطر متكسطة لمشكبلت تتعمؽ %25األمريكاف يكاجيكف مخاطر عظيمة، في حيف أف )
 .(374، صفحة 2015)سعد،  بالصحة ك السبلمة.
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( مف المراىقيف في العالـ ال يقكمكف بما %80ر مف )فإف أكث لمنظمة الصحة العالميةك كفقا      
يكفي مف النشاط البدني، كقد كضعت السياسات الرامية إلى معالجة نقص النشاط البدني مكضع 

( مف الدكؿ األعضاء في المنظمة، حيث اتفقت ىذه الدكؿ عمى خفض معدؿ %56التنفيذ في )
 .(2019)الكىاب،  (.2025( بحمكؿ عاـ )%10انتشار المشكمة بنسبة )

فيما يخص نسبة المراىقيف األكثر ممارسة لمنشاط البدني ك الرياضي في المنطقة الشرقية لمبحر       
( GSHSاألبيض المتكسط ك حسب االستفتاء الذم قامت بو المدرسة العالمية لمراقبة صحة الطبلب )

اع التكصيات العالمية التي تنصح بممارسة النشاط البدني لمدة فقد أظيرت النتائج امتناعا عف اتب
( مف امتثمكا لتطبيؽ النشاط ما أبدل %21( أياـ في االسبكع ك فقط )5( دقيقة يكميا ك لمدة )60)

( في دكلة لبناف كذلؾ تعتبر %35( في دكلة السكداف ك )%11تخكفا مف طرؼ المختصيف ك فقط )
نشاط البدني ك األقؿ تمبية لمتكصيات في جميع الدكؿ ما عدا دكلة السكداف  فئة االناث األقؿ ممارسة لم

( مف الذككر ىـ مف فئة المراىقيف األكثر تمبية %26( مف االناث ك )%15ك في المتكسط نجد )
  .(    l’OMS,     , p) لمتكصيات العالمية لممارسة النشاط البدني ك الرياضي

( %47ك جاء في دراسة ميدانية طبقت عمى المسمميف في دكؿ مختمفة مف أنحاء العالـ، أف )     
( %49مف العينة االحصائية يذىب كقتيـ سدل دكف اغتنامو بشكؿ سميـ، ك ارتفعت ىذه النسبة الى )

لمكقت فعميا  ( لمرجاؿ ك لكف الباحث يعتقد عمى ضكء الكاقع أف المضيعيف%45لمنساء، بينما بمغت )
)فاخكرم، نسبتيـ أكبر مف ذلؾ بكثير فالفرؽ شاسع بيف تكجيات المسمميف النظرية ك أدائيـ العممي. 

 .(121.120، صفحة 2016
حياة التمميذ داخؿ المؤسسة التعميمية تمر بعدة أحداث ك كؿ منيا مختمفة عف األخرل مما  فا      

نعكس عمى الحالة النفسية لمتمميذ فمنيا ما يتعمؽ بحالتو الخاصة ك ظركفو الداخمية ك منيا األخرل ت
يتعمؽ بطبيعة المسار الدراسي ك المرحمة المنتمي إلييا، ك مف أبرز ىذه المحطات نجد امتحانات 

طة ك امتحاف شيادة نياية المرحمة مثؿ امتحاف نياية الطكر االبتدائي ك امتحاف نياية المرحمة المتكس
البكالكريا، الذم يصبح صاحبو تحت جممة الضغكط مف مصادر مختمفة بداية مف المدرسة التي تعمؽ 
عميو آماال كبيرة في أف يساىـ في رفع سمعتيا ك يعزز نسبة نجاحيا باإلضافة إلى ذلؾ نجد األسرة 

بحثا عف المقب المميز ليذا  التي ترل مف الممتحف في البكالكريا تحت رمزية مختمفة عف اآلخريف
االبف ك رفعة سمعتيـ مما يجعؿ التمميذ تحت ضغط كبير، ك إف ىذه الضغكط مف شأنيا أف تؤثر في 
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الحالة النفسية لمتمميذ بحيث تختمؼ شدة ىذا األثر بيف التبلميذ ك كؿ كاحد حسب طبيعتو ك ىناؾ 
طبيعة التخصص المدركس باإلضافة إلى متغيرات تؤثر عمى الحالة النفسية لمتمميذ منيا الجنس ك 

)يكسؼ،  ككف التمميذ معيد أـ ال ك ىناؾ معطيات أخرل كالحالة االقتصادية ك االجتماعية لمتمميذ.
 .(88، صفحة 2019
تركيح، فإف فإف األنشطة الرياضية ك البدنية ىي إلى حد كبير العامؿ المشترؾ بيف الرياضة ك ال     

لمرياضة تأثيرا كاضحا ال يمكف تجاىمو في تنشئة األطفاؿ ك الشباب تنشئة تركيحية، ك تطبيعيـ عمى 
تقدير التركيح ك تشكيؿ ميكليـ ك اىتماماتيـ التركيحية عمى المستكل االنفعالي، كما تساعد الرياضة 

ات المتصمة باألنشطة التركيحية  ك التربية البدنية كثيرا في اكتساب األفراد ك المعارؼ ك المعمكم
فضبل عف الميارات الحركية التي تمكف الفرد مف ممارسة ألكاف التركيح البدني، ك خاصة تمؾ التي 

 .(156، صفحة 1996)الخكلي، يطمؽ عمييا أنشطة التركيح مدل الحياة. 
)التركيحي( يمثؿ كسيمة مف كسائؿ شغؿ أكقات الفراغ، ك النشاط البدني الرياضي الترفييي ك      

ليذه األسباب نرل أف النشاط البدني الرياضي يحتؿ مكانة ىامة في حياة الشعكب ك خاصة المتطكرة 
منيا، فيك نشاط بدني رياضي مبني عمى مبدأ المتعة ك المتضمف فمسفة الحياة ك ىي فمسفة 

(HEROSفي فرنسا، حيث يرل أف ىناؾ ن ) كعيف مف النشاط، النشاط البدني الرياضي الترفييي
الفيدرالي التابع لمرأس مالية، أما الثاني فيك النشاط البدني الرياضي الترفييي التابع لممتعة ك المذة ك 

  .(37، صفحة 2018)األزىرم،  تحقيؽ السعادة ك السركر بأقصى درجاتيا.
ف الممارسة الرياضية مف أىـ األنشطة المحببة لمتبلميذ المراىقيف ك بالنظر إلى االىتماـ بما أ     

الكبير ك اقباليـ المتزايد عمييا، ككنيا تستجيب لمعديد مف حاجاتيـ الضركرية ك التي تساعدىـ عمى 
ك الميكؿ ك  النمك الجيد ك المتكازف، فيذه األخيرة تفتح المجاؿ إلى إبراز القدرات ك االستعدادات

الرغبات ك اكتساب العادات السمككية الحسنة، مما يساعد التمميذ المراىؽ بقسط كبير في تحديد 
شخصيتو ك تنمية الثقة بنفسو فيي تعتبر مف بيف أىـ الكسائؿ التي تساىـ في تكافؽ الفرد مع نفسو ك 

 مع اإلطار االجتماعي الذم يعيش فيو.
رياضية ذات الطابع التركيحي كسيمة ناجحة، بحيث تكسب المراىقيف إذ تعد األنشطة البدنية ال     

خبرات تساعدىـ عمى التمتع بالحياة، ك التخمص مف عقدة الشعكر بالنقص ك الخركج مف حالة العزلة 
كما يعتبر متنفس إلبراز القدرات ك المكاىب، حيث يمعب النشاط البدني الرياضي التركيحي دكر كبير 
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ف بصفة عامة ك تبلميذ البكالكريا بصفة خاصة، ك يتيح ليـ الفرصة لبلحتكاؾ مع في حياة المراىقي
اآلخريف ك التفاعؿ معيـ بطريقة تمكنيـ مف تحقيؽ الراحة البدنية ك الصحة النفسية، ك مف خبلؿ 
بحثنا ىذا أردنا الكشؼ عف دكر األنشطة البدنية الرياضية التركيحية في تحسيف الصحة النفسية لدل 

 يذ األقساـ النيائية في مرحمة التعميـ الثانكم ك عميو تـ طرح التساؤؿ اآلتي : تبلم
لدل تالميذ  الصحة النفسية دكر ايجابي في تحسيف لمنشاط البدني الرياضي التركيحيىؿ      

 ؟. األقساـ النيائية في مرحمة التعميـ الثانكم
 التساؤالت الفرعية:

 ميذ البكالكريا في مرحمة التعميـ الثانكم  ما مستكل الصحة النفسية لدل تبل -1
ىػػػػؿ تكجػػػػد ىنػػػػاؾ فػػػػركؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية فػػػػي مسػػػػتكل الصػػػػحة النفسػػػػية بػػػػيف الممارسػػػػيف ك  -2

         غير الممارسيف ذككر لمنشاط البدني الرياضي التركيحي عند مستكل الداللة 
ك  اتسػػػػية بػػػػيف الممارسػػػػىػػػػؿ تكجػػػػد ىنػػػػاؾ فػػػػركؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية فػػػػي مسػػػػتكل الصػػػػحة النف -3

         إناث لمنشاط البدني الرياضي التركيحي عند مستكل الداللة  اتغير الممارس
الػػػػػػذككر ك ىػػػػػػؿ تكجػػػػػػد ىنػػػػػػاؾ فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة احصػػػػػػائية فػػػػػػي مسػػػػػػتكل الصػػػػػػحة النفسػػػػػػية بػػػػػػيف  -4

         الممارسيف لمنشاط البدني الرياضي التركيحي عند مستكل الداللة االناث 
 البحث: فرضيات -2
 العامة:الفرضية  -أ
لػػػػػػدل تبلميػػػػػػذ  الصػػػػػػحة النفسػػػػػػية دكر ايجػػػػػػابي فػػػػػػي تحسػػػػػػيف لمنشػػػػػػاط البػػػػػػدني الرياضػػػػػػي التركيحػػػػػػي -

 األقساـ النيائية في مرحمة التعميـ الثانكم.
 الجزئية:الفرضيات  -ب 
 نتكقع مستكل متكسط لمصحة النفسية لدل تبلميذ البكالكريا في مرحمة التعميـ الثانكم. -1
تكجػػػػػػد ىنػػػػػػاؾ فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة احصػػػػػػائية فػػػػػػي مسػػػػػػتكل الصػػػػػػحة النفسػػػػػػية بػػػػػػيف الممارسػػػػػػيف ك  -2

 .      غير الممارسيف ذككر لمنشاط البدني الرياضي التركيحي عند مستكل الداللة 
ك  اتتكجػػػػػػد ىنػػػػػػاؾ فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة احصػػػػػػائية فػػػػػػي مسػػػػػػتكل الصػػػػػػحة النفسػػػػػػية بػػػػػػيف الممارسػػػػػػ -3

 .      الرياضي التركيحي عند مستكل الداللة إناث لمنشاط البدني  اتغير الممارس
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 الػػػػذككر ك اإلنػػػػػاث تكجػػػػد ىنػػػػاؾ فػػػػػركؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية فػػػػػي مسػػػػتكل الصػػػػحة النفسػػػػػية بػػػػيف -4
 .      الممارسيف لمنشاط البدني الرياضي التركيحي عند مستكل الداللة 

 أىداؼ البحث: -3
 يتمحكر اليدؼ مف ىذه الدراسة حكؿ نقاط أساسية ىي: 
 معرفة مستكل الصحة النفسية لدل تبلميذ البكالكريا في مرحمة التعميـ الثانكم. -
 إبراز األىمية الكبيرة لمنشاط البدني الرياضي التركيحي في كقت الفراغ ك دكره في الكقاية. -
إلى مكانة النشاط البدني الرياضي التركيحي داخؿ ك خارج  فئات المجتمعلفت انتباه كثير مف  -

 ت التربكية .المؤسسا
معرفة العبلقة المكجكدة بيف النشاط البدني الرياضي التركيحي ك الصحة النفسية لمراىقي المرحمة  -

 الثانكية.
التعرؼ عمى داللة الفركؽ في مستكل الصحة النفسية بيف الممارسيف ك غير الممارسيف لمنشاط  -

 البدني الرياضي التركيحي.
البحث:أىمية  -4  

 : مميةاألىمية الع -أ
تكمػػػػػػػف األىميػػػػػػػة العمميػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػة فػػػػػػػي مكضػػػػػػػكعيا الػػػػػػػذم تتناكلػػػػػػػو ك مػػػػػػػف المشػػػػػػػكمة التػػػػػػػي تػػػػػػػـ      

تحديػػػػػػدىا فػػػػػػي ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة، ك ىػػػػػػي التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى مسػػػػػػتكل الصػػػػػػحة النفسػػػػػػية ك عبلقتيػػػػػػا بالنشػػػػػػاط 
البػػػػدني الرياضػػػػي التركيحػػػػي لػػػػدل تبلميػػػػذ األقسػػػػاـ النيائيػػػػة فػػػػي مرحمػػػػة التعمػػػػيـ الثػػػػانكم، مػػػػف خػػػػػبلؿ 

رضػػػػكف لػػػػو مػػػػف مكاقػػػػؼ مختمفػػػػة ك كػػػػذلؾ االنجػػػػاز األكػػػػاديمي المػػػػرتبط بمسػػػػتقبميـ ك المتعمػػػػؽ مػػػػا يتع
 بصحتيـ النفسية، لذا نستمد أىمية ىذه الدراسة مما يمي :

قمػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػات المحميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػاؿ ك بصػػػػػػػػفة خاصػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػحة النفسػػػػػػػػية  -
 المدرسية. 

ميمػػػػػة ك ىػػػػػي مرحمػػػػػة البكالكريػػػػػا ك التػػػػػي تقابػػػػػؿ  أىميػػػػػة ىػػػػػذه الدراسػػػػػة الرتباطيػػػػػا بمرحمػػػػػة دراسػػػػػية -
نيايػػػػػػة مرحمػػػػػػة المراىقػػػػػػة ك بدايػػػػػػة مرحمػػػػػػة الشػػػػػػباب ك التػػػػػػي يكػػػػػػكف التمميػػػػػػذ فييػػػػػػا فػػػػػػي حاجػػػػػػة ماسػػػػػػة 

 إلشباع حاجاتو النفسية.
 التعريؼ بأىمية ممارسة ىذه األنشطة في تحقيؽ الصحة النفسية لؤلفراد. -
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تيػػػػا بممارسػػػػػة االنشػػػػطة الرياضػػػػية التركيحيػػػػػة ك القػػػػاء الضػػػػكء عمػػػػػى ىػػػػذه الفئػػػػة الدراسػػػػػية فػػػػي عبلق -
 .ييـمستكل الصحة النفسية لد

التعريػػػػؼ بإسػػػػػيامات األنشػػػػطة التركيحيػػػػػة الرياضػػػػية فػػػػػي تػػػػكفير حيػػػػػاة ك شخصػػػػية متزنػػػػػة ك زاخػػػػػرة  -
 بالسعادة.

 .تكضيح الدكر الذم يمعبو النشاط الرياضي التركيحي ك انعكاسو عمى نفسية المراىؽ -
 ة :األىمية العممي -ب 

 في ضكء ما تسفر عنو الدراسة مف نتائج يمكف االستفادة منيا فيما يمي :
قػػػػػػد تفيػػػػػػد ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة باالرتقػػػػػػاء فػػػػػػي مسػػػػػػتكل التحصػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػي، حيػػػػػػث أف ذلػػػػػػؾ قػػػػػػد يػػػػػػنعكس  -

 عمى التمميذ ك المجتمع ككؿ.
ي إعطػػػػػاء حػػػػػافز يػػػػػدفع التبلميػػػػػذ المػػػػػراىقيف إلػػػػػى ممارسػػػػػة النشػػػػػاط البػػػػػدني الرياضػػػػػي التركيحػػػػػي فػػػػػ -

 أكقات الفراغ.
 تكصيات ىذه الدراسة قد تفيد في تحسيف البيئة المدرسية. -
تسػػػػػػػيـ النتػػػػػػػائج التػػػػػػػي أسػػػػػػػفرت عنيػػػػػػػا ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة فػػػػػػػي إعطػػػػػػػاء البػػػػػػػدائؿ ك الحمػػػػػػػكؿ الفعالػػػػػػػة ك  -

 الكاقعية غير المكمفة ك السيمة عكضا عف أخذ األدكية ك الجمسات العبلجية الطبية.
 أسباب اختيار المكضكع: -5
الميؿ الشخصي لمباحث في مجاؿ التركيح الرياضي المدرسي ك االطبلع عمى سباب ذاتية : أ -أ

مختمؼ الدراسات المحمية كالعربية كاألجنبية في مجاؿ دراسة العبلقة ما بيف التركيح الرياضي كالصحة 
 النفسية .

   أسباب مكضكعية: -ب
 لمكضكع.نقص الدراسات كالبحكث التي تناكلت مكاضيعيا مثؿ ىذا ا -
نػػػػػكد مػػػػػف خػػػػػبلؿ اختيارنػػػػػا ليػػػػػذا المكضػػػػػكع تحقيػػػػػؽ بعػػػػػض األىػػػػػداؼ فػػػػػي مجػػػػػاؿ تككيننػػػػػا ك التػػػػػي  -

 تعتبر مسعى كؿ باحث .
نػػػػػكد مػػػػػف خػػػػػبلؿ ىػػػػػذا المكضػػػػػكع إبػػػػػراز أىميػػػػػة ممارسػػػػػة النشػػػػػاط البػػػػػدني الرياضػػػػػي التركيحػػػػػي فػػػػػي  -

 فعاليتو لدل تبلميذ المرحمة الثانكية .
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معمقػػػػة مسػػػػتقببل كالتػػػػي تسػػػػاىـ فػػػػي تطػػػػكير أسػػػػاليب اإلرشػػػػاد فػػػػتح المجػػػػاؿ لمزيػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات ال -
 كالعبلج لدل طبلب المرحمة الثانكية .

 تحديد مفاىيـ ك مصطمحات البحث: -6
 الصحة النفسية: -أ

 :لغة 
 .(2020)المعاني الجامع،   " مصدر صح، ك الصحة العافية ك السبلمة "     

 :اصطالحا 

تمؾ الحالة النفسية التي تتسـ بالثبات النسبي ك التي يككف فييا الفرد متمتعا بالتكافؽ  " ىي   
الشخصي ك االجتماعي ك االتزاف االنفعالي خاليا مف التأـز ك االضطراب مميئا بالتحمس ك أف 
يككف ايجابيا خبلقا مبدعا يشعر بالسعادة ك الرضا قادرا عمى أف يؤكد ذاتو ك يحقؽ طمكحاتو 

عيا بإمكانياتو الحقيقية قادرا عمى استخداميا في أمثؿ صكرة ممكنة، فمثؿ ىذا الشخص يعتبر كا
 .(14، صفحة 2001)الغني، في نظر الصحة النفسية شخصا سكيا " 

 :التعريؼ اإلجرائي 
الرضػػػػػػا ك االنسػػػػػػجاـ مػػػػػػع  " ىػػػػػػي تمػػػػػػؾ الحالػػػػػػة التػػػػػػي يتسػػػػػػـ بيػػػػػػا التمميػػػػػػذ بالشػػػػػػعكر بالسػػػػػػعادة ك      

الػػػػػذات ك اآلخػػػػػريف ليكػػػػػكف متكافقػػػػػا مػػػػػع دراسػػػػػتو ك مطالػػػػػب حياتػػػػػو اليكميػػػػػة ك مػػػػػع مجتمعػػػػػو ك أسػػػػػرتو 
 .ك مع ذاتو "

  :الرياضي  التركيح -ب 
  : لغة 

   (  Veal, 19) التركيح ىك االنتعاش عف طريؽ بعض التسمية، أك ممارسة مقبكلة، أك ما شابو ذلؾ
     :اصطالحا 
المقصػػػػكد بػػػػالتركيح الرياضػػػػي ىػػػػك ذلػػػػؾ النػػػػكع مػػػػف التػػػػركيح الػػػػذم تتضػػػػمف برامجػػػػو العديػػػػد مػػػػف      

المناشػػػػػط البدنيػػػػػة ك الرياضػػػػػية، كمػػػػػا أنػػػػػو يعػػػػػد أكثػػػػػر أنػػػػػكاع التػػػػػركيح تػػػػػأثيرا عمػػػػػى الجكانػػػػػب البدنيػػػػػة ك 
 لرياضػػػػػػػػػات.الفيسػػػػػػػػػيكلكجية لمفػػػػػػػػػرد الممػػػػػػػػػارس ألكجػػػػػػػػػو مناشػػػػػػػػػطو التػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػمؿ عمػػػػػػػػػى األلعػػػػػػػػػاب ك ا

 .(84، صفحة 1998الحماحمي، )
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 التعريؼ اإلجرائي: 
" ىػػػػػػك مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف األلعػػػػػػاب كالتمػػػػػػاريف الرياضػػػػػػية التػػػػػػي يؤدييػػػػػػا التمميػػػػػػذ مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ الظػػػػػػرؼ     

االنفعػػػػػػػالي الػػػػػػػذم يستشػػػػػػػعره ك ينػػػػػػػتج مػػػػػػػف االحسػػػػػػػاس بالرضػػػػػػػا ك الكجػػػػػػػكد الطيػػػػػػػب فػػػػػػػي المجتمػػػػػػػع ك 
  الترفيو عف النفس ". ر القيمة الذاتية ك السركر ك القبكؿ أك التركيح كيتصؼ المشاع

 :الرياضي البدني النشاط -ج 
  :النشاط لغة 

 .(595، صفحة 1997)قبيعة،  ىك " الخفة ك السرعة ك اإلخبلص في العمؿ "    
 :اصطالحا 
( بأنػػػػػو  النشػػػػػاط الحركػػػػػي المػػػػػنظـ الػػػػػذم يمارسػػػػػو الفػػػػػرد 2000أسػػػػػامة كامػػػػػؿ راتػػػػػب ك يعرفػػػػػو )     

ممارسػػػػػػػػة ايجابيػػػػػػػػة بحيػػػػػػػػث يسػػػػػػػػاعده عمػػػػػػػػى إحػػػػػػػػداث التغيػػػػػػػػرات الجسػػػػػػػػمية ك النفسػػػػػػػػية ك االنفعاليػػػػػػػػة ك 
 .(19، صفحة 2015)رضا،  االجتماعية ك يمكنو مف التكيؼ مع البيئة المحيطة بو.

كامػػػػػػؿ مػػػػػػف التربيػػػػػػة العامػػػػػػة، ك ميػػػػػػداف تجريبػػػػػػي ىدفػػػػػػو تكػػػػػػكيف المػػػػػػكاطف ىػػػػػػك ذلػػػػػػؾ الجػػػػػػزء المت     
الصػػػػػالح البلئػػػػػؽ، مػػػػػف الناحيػػػػػة البدنيػػػػػة ك العقميػػػػػة ك االنفعاليػػػػػة ك االجتماعيػػػػػة، ك ذلػػػػػؾ عػػػػػف طريػػػػػؽ 

، صػػػػفحة 2013)أحمػػػػد،  مختمػػػػؼ ألػػػػكاف النشػػػػاط البػػػػدني، الػػػػذم اختيػػػػر بيػػػػدؼ تحقيػػػػؽ ىػػػػذه الميػػػػاـ.
10)   . 

 التعريؼ اإلجرائي:   
ىػػػػػػػك مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف التمػػػػػػػاريف البدنيػػػػػػػة كالمباريػػػػػػػات كالمسػػػػػػػابقات التػػػػػػػي يؤدييػػػػػػػا التمميػػػػػػػذ خػػػػػػػبلؿ      

حصػػػػػػػة التربيػػػػػػػة البدنيػػػػػػػة كالرياضػػػػػػػية كخارجيػػػػػػػا، بقصػػػػػػػد تنميػػػػػػػة قدراتػػػػػػػو البدنيػػػػػػػة، كتحسػػػػػػػيف مياراتػػػػػػػػو 
 الحركية كبقصد التسمية كالترفيو .

 Adolescence :المراىقة  -د 
  :لغة 
أصػػػػػميا ) رىػػػػػؽ ( : فييػػػػػا الفعػػػػػؿ ) راىػػػػػؽ ( أم اقتػػػػػرب، ك راىػػػػػؽ الغػػػػػبلـ فيػػػػػك مراىػػػػػؽ أم قػػػػػارب      

 .(38، صفحة 2000)رضا،  االحتبلـ. 
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 :اصطالحا 

( تقريبػػػػػا، كتنتيػػػػػي فػػػػػي سػػػػػف 13ىػػػػػي مرحمػػػػػة النمػػػػػك التػػػػػي تبػػػػػدأ مػػػػػف سػػػػػف البمػػػػػكغ أم فػػػػػي سػػػػػف )     
( عشػػػػرة أك العشػػػػريف مػػػػف العمػػػػر ك ىػػػػي سػػػػف النضػػػػكج العقمػػػػي ك 18كالي فػػػػي سػػػػف )النضػػػػكج أم حػػػػ

 .(9، صفحة 1977)بدكم،  االنفعالي ك االجتماعي.
  اإلجرائيالتعريؼ:   
المراىقػػػػة ىػػػػي مرحمػػػػة عمريػػػػة مػػػػف حيػػػػاة اإلنسػػػػاف ينتقػػػػؿ الفػػػػرد عبرىػػػػا مػػػػف مرحمػػػػة الطفكلػػػػة إلػػػػى      

 سنة .( 18، 17)نضج، كالمرحمة العمرية حسب عينة البحث تنحصر بيفمرحمة ال
 الثانكم: التعميـ -ق 

 :اصطالحا 
ىي مرحمة تمتاز بطبيعتيا الخاصة مف حيث سف الطبلب، ك خصائص نمكىـ فييا، ك ىي      

تستدعي ألكانا مف التكجيو ك اإلعداد ك تضـ فركعا مختمفة يمتحؽ بيا حامؿ الشيادة األساسية 
المتكسطة، كفؽ األنظمة التي تظميا الجيات المختصة، ك ىذه المرحمة تشارؾ غيرىا مف المراحؿ في 

، 2018)حمداكم،  تحقيؽ األىداؼ العامة لمتربية ك التعميـ باإلضافة لما تحققيا مف أىدافيا الخاصة.
 .  (15صفحة 
 التعريؼ اإلجرائي  : 
( سػػػػػػػػنة يػػػػػػػػزداد 15،18المرحمػػػػػػػػة المتكسػػػػػػػػطة مػػػػػػػػف مراحػػػػػػػػؿ المراىقػػػػػػػػة المحصػػػػػػػػكرة بػػػػػػػػيف )ىػػػػػػػػي      

المراىػػػػؽ فػػػػػي ىػػػػػذه المرحمػػػػػة قػػػػكة كقػػػػػدرة عمػػػػػى ضػػػػػبط الحركػػػػػات الجسػػػػمية كمػػػػػا أف الػػػػػذكاء يصػػػػػؿ إلػػػػػى 
القػػػػػػػػدرات ، االسػػػػػػػػتعدادات كالبػػػػػػػػدء فػػػػػػػػي  أقصػػػػػػػػاه كتػػػػػػػػزداد عمميػػػػػػػػة الفيػػػػػػػػـ كاإلدراؾ كظيػػػػػػػػكر الميػػػػػػػػكؿ ك

 المجتمع .   ة كاتجاىات عف الحيا تككيف مبادئ ك

 المشابية: الدراسات السابقة ك - 7
 العربية:الدراسات  -أ

أطركحة دكتكراه في التربية البدنية كالرياضية  :(2008) إحساف أحمد محمد مصطفىدراسة  -
" كاقع ممارسة االنشطة التركيحية ك الرياضية في أكقات  بعنكاف: السكداف لمعمـك ك التكنكلكجيابجامعة 
 دل طبلب جامعة سينار.الفراغ ل
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ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى كاقع ممارسة االنشطة التركيحية ك الرياضية في أكقات      
اء ىذه الدراسة ك ر الفراغ لدل طبلب جامعة سينار ك اتبعت الباحثة المنيج الكصفي المسحي، في اج

ك ىي: كمية الزراعة، كمية ( طالب ك طالبة مكزعيف عمى ستة كميات 500كانت العينة قكاميا )
الطب، كمية اليندسة، كمية العمكـ االسبلمية ك العربية، كمية المكارد الطبيعية ك الدراسات البيئية، كمية 

( ك استخدمت الباحثة في جمع البيانات االستبياف مع الكسائؿ 2006التربية حتى العاـ الدراسي )
 ك االنحراؼ المعيارم، التكرارات، النسب المئكيةاالحصائية المبلئمة ك ىي : المتكسط الحسابي، 

 ؿ االرتباط ك تكصمت نتائج الدراسة الى ما يمي:ممعا
 يتكفر لدل طالب جامعة سنار كقت فراغ ليس بالقميؿ. -
يقبؿ طبلب جامعة سينار عمى ممارسة االنشطة االجتماعية في المرتبة األكلى، تمييا االنشطة  -

 ألنشطة الفنية ك أخيرا تمييا االنشطة الرياضية.الثقافية ك العقمية، ثـ ا
 إف جميع الطبلب بكافة كميات الجامعة مدرككف لفكائد النشاط البدني. -
ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف طبلب ك طالبات جامعة سنار في أنكاع االنشطة التركيحية  -

  .ماعيةالمتمثمة في االنشطة العقمية ك الثقافية ك الفنية ك االجت
 تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف طبلب ك طالبات في ممارسة االنشطة البدنية لصالح الذككر. -
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف الكميات في ممارسة االنشطة التركيحية الرياضية لصالح كمية  -

 التربية ك المكارد الطبيعية.
التربية البدنية كالرياضية  فمسفة ركحة دكتكراه فيأط :(2019) عادؿ محمد عكاد أبك خكصةدراسة  -

" تأثير برنامج رياضي تركيحي مقترح لتحسيف بعض  بعنكاف: السكداف لمعمكـ ك التكنكلكجيابجامعة 
 سمككيات التفاعؿ االجتماعي لدل أطفاؿ مرضى التكحد"

تحسيف بعض ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى تأثير برنامج رياضي تركيحي مقترح ل     
سمككيات التفاعؿ االجتماعي لدل أطفاؿ مرضى التكحد، ك قد استخدـ الباحث المنيج التجريبي 
بطريقة التصميـ التجريبي لمجمكعة كاحدة، ك باستخداـ القياس القبمي ك البعدم ك تككنت العينة مف 

 . (SPSS)المناسبة ( أطفاؿ بجمعية الحؽ في الحياة، ك قد استخدـ الباحث األساليب االحصائية09)
 ك تكصمت نتائج الدراسة الى ما يمي: 
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فيما  بيف القياس القبمي ك البعدم  (    =&عند مستكل الداللة ) جكد فركؽ ذات داللة إحصائيةك  -
) سمكؾ االتصاؿ مع اآلخريف، سمكؾ التعاكف مع اآلخريف، سمكؾ إدراؾ  األبعاد المدركسةجميع يتعمؽ 

 .متفاكتة بدرجة القياس البعدملصالح  لرمكز ذات الداللة/اإليماءات(الدكر ك تمثيمو، سمكؾ ا
 تكصيات الباحث:

استخداـ البرنامج التركيحي المقترح في البحث ك تطبيؽ مقياس التفاعؿ االجتماعي في المراكز  -
 العبلجية المتخصصة ك مراكز أطفاؿ مرضى التكحد.

مقترح ضمف البرامج التربكية إلعداد ىؤالء األطفاؿ ك ضركرة االىتماـ بإدراج البرنامج التركيحي ال -
 البدء بو معيـ في سف مبكرة.

، كمية التربية الرياضية فمسفة أطركحة دكتكراه في :(2019) سياـ ابراىيـ سيد أحمد الفقيدراسة  -
 " تأثير برنامج تركيحي عمى االنياؾ النفسي لمعممي بعنكاف:مصر  طنطا،جامعة  التربية الرياضية

 ذكم االحتياجات الخاصة ) المعاؽ ذىنيا( "
ييدؼ البحث الحالي الى تصميـ برنامج تركيحي ك التعرؼ عمى تأثيره في االنياؾ النفسي      

لمعممي ذكم االحتياجات الخاصة " )المعاقيف ذىنيا( ك استخدمت الباحثة المنيج التجريبي حيث أنو  
ع البحث عمى معممي ذكم االحتياجات الخاصة المنيج المناسب لطبيعة البحث، اشتمؿ مجتم

 2016/2017محافظة الغربية لمعاـ الدراسي  –)المعاقيف ذىنيا( بمدارس التربية الفكرية بمدينة طنطا 
( مف معمـ ك معممة ذكم االحتياجات الخاصة )المعاقيف ذىنيا( ك منيـ 100ك قد بمغ حجـ المجتمع )

ياجات الخاصة، ك قامت الباحثة باختيار عينة عمدية بمغ ( معممة فقط مف معممات ذكم االحت80)
( مف مجتمع البحث المعممات، ك تـ اختيار %37.5( ثبلثكف معممة بنسبة مئكية قدرىا )30قكاميا )

( معممة مف معممات ذكم االحتياجات الخاصة كعينة استطبلعية بالطريقة العشكائية بنسبة مئكية 20)
 البحث ك مف خارج عينتو االساسية.( مف داخؿ مجتمع %25قدرىا )

 ك كانت أىـ نتائج البحث:
)المعاقيف ذىنيا( بمحاكره المختمفة بناء مقياس االنياؾ النفسي لمعممي ذكم االحتياجات الخاصة  -

 في ) طاقـ المعمـ، الرضا عف العمؿ، العبلقات االجتماعية، العبلقات االدارية ك التطكر الميني(.
ي المقترح  لو تأثير ايجابي في خفض االنياؾ النفسي لدل معممي ذكم البرنامج التركيح -

( 157.4( كأصغر قيمة، )145.9( الفركؽ ما بيف )تاالحتياجات الخاصة، حيث تراكحت قيمة )
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( %83.17( كأصغر نسبة، )%78.36كأكبر قيمة، ك تراكحت الفركؽ في نسبة التحسف ما بيف )
ما يدؿ عمى تأثير لمبرنامج التركيحي عمى خفض االنياؾ النفسي م كأكبر نسبة لصالح القياس البعدم
 )المعاقيف ذىنيا(.لمعممي ذكم االحتياجات الخاصة 

التربية  فمسفة أطركحة دكتكراه في :(2015) أحمد سيؼ االسالـ عبد الغفار عبد الصادؽدراسة  -
برنامج تركيحي في عبلج  " فعالية بعنكاف: طنطا مصر،جامعة  كمية التربية الرياضية ،الرياضية

 بعض اآلثار السمككية الناتجة عف استخداـ طبلب جامعة طنطا شبكة المعمكمات أثناء كقت الفراغ "
برنامج تركيحي في عبلج بعض اآلثار السمككية ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى تأثير      

لفراغ، استخداـ الباحث المنيج الناتجة عف استخداـ طبلب جامعة طنطا شبكة المعمكمات أثناء كقت ا
الكصفي لدراسة اآلثار السمككية الناتجة عف استخداـ طبلب جامعة طنطا شبكة المعمكمات أثناء كقت 
الفراغ، كما استخدـ الباحث المنيج التجريبي بالتصميـ التجريبي لمجمكعة كاحدة بإجراء القياس القبمي 

خبلؿ برنامج تركيحي، تـ اختيار عينة التقنيف لتطبيؽ ك البعدم لعبلج بعض تمؾ اآلثار السمككية مف 
( طالب ك طالبة مف الكمية، العينة االساسية لمبحث 250االستبياف عمى عينة عشكائية تتككف مف )

( طالب مف الكميات أكثر تأثرا باآلثار السمبية الستخداـ االنترنت، ك استخدـ 100التجريبي بكاقع )
السمككية الناتجة عف ممارسة بعض طبلب جامعة طنطا الشبكة الباحث استبياف بعض اآلثار 

مبرنامج التركيحي العبلجي، ك تكصمت نتائج الدراسة ل المعمكمات لشبكة المعمكمات أثناء كقت الفراغ
 الى:

أف نسبة التحسف في نتائج عينة البحث التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج التركيحي العبلجي بيف  -
مي ك البعدم كانت عمى الترتيب التصاعدم التالي : محكر اآلثار الثقافية متكسطي القياس القب

 (. %26.17(، محكر اآلثار االجتماعية )%24.43(، محكر اآلثار النفسية )23.07%)
البرنامج التركيحي ذك فعالية في عبلج بعض اآلثار السمككية ) النفسية، االجتماعية، الثقافية(  -

  جامعة طنطا شبكة المعمكمات أثناء كقت الفراغ. الناتجة عف استخداـ طبلب
، كمية التربية الرياضية فمسفة أطركحة دكتكراه في :(2014) نكره محمد خميفة المريشددراسة  -

" فعالية برنامج تركيحي عمى الركح المعنكية ك  بعنكاف: الزقازيؽ مصر،بجامعة  التربية الرياضية
 لعبد هلل لمعمـك األمنية بدكلة الككيت. "الرضا النفسي لطبلب أكاديمية سعد ا
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فعالية برنامج تركيحي عمى الركح المعنكية ك الرضا النفسي تيدؼ ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى     
لطبلب أكاديمية سعد العبد هلل لمعمكـ األمنية بدكلة الككيت، ك قد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ك 

( طالب تـ استبعاد 60عمدية مف طبلب األكاديمية الفرقة الثانية لعدد )تـ اختيار العينة بالطريقة ال
( كعينة لمدراسات 10( طبلب منيـ لمكانع مطمقة في ممارسة النشاط ك االصابات ك تـ اختيار )10)

االستطبلعية، ك تـ تقسيـ الطبلب الباقية الى مجمكعتيف متساكيتيف أحدىما ضابطة تعمؿ بالبرنامج 
ألخرل تجريبية طبؽ عمييا برنامج تركيحي مقترح، ك تـ استخداـ أىـ األدكات ك ىي التقميدم ك ا

مقياس الرضا النفسي، ك مقياس الركح المعنكية، ك كانت أىـ النتائج التأثير االيجابي ك الفعاؿ عمى 
 .احثة لمقياس درجة الركح المعنكيةكؿ مف الرضا النفسي ك الركح المعنكية، ك تصميـ الب

بعنكاف " الممارسة الرياضية في كقت الفراغ لتبلميذ ك  :(1990عطيات محمد خطاب ) دراسة -
 تمميذات المدارس الثانكية "

ىدفت ىذه الدراسة عمى التعرؼ عمى رغبات التبلميذ ك التمميذات نحك األنشطة المفضمة في      
ة الرياضية المنتظمة، ك كقت الفراغ، ك التعرؼ عمى تفضيؿ ممارسة النشاط الرياضي ك حجـ الممارس

أنكاع األنشطة الرياضية التي يمارسيا التبلميذ ك التمميذات في كقت الفراغ، ك كذلؾ التعرؼ عمى 
دكافع ممارسة ك عدـ ممارسة النشاط الرياضي في كقت الفراغ لدل التبلميذ ك التمميذات، ك التعرؼ 

اإليحاء بممارسة الرياضة في كقت  عمى استجاباتيـ نحك تحديد األشخاص الذيف يعزل إلييـ فضؿ
( تمميذ ك تمميذة مف تبلميذ الصؼ الثاني ثانكم في 500الفراغ، ك اشتممت عينة الدراسة عمى )

 محافظتي القاىرة ك الجيزة، نصفيا مف الذككر ك النصؼ اآلخر مف اإلناث.
 أسفرت نتائج الدراسة عمى ما يمي:

تمميذات يفضمكف بدرجة كبيرة األنشطة التالية مشاىدة أكضحت الدراسة عمى أف التبلميذ ك ال     
 التمفزيكف ك الذىاب إلى السينما أك المسرح ك سماع الراديك أك التسجيبلت الغنائية أك المكسيقية.

كما أكضحت الدراسة األلعاب الرياضية المفضمة كرة القدـ، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السمة، ك      
لمرتبة األكلى، كذلؾ أكضحت الدراسة أف أىـ دكافع الممارسة لدل التبلميذ ىك تنس الطاكلة احتمت ا

الكصكؿ إلى المستكيات الرياضية العالية، ك أىـ دكافع الممارسة الرياضية لمتمميذات اكتساب المياقة 
البدنية ك الصحة ك القكاـ الجيد، في حيف أكضحت الدراسة أف أىـ أسباب عدـ ممارسة النشاط 

ي في كقت الفراغ لدل عينة الدراسة ىك عدـ تكافر الكقت لبلنشغاؿ بالمذاكرة، ك بينت الدراسة الرياض
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أف الفضؿ األكؿ لئليحاء بممارسة النشاط الرياضي لدل التبلميذ في كقت الفراغ كاف لؤلب، في حيف 
مدرس التربية أف الفضؿ األكؿ لئليحاء بممارسة النشاط الرياضي لدل التمميذات في كقت الفراغ كاف ل

   .الرياضية
بدراسػػػػػػػة اسػػػػػػػػتيدفت التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى العبلقػػػػػػػػة االرتباطيػػػػػػػة بػػػػػػػػيف قػػػػػػػاـ  :(1997سػػػػػػػػميف ) دراسػػػػػػػة -

( طالبػػػػػا مػػػػػف طػػػػػبلب 350الصػػػػػحة النفسػػػػػية ك األمػػػػػف ك التحمػػػػػؿ النفسػػػػػي عمػػػػػى عينػػػػػة تألفػػػػػت مػػػػػف )
ما الجامعػػػػػات لممراحػػػػػؿ المنتييػػػػػة، ك لتحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ الدراسػػػػػة اسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث ثبلثػػػػػة مقػػػػػاييس أحػػػػػدى

اختبػػػػػار مػػػػػا سػػػػػمكا ) الشػػػػػعكر، عػػػػػدـ الشػػػػػعكر بػػػػػاألمف( ك مقيػػػػػاس التحمػػػػػؿ النفسػػػػػي ك مقيػػػػػاس الصػػػػػحة 
النفسػػػػػية المعػػػػػد مػػػػػف قبػػػػػؿ الباحػػػػػث، ك بعػػػػػد تحميػػػػػؿ البيانػػػػػات احصػػػػػائيا باسػػػػػتخداـ االختبػػػػػار التػػػػػائي ك 
تحميػػػػػػػؿ التبػػػػػػػايف ك االنحػػػػػػػدار المتعػػػػػػػدد، تكصػػػػػػػمت الدراسػػػػػػػة الػػػػػػػى كجػػػػػػػكد عبلقػػػػػػػة ارتباطيػػػػػػػة دالػػػػػػػة بػػػػػػػيف 

البحػػػػػث الثبلثػػػػػة ك التحمػػػػػؿ النفسػػػػػي متغيػػػػػرا كسػػػػػيطا يحػػػػػكؿ دكف حػػػػػدكث التػػػػػأثيرات السػػػػػمبية  متغيػػػػػرات
المتكقعػػػػة التػػػػي يحػػػػدثيا األمػػػػف النفسػػػػي عػػػػف الصػػػػحة النفسػػػػية ك أف الصػػػػحة النفسػػػػية كظيفػػػػة لمتحمػػػػؿ 

 ك األمف النفسياف ك دالة ليما.

سية ك معرفة داللة التي استيدفت بناء مقياس الصحة النف :(1997الزبيدم ك اليزاع ) دراسة -
الفركؽ بيف الذككر ك االناث لمقياس الصحة النفسية لعينة مف طمبة الجامعة، ك طبؽ عمييـ مقياس 
الصحة النفسية المعد مف قبؿ الباحثاف، ك بعد تحميؿ البيانات إحصائيا باستخداـ معامؿ االرتباط ك 

لنتائج بأف طمبة الجامعة يعانكف مف الكسط الحسابي ك االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، أظيرت ا
ضغكط نفسية التي تشكؿ ليـ أزمات نفسية، ك ال يكجد فركؽ بالصحة النفسية لدل كؿ مف الذككر ك 

 االناث.

دراسػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتيدفت معرفػػػػػػػػة الضػػػػػػػػغكط النفسػػػػػػػػية ك عبلقتيػػػػػػػػا قػػػػػػػػاـ ب :(2000الزبيػػػػػػػػدم ) دراسػػػػػػػػة -
سػػػػػػية، ك قػػػػػػد طبػػػػػػؽ الباحػػػػػػث ثبلثػػػػػػة بالرضػػػػػػا المينػػػػػػي ك الصػػػػػػحة النفسػػػػػػية لػػػػػػدل أعضػػػػػػاء الييئػػػػػػة التدري

مقػػػػاييس لكػػػػؿ مػػػػف الضػػػػغكط النفسػػػػية ك الرضػػػػا المينػػػػي ك الصػػػػحة النفسػػػػية عمػػػػى عينػػػػة مػػػػف أسػػػػاتذة 
الجامعػػػػػة ك بعػػػػػد تحميػػػػػؿ البيانػػػػػات احصػػػػػائيا باسػػػػػتخداـ ارتبػػػػػاط بيرسػػػػػكف ك االختبػػػػػار التػػػػػائي ك تحميػػػػػؿ 

نػػػػػػػاث يعػػػػػػػانكف مػػػػػػػف التبػػػػػػػايف الثنػػػػػػػائي، تكصػػػػػػػمت الدراسػػػػػػػة الػػػػػػػى أف عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث مػػػػػػػف الػػػػػػػذككر ك اال
الضػػػػػغكط النفسػػػػػية، ك الػػػػػذككر أكثػػػػػر معانػػػػػاة مػػػػػف االنػػػػػاث، ك أف المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي لػػػػػدرجات الرضػػػػػا 
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المينػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف المتكسػػػػط الفرضػػػػي، أمػػػػا المتكسػػػػط الحسػػػػابي لمقيػػػػاس الصػػػػحة النفسػػػػية أعمػػػػى مػػػػف 
 المتكسط الفرضي ك أف عضك ىيئة التدريس يتمتع بالصحة النفسية .  

بعنكاف فاعمية برنامج تركيحي رياضي عمى بعض متغيرات الجياز  :(2004) دراسة صبحي سراج -
العصبي ك االحساس بالكحدة النفسية لدل المسنيف، ك ييدؼ البحث الى التعريؼ عمى فاعمية برنامج 
رياضي تركيحي عمى بعض كظائؼ الجياز العصبي ك االحساس بالكحدة النفسية لدل المسنيف عمى 

ردديف عمى المركز الرياضي لكبار السف التابع لمديرية الشباب ك الرياضة عينة مف االعضاء المت
( سنة مستخدما المنيج التجريبي، ك أسفرت النتائج 65-60( مسف مف )20بمحافظة كفر الشيخ )

عمى أف البرنامج التركيحي الرياضي يؤثر تأثيرا ايجابيا عمى بعض متغيرات الجياز العصبي حيث 
بعض المتغيرات ك الحفاظ عمى ما ىي عميو في بعض المتغيرات األخرل ك  أدل الى التحسيف في

  كذلؾ كاف لمبرنامج التركيحي الرياضي تأثيرا ايجابيا عمى بعض متغيرات االحساس بالكحدة النفسية.

 الدراسات المحمية : -ب
 -3-ة الجزائرأطركحة دكتكراه في التربية البدنية كالرياضية بجامع :(2013دراسة مرازقة جماؿ ) -

بعنكاف:" أىمية استثمار أكقات الفراغ مف خبلؿ مناشط التركيح الرياضي  كأثره في الكقاية مف السمكؾ 
 ."اإلنحرافي لدل طبلب المرحمة الثانكية بالجزائر مقاربة تحميمية ك قائية

ح الرياضي تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة أىمية استثمار أكقات الفراغ مف خبلؿ مناشط التركي     
لدل طبلب المرحمة الثانكية بالجزائر، كقد استخدـ الباحث المنيج  اإلنحرافيفي الكقاية مف السمكؾ 

ـ بناء مقياس السمكؾ اإلنحرافي لدل المراىقيف مف طرؼ الباحث ك بمغ عدد ت، ك يالكصفي التحميم
ئر مف خبلؿ العينة المقصكدة ك تمميذ ك تمميذة مف مرحمة التعميـ الثانكم، بمدينة الجزا (454)العينة 

تكصمت النتائج بعد التحميؿ ك المناقشة عمى ك جكد فركؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ األبعاد 
متفاكتة، كما بينت الدراسة أف أنشطة التركيح  كذلؾ بدرجة المدركسة لصالح التبلميذ الممارسيف

 .ل التبلميذالرياضي عامؿ ميـ في الكقاية مف السمكؾ االنحرافي لد
أطركحػػػػػػة دكتػػػػػػكراه فػػػػػػي التربيػػػػػػة البدنيػػػػػػة كالرياضػػػػػػية بجامعػػػػػػة  :(2011دراسػػػػػػة بشػػػػػػير حسػػػػػػاـ ) -

إدمػػػػػػاج  " فعاليػػػػػػة النشػػػػػػاط الرياضػػػػػػي التركيحػػػػػػي فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ الصػػػػػػحة النفسػػػػػػية ك بعنػػػػػػكاف: 3الجزائػػػػػػر
 .يأـ البكاق دراسة ميدانية بالمراكز الطبية التربكية لممعاقيف حركيا بجيجؿ ك"، المعاؽ حركيا

تيػػػػػػدؼ ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى فعاليػػػػػػة النشػػػػػػاط الرياضػػػػػػي التركيحػػػػػػي فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ صػػػػػػحتو النفسػػػػػػية      
كبالتػػػػػػالي الػػػػػػتخمص مػػػػػػف مختمػػػػػػؼ المشػػػػػػاكؿ النفسػػػػػػية التػػػػػػي يتعػػػػػػرض ليػػػػػػا المعػػػػػػاؽ حركيػػػػػػا مػػػػػػف قمػػػػػػؽ 
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ك اسػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػث المػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػفي المقػػػػػػػػارف، تػػػػػػػػـ االعتمػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػمكب العينػػػػػػػػة  ،كاكتئػػػػػػػػاب
( فػػػػػػػػػردا تكزعػػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػػى 180نػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػث ك عميػػػػػػػػػو انتقػػػػػػػػػى الباحػػػػػػػػػث )المقصػػػػػػػػػكدة فػػػػػػػػػي اختيػػػػػػػػػار عي

مجمػػػػػػكعتيف ممارسػػػػػػة ك غيػػػػػػر ممارسػػػػػػة لمنشػػػػػػاط الرياضػػػػػػي التركيحػػػػػػي، ك اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث مقياسػػػػػػيف 
األكؿ مقيػػػػػػاس الصػػػػػػحة النفسػػػػػػية ك الثػػػػػػاني مقيػػػػػػاس التكييػػػػػػؼ االجتمػػػػػػاعي ك أسػػػػػػفرت نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة 

فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ األبعػػػػػاد المدركسػػػػػة احصػػػػػائية  بعػػػػػد التحميػػػػػؿ ك المناقشػػػػػة عمػػػػػى كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة
كػػػػػذلؾ تبػػػػػيف كيفيػػػػػة دمػػػػػج المعػػػػػاؽ المعػػػػػاقيف حركيػػػػػا الممارسػػػػػيف لمنشػػػػػاط الرياضػػػػػي التركيحػػػػػي لصػػػػػالح 

ممارسػػػػػػة لمنشػػػػػػاط الحركيػػػػػػا داخػػػػػػؿ المجتمػػػػػػع ليصػػػػػػبح مثػػػػػػؿ بػػػػػػاقي األطفػػػػػػاؿ األسػػػػػػكياء، كذلػػػػػػؾ بفضػػػػػػؿ 
 .الرياضي التركيحي

ه فػػػػػػي التربيػػػػػػة البدنيػػػػػػة كالرياضػػػػػػية بجامعػػػػػػة أطركحػػػػػػة دكتػػػػػػكرا :(2018) بػػػػػػكعزيز محمػػػػػػددراسػػػػػػة  -
" مػػػػػػػػدل اسػػػػػػػػيامات الممارسػػػػػػػػة التركيحيػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػية عمػػػػػػػػى بعػػػػػػػػض المتغيػػػػػػػػرات  بعنػػػػػػػػكاف: مسػػػػػػػػتغانـ

 النفسية ك عبلقتيا بالتكافؽ الميني لدل أساتذة التعميـ المتكسط.
ىػػػػػدفت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة إلػػػػػى معرفػػػػػة مػػػػػدل اسػػػػػيامات الممارسػػػػػة التركيحيػػػػػة الرياضػػػػػية عمػػػػػى بعػػػػػض     

لمتغيػػػػػػرات النفسػػػػػػية )الضػػػػػػغكط النفسػػػػػػية، القمػػػػػػؽ( ك عبلقتيػػػػػػا بػػػػػػالتكافؽ المينػػػػػػي لػػػػػػدل أسػػػػػػاتذة التعمػػػػػػيـ ا
( أسػػػػػػتاذ مػػػػػػكزعيف عمػػػػػػى مجمػػػػػػكعتيف، مجمكعػػػػػػة تجريبيػػػػػػة 20المتكسػػػػػػط، مسػػػػػػتعينا بعينػػػػػػة قػػػػػػدرت ب )

ك مجمكعػػػػة ضػػػػػابطة مػػػػف متكسػػػػػطات كاليػػػػة مسػػػػػتغانـ، اختبػػػػركا بالطريقػػػػػة المقصػػػػكدة، حيػػػػػث اسػػػػػتخدـ 
تركيحػػػػػي رياضػػػػػي ك مقيػػػػػاس الضػػػػػغكط النفسػػػػػية ك مقيػػػػػاس القمػػػػػؽ ك مقيػػػػػاس التكافػػػػػؽ الباحػػػػػث برنػػػػػامج 

المينػػػػػي، كمػػػػػا اسػػػػػتخدـ المػػػػػنيج التجريبػػػػػي ، ك اسػػػػػتعاف بالكسػػػػػائؿ االحصػػػػػائية التاليػػػػػة منيػػػػػا المتكسػػػػػط 
( لعينتػػػػػػيف مسػػػػػػتقمتيف، اختبػػػػػػار كلكككسػػػػػػكف uالحسػػػػػػابي، االنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػػارم، اختبػػػػػػار مػػػػػػاف ك تنػػػػػػي)

ؿ االرتبػػػػػػػاط ك تمػػػػػػػػت المعالجػػػػػػػة االحصػػػػػػػائية باسػػػػػػػتخداـ برنػػػػػػػامج الحػػػػػػػػـز لعينتػػػػػػػيف مػػػػػػػرتبطتيف، معامػػػػػػػ
 ( حيث تحصؿ عمى النتائج التالية:SPSS22االحصائية لمعمكـ االجتماعية )

تتميػػػػز العينػػػػة الضػػػػابطة ك التجريبيػػػػة فػػػػي القيػػػػاس القبمػػػػي بضػػػػغكط نفسػػػػية ك قمػػػػؽ مرتفػػػػع ك درجػػػػة  -
التجريبيػػػػة تتميػػػػز بضػػػػغكط نفسػػػػية ك قمػػػػؽ تكافػػػػؽ مينػػػػي منخفضػػػػة، أمػػػػا فػػػػي القيػػػػاس البعػػػػدم فالعينػػػػة 

مرتفػػػػػع عكػػػػػس العينػػػػػة الضػػػػػابطة التػػػػػي تتميػػػػػز بضػػػػػغكط نفسػػػػػية ك قمػػػػػؽ مرتفػػػػػع ك درجػػػػػة تكافػػػػػؽ مينػػػػػي 
 منخفضة.
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فػػػػػػػي مسػػػػػػػتكل الضػػػػػػػغكط  (    =&تكجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػة احصػػػػػػػائية عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل الداللػػػػػػػة) -
 لح العينة التجريبية.النفسية لنتائج االختبارات البعدية لمعينة التجريبية ك الضابطة لصا

فػػػػػي مسػػػػػتكل القمػػػػػؽ لنتػػػػػائج  (    =&تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة احصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة) -
 االختبارات البعدية لمعينة التجريبية ك الضابطة لصالح العينة التجريبية.

في درجة التكافؽ الميني لنتائج  (    =&تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة) -
 الختبارات البعدية لمعينة التجريبية ك الضابطة لصالح العينة التجريبية.ا

تكجد عبلقة ارتباطية عكسية بيف ) الضغكط النفسية، القمؽ( ك التكافؽ الميني لدل العينة  -
 .الضابطة ك التجريبية

مؽ ك الرفع لمبرنامج التركيحي الرياضي المقترح تأثير كبير في التخفيؼ مف الضغكط النفسية ك الق -
 مف درجة التكافؽ الميني لدل أساتذة التعميـ المتكسط.

 3الجزائر أطركحة دكتكراه في التربية البدنية كالرياضية بجامعة  :(2017) رابحي أمحمددراسة  -
" انعكاس النشاط البدني الرياضي التركيحي ك الترفييي عمى الصحة النفسية لممبلزميف  بعنكاف:

مارسيف لمضبط القضائي بإقميـ كالية الجزائر". دراسة ميدانية عمى المبلزميف األكائؿ األكائؿ لمشرطة الم
 لمشرطة بكالية الجزائر.

انعكاس النشاط البدني الرياضي التركيحي ك الترفييي ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى      
بإقميـ كالية الجزائر ك عمى الصحة النفسية لممبلزميف األكائؿ لمشرطة الممارسيف لمضبط القضائي 

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، ك تـ االعتماد عمى أسمكب العينة العشكائية في اختيار عينة 
( 20( فردا مف رتبة مبلزميف أكائؿ لمشرطة تكزعكا عمى مجمكعتيف )40البحث ك عميو انتقى الباحث )

غير ممارسيف لمنشاط الرياضي التركيحي  ك  (20ممارسيف لمنشاط الرياضي التركيحي ك الترفييي ك )
األكؿ مقياس ادراؾ الضغط ك الثاني اختبار قمؽ السمة ك الحالة ك  ،استخدـ الباحث أربعة مقاييس

مقياس الدفاعية االنفعالية/العقبلنية ك مقياس االتزاف االنفعالي، كما استخدـ األساليب االحصائية 
 د التحميؿ ك المناقشة عمى :المناسبة  ك أسفرت نتائج الدراسة بع

) ادراؾ الضغط، تحميؿ الذات  فيما يتعمؽ األبعاد المدركسةكجكد فركؽ ذات داللة احصائية  -
المبلزميف األكائؿ لمشرطة  الممارسيف لمنشاط البدني الرياضي التركيحي ك لصالح  (االتزاف االنفعالي

 الترفييي.
المسجمة بيف الممارسيف ك غير الممارسيف لمنشاط  الدرجات فيكجكد فركؽ ذات داللة احصائية  -

البدني الرياضي التركيحي ك الترفييي عمى بعد الدفاعية العقبلنية لمممارسيف ك الدفاعية االنفعالية 
 لغير الممارسيف.
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لعامؿ السف األثر في التقميؿ مف الضغكطات النفسية عمى غير الممارسيف لمنشاط البدني  -
 الترفييي تعزل الى خاصية مرحمة عمرية فقط. الرياضي التركيحي ك

ال أثر لعامؿ السف عمى ) شدة القمؽ، الدفاعية االنفعالية العقبلنية ك االتزاف االنفعالي( لغير  -
 الممارسيف لمنشاط الرياضي التركيحي ك الترفييي.

ية أكثر مف الدفاعية لعامؿ سنكات الممارسة الطكيمة في الرتبة الكاحدة األثر عمى الدفاعية العقبلن -
 االنفعالية لغير الممارسيف لمنشاط الرياضي التركيحي ك الترفييي.

 مستغانـأطركحة دكتكراه في التربية البدنية كالرياضية بجامعة  :(2018) بف سميشة العيددراسة  -
ة دراس " محددات التركيح الرياضي ك انعكاسيا عمى االنحراؼ السمككي لدل المراىؽ ". بعنكاف:

 ميدانية في ثانكيات كالية تيارت.
ك  ىػػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػػة الػػػػػػػػى التعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى طبيعػػػػػػػػة محػػػػػػػػددات التػػػػػػػػركيح الرياضػػػػػػػػي ) االجتماعيػػػػػػػػة   

ك البيئيػػػػػػة( إضػػػػػػافة الػػػػػػى تحديػػػػػػد الفػػػػػػركؽ فػػػػػػي ىػػػػػػذه المحػػػػػػددات تبعػػػػػػا لمتغيػػػػػػرات ) الجػػػػػػنس   النفسػػػػػػية
التعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى المسػػػػػػػػتكل االقتصػػػػػػػػادم لؤلسػػػػػػػػرة، المسػػػػػػػػتكل التعميمػػػػػػػػي لمكالػػػػػػػػديف( كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػدفت الػػػػػػػػى 

االنحرافػػػػػات السػػػػػمككية المكجػػػػػكدة لػػػػػدل تبلميػػػػػذ المرحمػػػػػة الثانكيػػػػػة بكاليػػػػػة تيػػػػػارت ك الػػػػػى التعػػػػػرؼ عمػػػػػى 
 ك تػػػػػػػػأثير ممارسػػػػػػػػة التػػػػػػػػركيح الرياضػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى أبعػػػػػػػػاد االنحرافػػػػػػػػات السػػػػػػػػمككية ) النفسػػػػػػػػية، السػػػػػػػػمككية

-15( تمميػػػػػػذ )1500االجتماعيػػػػػػة( ك اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث المػػػػػػنيج الكصػػػػػػفي ك اختػػػػػػار عينػػػػػػة قكاميػػػػػػا)
( سػػػػػػػنة تػػػػػػػـ اختيارىػػػػػػػا بالطريقػػػػػػػة المقصػػػػػػػكدة، حيػػػػػػػث قػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػث بتطبيػػػػػػػؽ اسػػػػػػػتبياف محػػػػػػػددات 18

 التركيح ك استبياف االنحرافات السمككية، حيث تكصمت نتائج الدراسة الى :
طبيعػػػػة محػػػػددات التػػػػػركيح لػػػػدل عينػػػػػة الدراسػػػػة ك كانػػػػت بدرجػػػػػة متكسػػػػطة حيػػػػػث ك صػػػػمت النسػػػػػبة  -

 .(%61,58ية بػ )المئكية لبلستجابة عمى الدرجة الكم
حيث ك صمت كجكد تبايف في االنحرافات السمككية لدل عينة الدراسة ك كانت بدرجة متكسطة  -

 .(%54,17النسبة المئكية لبلستجابة عمى الدرجة الكمية بػ )
تكجػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة احصػػػػػائية مػػػػف حيػػػػػث تػػػػػأثير ممارسػػػػػة النشػػػػاط التركيحػػػػػي الرياضػػػػػي عمػػػػػى  -

 تبلميذ المرحمة الثانكية لكالية تيارت. االنحرافات السمككية لدل
أطركحػػػػة دكتػػػػكراه فػػػػي التربيػػػػة البدنيػػػػة كالرياضػػػػية بجامعػػػػة  :(2018) بػػػػف قػػػػراش العجػػػػاؿدراسػػػػة  -

" اسػػػػػػتراتيجية مقترحػػػػػػة السػػػػػػتثمار كقػػػػػػت الفػػػػػػراغ فػػػػػػي ممارسػػػػػػة األنشػػػػػػطة الرياضػػػػػػية بعنػػػػػػكاف: مسػػػػػػتغانـ
مػػػػػػػى طمبػػػػػػػة االقامػػػػػػػات الجامعيػػػػػػػة  دراسػػػػػػػة مسػػػػػػػحية ع التركيحيػػػػػػػة عنػػػػػػػد طمبػػػػػػػة االقامػػػػػػػات الجامعيػػػػػػػة ".

 بكالية مستغانـ.
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ىػػػػػػدفت ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة الػػػػػػى اقتػػػػػػراح اسػػػػػػتراتيجية السػػػػػػتثمار كقػػػػػػت الفػػػػػػراغ فػػػػػػي ممارسػػػػػػة األنشػػػػػػطة      
الرياضػػػػػػػية التركيحيػػػػػػػة عنػػػػػػػد طمبػػػػػػػة االقامػػػػػػػات الجامعيػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى الكيفيػػػػػػػة التػػػػػػػي 

عمػػػػػػى ممارسػػػػػػة النشػػػػػػاط الرياضػػػػػػي يسػػػػػػتثمر بيػػػػػػا الطالػػػػػػب الجػػػػػػامعي المقػػػػػػيـ كقػػػػػػت فراغػػػػػػو ك تأثيرىػػػػػػا 
التركيحػػػػػي إضػػػػػافة الػػػػػى التعػػػػػرؼ عمػػػػػى العكامػػػػػؿ التػػػػػي ليػػػػػا تػػػػػأثير عمػػػػػى ممارسػػػػػة النشػػػػػاط الرياضػػػػػي 
التركيحػػػػػػػػي ك ىػػػػػػػػي قمػػػػػػػػة االمكانيػػػػػػػػات، بػػػػػػػػرامج االنشػػػػػػػػطة الرياضػػػػػػػػية، الدعايػػػػػػػػة ك االعػػػػػػػػبلف، ك قػػػػػػػػد 

إنػػػػػػػاث( مػػػػػػػكزعيف عمػػػػػػػى أربػػػػػػػع  197ذكػػػػػػػكر،  141( طالبػػػػػػػا )388اشػػػػػػػتممت عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى )
( 5815لئلنػػػػػػػاث ( اختيػػػػػػػركا بطريقػػػػػػػة عشػػػػػػػكائية مػػػػػػػف مجمػػػػػػػكع ) 2لمػػػػػػػذككر ك  2اقامػػػػػػػات جامعيػػػػػػػة ) 

( مشػػػػػػػػػرفا اختيػػػػػػػػػركا 13إنػػػػػػػػػاث( ك اشػػػػػػػػػتممت كػػػػػػػػػذلؾ عمػػػػػػػػػى ) 3864ذكػػػػػػػػػكر،  1951طالبػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػنيـ )
بأسػػػػػػمكب المسػػػػػػػح الشػػػػػػػامؿ نظػػػػػػرا لصػػػػػػػغر عػػػػػػػدد أفػػػػػػراد العينػػػػػػػة، انػػػػػػػتيج الباحػػػػػػث المػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػفي ك 

( فقػػػػػرة ك الثػػػػػاني مكجػػػػػو لممشػػػػػرفيف 81لمطمبػػػػػة ك مكػػػػػكف مػػػػػف )اعتمػػػػػد عمػػػػػى اسػػػػػتبيانيف األكؿ مكجػػػػػو 
( فقػػػػػػػػرة، ك اسػػػػػػػػتخدـ األسػػػػػػػػاليب االحصػػػػػػػػائية التاليػػػػػػػػة النسػػػػػػػػب المئكيػػػػػػػػة، التكػػػػػػػػرارات 49مكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف )

 ك تكصمت نتائج الدراسة الى : 2اختبار حسف المطابقة ؾ
ع الطمبػػػػػة يمضػػػػػكف كقػػػػػت فػػػػػراغيـ فػػػػػي مناشػػػػػط تركيحيػػػػػة سػػػػػمبية اضػػػػػافة الػػػػػى قمػػػػػة االمكانيػػػػػات مػػػػػػ -

 عدـ قدرة البرامج ك كسائؿ الدعاية ك االعبلف عمى جمب الممارسيف.
المركز الجامعي البيض بعنكاف" دراسة مقارنة لمستكل الكعي  :(2018دراسة خكيمدم اليكارم ) -

 الصحي لدل طمبة االقامة الجامعية الممارسيف ك غير الممارسيف لؤلنشطة التركيحية الرياضية" .
اسة لمتعرؼ عمى مستكل الكعي الصحي لدل طمبة االقامة الجامعية الممارسيف ك ىدفت ىذه الدر      

الغير الممارسيف لؤلنشطة التركيحية الرياضية بالمركز الجامعي البيض، كما ىدفت الى معرفة الفركؽ 
في مستكل الكعي الصحي لدل طمبة االقامة الجامعية الممارسيف ك غير الممارسيف لؤلنشطة 

رياضية، ك استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي بالدراسة المسحية، حيث بمغت عينة الدراسة التركيحية ال
طالبا( ذككر فقط، ك تـ تطبيؽ استبياف خاص بمجاالت الكعي الصحي ك أشارت النتائج عند  280)

أفراد عينة الدراسة أف جميع مجاالت الكعي الصحي جاءت بمستكل عالي بما فييـ الدرجة الكمية 
ما عدا مجاؿ القكاـ جاء بمستكل متكسط ك ىذا الممارسيف لؤلنشطة  ،ت الكعي الصحيلمجاال

، أما مستكل مجاالت الكعي (  ,   )التركيحية الرياضية ك جاءت النسبة المئكية لبلستبياف ككؿ 
عند الطمبة غير الممارسيف لؤلنشطة التركيحية الرياضية جاءت بمستكل متكسط بما فييـ الدرجة 
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ك أنو تكجد  ،(  ,   )ككؿ  لبلستبياف، ك جاءت النسبة المئكية لمجاالت الكعي الصحي الكمية
فركؽ ذات داللة احصائية في مجاالت الكعي الصحي لدل الطمبة الذككر الممارسيف ك غير 

الرياضية لصالح طمبة االقامة الجامعية الممارسيف لؤلنشطة التركيحية  الممارسيف لؤلنشطة التركيحية 
 .ذككراضية الري
بعنكاف " الممارسة الرياضية في كقت   جامعة األغكاط :(2011دراسة رضكاف بف جدك بعيط ) -

الفراغ ك دكرىا في تفعيؿ أداء عمؿ الفريؽ داخؿ المؤسسات االقتصادية" دراسة حكؿ المديرية الجيكية 
 لمصيانة باألغكاط.

ضية في كقت الفراغ ك دكرىا في تفعيؿ أداء ك قد ىدفت ىذه الدراسة الى تحميؿ الممارسة الريا     
 .عمؿ الفريؽ داخؿ المؤسسات االقتصادية

أما أدكات الدراسة فقاـ الباحث ببناء استبياف كفؽ محاكر الدراسة يحتكم عمى أسئمة مفتكحة ك      
ارسيف ك أخرل مغمقة، ك قاـ كذلؾ ببناء استمارة ثنائية لدراسة االرتباطات تقيس اتجاىات األفراد المم

الغير ممارسيف لمرياضة في كقت الفراغ ك الجزء الثاني يقيس درجة ممارسة األفراد الممارسيف ك غير 
( مفردة ك قاـ الباحث بتكزيع 15الممارسيف لتفعيؿ عمؿ الفريؽ، كانت عينة البحث متككنة مف )

ك بعد في ( فرد، مستخدما المنيج الكص405( استمارة بحث مف مجتمع بحث متككف مف )120)
 تكصمت الدراسة الى: تحميؿ البيانات احصائيا

ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بيف متغير الخبرة المينية ك رؤية الفئات المينية لمممارسة  -
 ( لفئة المنفذيف الممارسيف لمرياضة .%65الرياضية ك تـ تبرير ذلؾ بتكرارات )

ائية مع مؤشر الخبرة المينية بمدلكؿ احصائي مؤشر الكالء التنظيمي لديو فركؽ ذات داللة احص -
أم أف ممارسة الرياضة تعمؿ عمى زيادة االنتماء لممؤسسة ك الميؿ نحك زيادة االنتاج، أم  (62%)

 أف األفراد المزاكلكف لمرياضة ىـ أكثر األشخاص تقديما لؤلداء المتزف ك التفاعؿ االيجابي مع الزمبلء. 

ك لك بصفة غير منتظمة في أكقات فراغيـ بمدلكؿ احصائي  األشخاص الممارسكف لمرياضة -
 أكثر تحسنا عمى مستكل العبلقات األسرية بصكرة شاممة. ( أم أنيـ66%)

بعنكاف " انعكاس ممارسة النشاط البدني الرياضي  3جامعة الجزائر  (:2019دراسة يكسؼ مكاكم )
" دراسة ميدانية ذ المصابيف بالداء السكرم.عمى الصحة النفسية ك عبلقتيا بمستكل الطمكح لدل التبلمي

 .معمى ثانكيات كالية الكاد
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 مستكل ك النفسية الصحة عمى الرياضي البدني النشاط انعكاس عمى لمتعرؼ الدراسة ىذه ىدفت     
 تمميذة ك تمميذ( 70) قكاميا عينة عمى الدراسة أجريت السكرم، بالداء المصابيف التبلميذ لدل الطمكح

 المنيج استخداـ تـ ك قصدية بطريقة اختيارىـ تـ السكرم، بالداء المصابيف الكادم كالية ياتثانك  مف
 لػ النفسية الصحة مقياس األكؿ مقياسيف استخداـ تـ البحث أدكات يخص فيما لكف التحميمي، الكصفي

 تكصمت حيث( الفتاح عبد كاميميا) لػ الطمكح مستكل مقياس الثاني ك( مكاكم محمد فؤاد صبلح) 
 :التالي النحك عمى الدراسة نتائج

 .السكرم بالداء المصابيف التبلميذ لدل النفسية الصحة تحقيؽ في فعالية الرياضي البدني لمنشاط -
 . السكرم بداء المصابيف فئة لدل الطمكح مستكل تحقيؽ في كبير دكر الرياضي البدني لمنشاط -
 بالداء المصابيف التبلميذ لدل الطمكح مستكل أبعاد ك النفسية الصحة بيف ارتباطية عبلقة تكجد -

 .السكرم
 3أطركحة دكتكراه في التربية البدنية ك الرياضية جامعة الجزائر(: 2020دراسة بالؿ حسيف ) -

بعنكاف " فعالية برنامج تربكم تركيحي رياضي في التخفيؼ مف درجة القمؽ لدل تبلميذ المرحمة 
الدراسة إلى معرفة مدل فعالية برنامج رياضي تركيحي تربكم  ىذه ىدفتالنيائية لمطكر الثانكم"، ك 

في التخفيؼ مف درجة القمؽ لدل تبلميذ المرحمة النيائية مف التعميـ الثانكم، حيث قدرت العينة بػ 
( تمميذا مكزعيف عمى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية ك مجمكعة ضابطة، مف ثانكية الشييد مفتي 40)

ية المدية اختيركا بالطريقة المقصكدة، حيث استخدـ في الدراسة برنامج رياضي تركيحي عبد القادر بكال
ك مقياس القمؽ الصريح كما استخدـ المنيج التجريبي المبلئـ لطبيعة مكضكع الدراسة، ك استعاف 

 بالكسائؿ المناسبة في حيف اسفرت نتائج الدراسة عمى ما يمي :
ك التجريبية في القياس القبمي عمى مقياس القمؽ، أما في القياس يكجد تكافؤ بيف العينة الضابطة  -

 البعدم فالعينة التجريبية تتميز بقمؽ منخفض، عكس العينة الضابطة التي تتميز بقمؽ مرتفع.
العينة التجريبية تتميز بقمؽ منخفض عكس القياس القبمي، التي كاف فييا مستكل القمؽ مرتفع، ك ىذا  -

 التركيحي الرياضي  التربكم، بتأثير ايجابي عمى مستكل دراجات القمؽ. يبيف دكر البرنامج
لمبرنامج التركيحي الرياضي التربكم تأثير ايجابي كبير بالنسبة لدرجات القمؽ عمى تبلميذ المرحمة  -

 النيائية مف التعميـ الثانكم.



اإلطار الؼام لدلراسة       :                                                    اجلاهب المتييدي  

 29 

بجامعػػػػػػة  عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس العيػػػػػػادمأطركحػػػػػػة دكتػػػػػػكراه فػػػػػػي  :(2014) ىنػػػػػػاء شػػػػػػريفي/ناكمدراسػػػػػػة  -
الػػػػػػػذكاء االنفعػػػػػػػالي ك الصػػػػػػػبلبة النفسػػػػػػػية ك اسػػػػػػػتراتيجيات التعامػػػػػػػؿ كمتغيػػػػػػػرات "  بعنػػػػػػػكاف: 2الجزائػػػػػػػر

مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ نمػػػػػػكذج دراسػػػػػػة ميدانيػػػػػػة ،  "معدلػػػػػػة لمعبلقػػػػػػة بػػػػػػيف الضػػػػػػغط النفسػػػػػػي ك الصػػػػػػحة النفسػػػػػػية 
 .عمـ النفس االيجابي

ك استراتيجيات التعامؿ كمتغيرات  الذكاء االنفعالي ك الصبلبة النفسية دكرتيدؼ ىذه الدراسة إلى      
ك استخدمت الباحثة المنيج الكصفي السببي، تـ  ،معدلة لمعبلقة بيف الضغط النفسي ك الصحة النفسية

( طالبا ك 614االعتماد عمى أسمكب العينة المقصكدة في اختيار عينة البحث ك عميو انتقت الباحثة )
، جامعة تيزم كزك، جامعة 2جتماعية ) جامعة الجزائرطالبة مف طبلب كميات العمـك االنسانية ك اال

( اناث، ك 452( ذككر ك )162البميدة سعد دحمب، المدرسة العميا لؤلساتذة ببكزريعة منيـ )
استخدمت الباحثة استمارة لجمع المعمكمات العامة باإلضافة الى بطارية مف المقاييس تتمثؿ في 

االنفعالي، مقياس الصبلبة النفسية، مقياس ادراؾ الضغط مقياس الصحة النفسية، مقياس سمة الذكاء 
ك مقياس استراتيجيات التعامؿ، ك استخدمت الباحثة مجمكعة مف الكسائؿ االحصائية المناسبة ليذه 

 الدراسة، حيث أسفرت نتائج الدراسة بعد التحميؿ ك المناقشة عمى ما يمي:
فسية ك أبعادىا لدل أفراد العينة، فقد أكدت كجكد عبلقة سالبة بيف الضغط النفسي ك الصحة الن -

نتائج الدراسة عمى كجكد ارتباط سالب ك داؿ بيف شدة ادراؾ الضغط ك الصحة النفسية، فكمما ارتفعت 
شدة الضغط النفسي انخفضت الصحة النفسية ك ىذا ما يؤكد أيضا نتائج الدراسة في أبعاد الصحة 

 النفسية.
 أكضحت فقد العينة، أفراد لدل النفسي الضغط ك االنفعالي لذكاءا سمة بيف سالبة عبلقة كجكد -

 الذكاء سمة بيف( 0.01)&= الداللة مستكل عند احصائيا داؿ سمبي ارتباط بكجكد تحققو الدراسة نتائج
 شدة انخفضت االنفعالي الذكاء سمة ارتفعت كمما أنو إلى يشير ىذا ك الضغط، ادراؾ شدة ك االنفعالي

 .صحيح العكس ك لنفسيا الضغط ادراؾ
 فقد العينة، أفراد لدل أبعادىا ك النفسية الصحة ك االنفعالي الذكاء سمة بيف مكجبة عبلقة كجكد -

 الداللة مستكل عند احصائيا داؿ ايجابي ارتباط كجكد عمى النتائج اسفرت اذ كميا الفرض تحقؽ
   .النفسية الصحة ك االنفعالي الذكاء سمة بيف ك( 0.01)&=

 .النفسية بالصحة تنبؤية قدرة االنفعالي الذكاء سمة درجات ك النفسي الضغط درجاتل -



اإلطار الؼام لدلراسة       :                                                    اجلاهب المتييدي  

 30 

  .لسمة الذكاء االنفعالي دكر في تعديؿ العبلقة بيف الضغط النفسي ك الصحة النفسية -

 كجكد عبلقة ارتباطية عكسية بيف الضغط النفسي ك الصبلبة النفسية الكمية.  -
 .أبعادىا بكؿ النفسية الصحة ك النفسية الصبلبة بيف طردية ك مكجبة ارتباطية عبلقة كجكد -
 .النفسية بالصحة تنبؤية قدرة النفسية الصبلبة درجات ك النفسي الضغط لدرجات  -
 .النفسية الصحة ك النفسي الضغط بيف العبلقة تعديؿ في دكر النفسية لمصبلبة أف -

  : األجنبية الدراسات -ج 
 طمبة مشاركة أنماط"  عنكاف: ب(1985) (Harry)  ىارم ك  (Macuskre) مكسكر دراسة -

 ."  التركيح ك البدنية األنشطة في الثانكية المرحمة
 ك البدنية األنشطة في الثانكية المرحمة طمبة مشاركة أنماط معرفة إلى الدراسة ىذه تيدؼ     

 المرحمة في طالب( 826) الدراسة عينة بمغت ك الكصفي المنيج الباحثاف استخدـ قد ك التركيح،
 الشخصية المقابمة الباحثاف استخدـ قد ك اسكتمندا، دكلة مف بنات ك بنيف سنة( 19 -15) مف السنية

 . البيانات لجمع كأداة االستبياف ك
 مف( %39) ك التركيح، أنشطة في يشارككف العينة أفراد مف( %90) أف الباحثاف استنتج قد ك     

 لقد ك التنافسية، التركيح أنشطة في يشارككف اإلناث الممارسيف مف( %31) ك الذككر الممارسيف
 بالعكامؿ تتأثر الرياضي التركيح ألنشطة الثانكية المرحمة طمبة ممارسة أف إلى أيضا الباحثاف تكصؿ
   .االصدقاء المدرسة، األسرة،: اآلتية

 المساندة ك صيةالشخ"  عنكاف: بHolahan and Moos)  (     مكس ك ىكلياف دراسة -
 التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت حيث ،"  النفسية بالصحة التمتع ك لمضغكط التصدم في االجتماعية

 النفسية ك الجسمية بصحتو  االحتفاظ عمى الفرد  تساعد التي االجتماعية ك النفسية المتغيرات عمى
 تطبيؽ تـ حيث( N=267) اإلناث ك الذككر مف عينة عمى الدراسة أجريت ك لمضغكط، تعرضو رغـ

 .لمبيئة مكس مقياس ك الضاغطة لؤلحداث" راىي ك ىكلمز" استبياف
األسرية ك مقياس الخصائص الشخصية ك مقياس األعراض السيككسكماتية ك االكتئاب، ك أشارت 
نتائج الدراسة إلى أف البيئة األسرية التي تتسـ بالدؼء ك الحب ك التماسؾ ك حرية التعبير عف الرأم 
ك المشاعر، ك العـ ك التشجيع أثناء التعرض لمضغكط تجعؿ الفرد أكثر صبلبة ك فاعمية ك قدرة عمى 
المكاجية ك أقؿ اكتئابا، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ فركؽ بيف الذككر ك االناث في 

     .النساء ة بالنفس ك أكثر صبلبة مفمتغيرات الشخصية ك المساندة االجتماعية، فالرجاؿ أكثر ثق
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 :نقد الدراسات السابقة -د
مف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة ك المشابية تبيف لمطالب الباحث بعض االختبلفات ك      

 نقاط التشابو ما بيف الدراسات المشابية ك الدراسة الحالية ك مف أىميا ما يمي:
مميذ ك تمميذة إلجراء الدراسة األساسية، ك ( ت634بالنسبة لعينة البحث المختارة بحيث بمغ عددىا ) -

التي تمثمت في أقساـ األطكار النيائية في مرحمة التعميـ الثانكم لكالية قالمة، بالمقارنة مع الدراسات 
المشابية التي كانت تتمحكر معظميا حكؿ طبلب الجامعة، ثـ تبلميذ الطكر الثانكم، ك كذا أساتذة 

ماؿ مؤسسات ك أطفاؿ، باإلضافة الى العدد الذم تراكح في معظـ التعميـ ك المعاقيف حركيا ك ع
( فردا، مثؿ 500(، إال بعض الدراسات التي تجاكزت فييا العينة )500( إلى )09الدراسات مف )

  . تمميذ( 826) بمغت ىارم ك مكسكر دراسة ك تمميذ، (1500)بمغت  دراسة بف سميشة العيد
خدـ فاف جؿ الدراسات السابقة استخدمت المنيج الكصفي، ك القميؿ أما بالنسبة لنكع المنيج  المست -

 منيا استخدـ المنيج التجريبي ك ىك ما يتكافؽ مع نكع المنيج المستخدـ في ىذه الدراسة.  
حيث تمت معالجة البيانات االحصائية باستخداـ البرنامج بنكع األسمكب االحصائي المستخدـ  -

حصائية لمعمكـ االجتماعية( في جؿ الدراسات، ك ىذا ما تكافؽ ك (، ) الحـز االSPSSاالحصائي )
 اشترؾ معو الطالب الباحث باستخداـ نفس األسمكب االحصائي.

دراسة (، ك دراسة 2011ىناؾ دراسات استخدمت مقياس الصحة النفسية، كدراسة بشير حساـ ) -
(، ك دراسة 1997ليزاع )(، ك دراسة الزبيدم ك ا1997، ك دراسة سميف )(2019يكسؼ مكاكم )

 (.2000الزبيدم )
 كؿ الدراسات السابقة استخدمت االستبياف كأداة لجمع البيانات ك ىك ما يتكافؽ مع دراستنا الحالية. -
إف معظـ الدراسات تناكلت متغير كاحد فقط مثؿ األنشطة التركيحية الرياضية أك الصحة النفسية  -

فقط تناكلتيما معا، في حيف تناكلت ىذه الدراسة متغيريف معا  أما البعض اآلخر فتكجد دراسة كاحدة 
 النشاط البدني الرياضي التركيحي، الصحة النفسية(.)
أكدت كؿ الدراسات السابقة عمى أىمية االىتماـ باألنشطة التركيحية ك الرياضية في أكقات الفراغ  -

 خصكص.عمكما، ك في مرحمة المراىقة ) المرحمة الثانكية( عمى كجو ال
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ىناؾ دراسات استخدمت المنيج التجريبي بأسمكب المجمكعة الكاحدة لبلختبار القبمي ك االختبار  -
عادؿ محمد عكاد دراسة  (، ك2020دراسة ببلؿ حسيف ) (، ك2018البعدم كدراسة بكعزيز محمد )

   .(2004صبحي سراج ) ، ك دراسة(2019) أبك خكصة
(، ك دراسة بف 2013ؾ االنحرافي كدراسة مرازقة جماؿ )ىناؾ دراسات استخدمت مقياس السمك  -

(، ك ىناؾ دراسات استخدمت مقياس القمؽ ك التكافؽ الميني  ك الضغكط 2018سميشة العيد )
(، ك ىناؾ دراسة استخدمت مقياس التحمؿ النفسي ك اختبار 2018النفسية كدراسة بكعزيز محمد )

 ماسمكا. 
 ؿ المراحؿ العمرية المختمفة لفئات لممجتمع.اشتممت الدراسات السابقة عمى ك -
 االستفادة مف الدراسات السابقة: -ق
الدراسات السابقة ساعدت الباحث في تحديد الشريحة السنية لعينة البحث، ألنيا أشارت الى مدل  -

 أىمية ىذه الدراسات في مرحمة الطكر الثانكم. 
بالبحث في تحديد المنيج األكثر مبلئمة لمدراسة، ك استفاد الباحث مف الدراسات السابقة ك المرتبطة  -

 كاف أكثرىا استخداما لممنيج الكصفي.
 ساىمت تمؾ الدراسات في اثراء الجانب النظرم ليذه الدراسة. -
 ىذه الدراسات ساعدت الباحث في اختيار أدكات جمع البيانات المناسبة. -
اسات السابقة ك مدل تطابقيا مع نتائج ىذه استفاد الباحث مف النتائج التي تكصمت إلييا الدر  -

 الدراسة.
 ىذه الدراسات ساعدت الباحث في اختيار العينة المناسبة ك المتغيرات المناسبة لمدراسة. -
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Thesis Summary:  
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:مقدمـــــــــــــــــة

من حيث  ،إن كرة القدم هي من الرياضات الجماعية األكثر شيوعا في العالم اليوم   
اضات جماليتها في اللعب ومن خالل توفرها على فن معين يميزها عن غيرها من الري

قدرتها على ا حيث حافظت على حيويتها و لعاب القديمة جد  األخرى، فهي من األالجماعية 
 500هتمامهم، حيث "عرفت قديما في الصين منذ حوالي إبستئثار ستقطاب الجماهير واإلإ

 300والي  نزلت ضمن برنامج التدريب العسكري منذ حأن سنة ق.م وبقيت لمدة طويلة إلى 
الرومان انتقلت اللعبة الى  مارسها الرومان وعن طريق غريق ثمسنة ق.م، كما عرفها اإل

نجليزي الذي مارسها في الطرقات والشوارع والمدارس نجليز فسحرت الشعب اإلاإل بالد
العربية تسير وفي الدول  (،14-13ص:،2013سنة  1، طمشعل عدي النمري )والحدائق" 

لعربية الرياضية بفعل نقل مختلف فضل يوما بعد يوم فقد تأثرت العقلية اهاته اللعبة نحو األ
المباريات والمنافسات الدولية واألولمبية على التلفاز مما شّجع الشّبان على ممارسة هاته 

 اللعبة.
ا معقدة نوع   ودوراتتدريبيةن هاته اللعبة تمارس وتطبق من خالل المرور بعمليات كما أ   
عتماد على الخبرة وليس إحداهما فقط، كما أن اإل ميدانية اوممارسة علم تستدعي حيث  ،ما

الميدانية فقط دون اللجوء إلى العلم يخل بإحدى القواعد األساسية لتطوير تلك الخبرة والعمل 
نت خبرته العلمية، على نموها، بل سيحد منها ويجعل صاحبها مدربا ينقصه الكثير مهما كا

الرياضيالتدريحيث أن  بصفة عامة والتدريب في كرة القدم بصفة خاصة يقصد به: "  ب
بتكيف أجهزته الحيوية مع المجهود المبذول واألداء المطلوب فيسيولوجياإعداد العب الكرة 

 الشدةأوالحجم،مناسب سواء من حيث  مهارياوخططيابحملخالل المباراة، وكذا إعداده 
 غازي صالح محمود، هاشم ياسين حسن).اراه"من أداء التمرين أو عدد تكر أي من خالل ز 

مركزه فريق كرة القدم يضم في فريقه العبين كل منهم له  نإ، .(11، ص:2013سنة  1ط
في  ل  الذي يمثل الك   ىم ر الم س ار ح ا وهو الخاص، حيث يضم كل فريق عنصرا مهما وحساس  

للفريق وذلك بسبب المنصب الذي يشغله والذي من  العمودالفقريكل فريق حيث " يعتبر 
زم كما،، صالح بشير )يوسف ال"ومركزه الة  خالله يتطلب منه الدفاع عن مرماه بصورة فع  

 صاحبأكبرمسؤوليةحيث أن حارس المرمى هو  (،196، ص:2013سنة 1ط أبوخيط،
 ضياع نقاط مهمة. في الفريق حيث أن خطأ منه قد يكلف فريقه خسارة المباراة وبالتالي
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كما أن حارس المرمى في كرة القدم يختلف أدائه عن غيره من الالعبين في هاته اللعبة    

وذلك نتيجة إلستخدامه يديده في التعامل مع الكرة فطبيعة أدائه تفرض عليه واجبا أساسيا 
األشكال، وهو الذود عن مرماه من  خالل منع الكرة من الدخول إلى مرماه  وبأي شكل من 

لتزام الدائم لمجال رؤية ومتابعة الحارس فإن المدرب يحاول الحفاظ على اإل "عالوة على ذلك
 (.david turon-septembre2008 )"هتمام لدوافعهمكرة، لهذا فهو يولي الكثير من اإللل
البد من توافرها  مهاريةخصائصوهامة ومختلفة  خصائصبدنيةكما أن لحارس المرمى    

للرجفيه من خالل  عضلية وسرعةقوة واليدين الالتساعده على  لين أو مع  رتقاءرتماء
تجاه، كما أنه البد من توافر بعض الصفات البدنية األخرى لمثل هكذا إمكانية تغيير اإل

والرشاقةالعب من خالل عنصر  ية المختلفة وغيرها من الصفات البدنية والمهار  المرونة
، من أجل ذلك إرتأى الباحث أن يخوض ضمار هذا البحث العملي من أجل والمتنوعة
 -15العمرية  فئةللمختلف الصفات البدنية والمهارية لحراس المرمى  وإستشراقالوقوف 

النجوميةالتي هي و سنة 19 وسن اإلزدهار لمختلف الالعبين في كرة القدم، ومن  منبت
 :خالل ذلك تم تقسيم دراستنا إلى

  :الجانب التمهيدي للدراسة وذلك من خالل 

 للدراسة عام : وهو جانب تعريفي وتوضيحي حول الدراسة، حيث يحتوي في مدخل
بدايته على إشكالية الدراسة المطروحة والتي بدورها تطرح القضية العامة للدراسة من 

 الموضوعسببية إختيار هذا راسة وبناء فرضياتها، كذلك عناصر خالل مشكلة الد
، مع خالصة للدراسات السابقة ث  ح  الب   ات  طلح  ص  م  ل   ، وختاما بشرح  وأهمية الدراسة 

 والمشابهة ومدى إستفادة الباحث منها والعمل بها.

 وهو الجانب النظري حيث قسم هذا الباب إلى ثالثة فصول هي: :الباباألول 

 :األول  قالصفات البدنية حيث تم طرح مجموعة من الصفات البدنية المتف الفصل
 عليها وشرحها مع ذكر طرق تدريبها ووسائل تطويرها.

 :الثاني مة وكيفية من خالل ذكر المهارة التعليمية عاالصفات المهارية  الفصل
 ها.لمهارة، بعدها تم ذكر المهارة الخاصة بالفئة المراد دراستإكتساب الفرد الرياضي ل
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 :الثالث حارس مرمى كرة القدم، حيث تم التطرق إلى معظم القياسات  الفصل

العلماء تعريفات الخاصة به، كذلك تم ذكر الخصائص البدنية والمهارية من خالل 
 في هذا المجال.

 م في طياته فصلين هما:وهو الجانب التطبيقي الذي يض :البابالثاني 

 :ذكر منهجية البحث المتبعة واألساليب اإلحصائية المختلفة. الفصلاألول 

 :وفيه عرض ومناقشة مختلف النتائج وتحليلها. الفصلالثاني 

ومن خالل كل هاته الخطوات يتوصل الباحث إلى إتخاذ القرار المناسب حسب النتائج  
مستقبال في  المتحصل عليها مع اإلستدالل اإلحصائي الالزم، والتي يمكن اإلستفادة منها

 قادم المواعيد الرياضية المهمة.
 ومن الشيطان.  نا فمن أنفسنافمن هللا، و إن أخطأ لعمل كله بتوفيق من هللا فإن أصبناوهذا ا
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 : / اإلشكالية1
هي من أهم الرياضات الجماعية الرائدة في العالم من حيث جماليتها  كرة القدمإن رياضة    

وأسلوبها السلس والسهل في اللعب، وهي رياضة لها عشاقها من العالم أجمع ذكرهم وأنثاهم، 
كما أن لرياضة كرة القدم حدث هام يتابعه معظم سكان هذا الكوكب وهو كأس العالم الذي 

يه فرق القارات الخمس بعد تصفيات ومباريات رسمية يقام كل أربع سنوات حيث تجتمع ف
 يقوم بها منتخبات العالم كل في قارته.

حارس ا من الالعبين في الملعب يتقدمهم ا معين  ومن المعروف أن هاته اللعبة تضم عدد     
في الفريق وأول من يعلن عليه في القائمة الرسمية لكل فريق، فهو  "1المرمى وهو الرقم "

الكبرى في الفريق، حيث يعتبر أي خطأ من خالله قد يكلف فريقه هدفا  سؤوليةصاحب الم
عند  فمثال  "في مرماه وخطأ الحارس ال يغتفر ليس مثله مثل أي العب آخر في أي منصب، 

ا حيث أنه يمكن ف  د  على أن فريقه سيتلقى ه   ر  ط  ر أو خ  ر  فقدان المهاجم الكرة ليس هناك ض  
) حسام محمد ".عليه تسجيل هدف ضد فريقه ب  ت  ر  ت  ي   ه  ئ  ط  خ   ن  م  الحارس ف  تدارك خطئه، أما 

   (.58ص: 2016سنةحكمت، 
، كما أنه وجماليا لياقة بدنية خاصة وأداء مهاريا متنوعافهذا المركز يتطلب من صاحبه    

إن صح البد له من أن يتمتع بمقومات نفسية وأخالقية تعمل على تسهيل عمله ميدانيا 
على الجوانب المتعددة يمينا وشماال،  قفزات وإرتماءاتالتعبير، فمن خالل األداء المتنوع من 

د الهجمات ومنع الكرات من دخولها إلى مرماه فهذا أعلى وأسفل على الجانبين، من أجل ص
يعتبر أداء مهاريا وجماليا يضفي على اللعبة جماليتها وبساطتها، إال أن هاته المهارات 

ومرونة ورشاقة وغيرها من ، لمختلفة والمتنوعة تتطلب جهدا كبيرا ومتنوعا من: قوة، وسرعةا
 تدريب أساليبنوعية وطرق و خذ تأ الصفات البدنية المتنوعة األخرى، "كما أنه يجب أن

  football guid)."في الحسبان من خالل تكييفها مع الفرد ومستوى األداء حارس المرمى

u11-u13 avril 2012.p;5،) 

كما أن هاته الصفات لها دورها الخاص في تطوير الصفة العملية للحارس كذلك تترتب كل 
 .ل  و  أ ف  صفة حسب أهميتها بالنسبة للحارس أوال  

جزائرية حول هاته الفئة ومن خالل نقص التأطير الخاص بها الومن خالل قلة الدراسات   
ف الصفات البدنية الالزمة لهاته الفئة والعمل ارتأى الباحث إجراء دراسة تقوم بكشف مختل
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على تحديد مختلف المتطلبات المهارية التي تعمل على تطوير أدائه من مباراة ألخرى، 
ومساعدة الخبراء والمدرسين على إقامة تربصات تخص  فادة مستقبال  االست وذلك من أجل

ا في عالي   ة  ورفع الراي  باك الجزائرية هاته الفئة من أجل الخروج بفئة شباب يذودون عن الش  
 المحافل الدولية والعربية. 

 ومن أجل الخروج بنتائج تعمل على تطوير الفئة مستقبال تباين لنا هذا التساؤل اآلتي:   
 ؟ مى كرة القدمس مر ار الصفات البدنية والمهارية الخاصة بح ما هي

قامة تساؤالت جزئية تعمل على تسهيل كان البد من إ ،ومن خالل طرحنا للتساؤل العام هذا
 .مهمة الوصول إلى حل التساؤل العام

  / التساؤالت الفرعية:-*
 ؟ ماهي الصفات البدنية الخاصة بحراس مرمى كرة القدم / -*
 ؟ ماهي الصفات المهارية الخاصة بحراس مرمى كرة القدم / -*

الل طرح إلى إجابات مؤقتة من خن تم طرح التساؤالت )العامة+الجزئية( تم التوصل بعد أ
ل الوصول إلى الحل والتي بدورها هي عبارة عن يتسهبعض الفرضيات التي تعمل على 

 إجابات مؤقته.
 / الفرض العام: 2
 . متنوعةمهارية و لحارس مرمى كرة القدم صفات بدنية   

 الفرضيات الجزئية: 
 .متنوعةكرة القدم صفات بدنية و / لحارس مرمى 2-1
 .ومتنوعة مهارية لحارس مرمى كرة القدم صفات/ 2-2
 / أهداف الدراسة: 3
 / األهداف الذاتية:3-1

 .التعرف على أهم الصفات البدنية الخاصة بهاته الفئة في عالم كرة القدم 

 .التعرف على مختلف الصفات المهارية الخاصة بهاته الفئة 

 / األهداف الموضوعية:3-2

 ب وتطوير هاته الصفات.تحديد مختلف طرق وأساليب تدري 

 .دراسة محتوى البرامج التدريبية المختلفة لألندية 
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  توضيح فعالية وأهمية استخدام األساليب العلمية ودراستها من خالل تطوير كفاءة
 وقدرة مختلف الرياضيين في جميع الرياضات الفردية والجماعية.

  والمهارية التي تعمل على إظهار معرفة الدور األساسي الذي تلعبه االختبارات البدنية
نقاط الضعف والقوة لهاته الصفات من أجل العمل على تطوير البعض والمحافظة 

 على قدرة البعض اآلخر.
 / أهمية الدراسة: 4
من  النصيب األوفر في واليتنايكن له  ا لمموضوع   إن أهمية بحثنا هذا تكمن في تناوله    

مدربي حراس بتطبيقية أو أياما تكوينية خاصة  تربصات بعدم إقامةخالل تهميش هاته الفئة 
ومن خالل بحثنا هذا تم التوصل إلى نقاط نعتبرها مهمة  وهي الفئة األهم في الملعب المرمى

 ا لألجيال القادمة وذلك من خالل: ي  لم  ا ع  للمدربين الحاليين ومنبع  
البدنية المهمة لهاته  * مساعدة مدربي حراس مرمى كرة القدم على إيجاد بعض الخصائص

 الفئة.
* الكشف عن مختلف الصفات البدنية التي البد من توافرها في هاته الفئة والعمل على 

 ترتيبها وتطويرها.
 * محاولة مساعدة مدربي هاته الفئة على اإلختيار السليم والدقيق لهاته الفئة الحساسة.

لبدنية التي تعمل على تطوير * مساعدة مدربي حراس المرمى على الربط بين الصفات ا
 المهارات الحركية المختلفة والمتنوعة والمتجددة لهاته الفئة.

من خالل إعطائها أهمية مثلها مثل  الخاصة بهاته الفئة العقلية التدريبية* محاولة تطوير 
 غيرها من مختلف المناصب التي يشغلها الالعبون اآلخرون.

 / أسباب إختيار الموضوع:5
 / األسباب الذاتية:5-1  

من خالل التخصص المتابع من طرف الباحث)التحضير البدني للمواهب الشابة(، ومن     
خالل بداية ممارسة الباحث رياضة كرة القدم وتخصصه بلعب مركز حارس المرمى، تجلت 

اولة لنا فكرة دراسة الفئة التي تعتبر مهمشة من خالل قلت الدراسات لهاته الفئة، كذلك مح
الصفات البدنية والمهارية المهمة والالزمة لهاته المحطات الالزمة لتطوير هاته إبراز مختلف 
 الفئة المهمة.
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من بين األسباب التي جعلتنا نختار مثل هكذا دراسة هي قلة  / األسباب الموضوعية:5-2
هناك مختلف ا في الجزائر، ولو أن الوطنية والتي تكاد تكون منعدمة ومحدودة جد  األبحاث 

الدراسات المختلفة والتنوعة لهاته الفئة إال أن معظمها متفق حول خاصية معينة واحدة من 
، فقد قررنا إبراز مختلف الصفات البدنية والمهارية مع إظهار العالقة السرعةخالل صفة 

بينهما، كما سيتسنى لنا إظهار مختلف الصفات البدنية والمهارية من أجل إتاحة تنويع 
   الدراسات النظرية والتطبيقية للباحثين والدارسين في قادم األيام.

 / مجاالت البحث: 6
 والية الجلفة.  :/ المجال الجغرافي6-1

من خالل توفرها على عناصر شبانية، ومن خالل كثافتها السكانية وتعدد فرقها المشاركة في 
 بين الرابطات. مامختلف األقسام الرياضية من الرابطة الوالئية وصوال إلى 

تم اإلنطالق في المذكرة من خالل  05/11/2017منذ تاريخ:   / المجال الزماني:6-2
اإلتفاق مع السيد المشرف على متغيرات العنوان كذلك بداية العمل على جمع المعلومات 

 .ريجيادوتنظيمها وتوثيقها ت
 / التعريف بمصطلحات البحث: 7
 / الصفات البدينة:7-1
 إصطالحا:* 
أو الكتلة الشرقية بمصطلح الصفات  علماء االتحاد السوفياتيوهي التي يطلق عليها    

البدنية أو الحركية للتعبير عن القدرات الحركية أو البدنية لإلنسان والتي تشمل كال من: 
سنة عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطي، )محمودالمرونةالتحمل،القوة،السرعة،الرشاقة،

 (.172ص:، 1992

 : ئيـجـــــــــــــرا* التعريف اإل
وهي تلك الخصائص البدنية المختلفة والمتكونة من: تحمل وقوة وسرعة ومرونة ورشاقة،   

حيث تعمل على مساعدة الرياضي من أجل القيام بأداء رياضي معين حسب نوع 
 االختصاص الممارس.
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 / األداء المهاري:7-2
 إصطالحا: * 

أداء واجب حركي بأقصى درجة بهي مقدرة الفرد على التوصل إلى نتيجة من خالل القيام "
")مفتي إبراهيم حماد: تقان مع بذل أقل قدر ممكن من الطاقة في أقل زمن ممكنمن اإل
 (.104صفحة:  2001القاهرة

 : * التعريف اإلـجرائي
من  س  ار  م  ختصاص الم  في اإلالتي يؤديها الفرد الرياضي وهي مختلف الحركات الرياضية   

 أجل تحقيق أفضل النتائج.
 / حارس مرمى كرة القدم: 7-3

يعتبر حارس مرمى كرة القدم العمود الفقري بسبب المركز الذي يشغله والذي : إصطالحا* 
 ")يوسف الزم كماش، صالح بشير أبوة  ز  ك  ر  وم   ة  ال  ع  مرماه بصورة ف يتطلب منه الدفاع عن

 .(196صفحة:  2013 1طخيط، 
الالعبين الذين  ر  الفريق ومصدر قوته وآخ   ب  ص  أن حارس المرمى: هو ع   ار  ف  ويعرفه الص  

 ،بحث منشور( 2،العدد1م 1988)الصفاريدافعون عنه.

الحارس ليصد مختلف الذي يدافع عن مرماه لذلك سمي ب وهو الحارس * التعريف اإلـجرائي:
وذلك من خالل منع الكرة الدخول إلى مرماه وذلك بتمتعه ف الفريق الخصم الهجمات من طر 

 بمختلف الصفات البدنية واألداءات المهارية المختلفة.
 / الدراسات السابقة والمشابهة:8
 : / الدراسات الوطنية8-1

 دراسة سلطان الحاج، زرف محمد،  أ.د بن قوة علي * الدراسة األولى:
 مستغانم()جامعة عبد الحميد ابن باديس 

تحت عنوان: وضعية عملية إختيار حراس مرمى كرة القدم الجزائرية بين األسس العلمية 
 سنة.17والطرق التقليدية لذي الفئة العمرية تحت 

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف إلى كيفية اختيار حراس المرمى بكرة القدم الجزائرية للفئة   
ري، حيث استخدم الباحثون المنهج الوصفي سنة بأندية الغرب الجزائ17العمرية تحت 
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مدرب لهذه الفئة العمرية 30بأسلوب المسح لمالئمته وطبيعة المشكلة، وذلك بإستجواب 
 كعينة ممثلة للمجتمع األصلي، حيث تم استنتاج:

  إهمال المدربين ألندية الغرب الجزائري لألسس العلمية أثناء اختيارهم لفئة حراس
 سنة.17ن مرمى كرة القدم تحت س

  االعتماد على المدرب الرئيسي دون إسناد هذه المهمة إلى مدرب حراس مرمى بعد
 في اختيار حراس مرمى. تطبيق ناقص

  / الدراسات العربية:8-2
 : دراسة حسن راندي عبد العزيز.* الدراسة األولى

األداء تأثير تنمية بعض القدرات التوافقية الخاصة بحراس مرمى كرة القدم على مستوى 
 الفني إللتقاط الكرات العرضية.

 .2007مارس  * سنة الدراسة:
تأثير برنامج تدريبي مقترح على مستوى األداء الفني إللتقاط الكرات  * هدف الدراسة:

 العرضية لحراس مرمى كرة القدم الناشئين.
 المنهج التجريبي باستخدام عينة تجريبية واحدة. :* المنهج المتبع

حراس مرمى نادي اسمنت  3تم اختيار العينة بطريقة عمدية وبلغ عددها  :عينة البحث* 
 أسيوط.

 * النتائج المتحصل عليها: 
* للبرنامج التدريبي المقترح تأثير ايجابي على القدرات التوافقية قيد البحث 

 لدى حراس مرمى كرة القدم الناشئين. )التوازن،الرشاقة،السرعة، االحساس الحركي(
التدريبي المقترح له تأثير إيجابي على مستوى األداء المهاري إللتقاط الكرات  * البرنامج

 العالية في المناطق األربعة لدى حراس مرمى كرة القدم الناشئين.
* التمرينات التوافقية التي احتوى عليها البرنامج لها تأثير فعال على تحسين القدرات 

 لتقاط الكرات العالية.التوافقية ورفع مستوى األداء المهاري في ا
 .2013الحوفي. ،محمود حسن * الدراسة الثانية:

وبعض مهارات حراس  لقدرات التوافقية الخاصة كأحد متطلبات تطوير عمل الرجلينا* 
 مرمى كرة القدم للناشئين.
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: تصميم برنامج للقدرات التوافقية الخاصة بحراس مرمى كرة القدم هدفت الدراسة إلى* 
 للناشئين من أجل معرفة: 

 القدرات التوافقية الخاصة بحراس مرمى كرة القدم لعينة البحث. -
 تغيرات عمل الرجلين وبعض المتغيرات المهارية لدى حراس مرمى عينة البحث. -
ومتغيرات عمل الرجلين والمتغيرات المهارية قيد  العالقة بين القدرات التوافقية الخاصة، -

 البحث.
 : استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة البحث.منهج البحث المتبع* 
حارس مرمى كرة القدم اختيروا بطريقة عمدية  21: تكونت عينة البحث من عينة البحث* 

 قصدية لبعض أندية االتحاد المصري لكرة القدم.
 ومن خالل البحث استطاع الباحث من الخروج باستنتاجات أهمها: 

البرنامج التدريبي المقترح له تأثير إيجابي على تحسين مستوى القدرات التوافقية الخاصة * 
 بحراس مرمى كرة القدم الناشئين.

تحسين قدرات عمل الرجلين وبعض  المقترح له تأثير إيجابي على * البرنامج التدريبي
 ت حراس مرمى كرة القدم.مهارا

 2014دراسة مي علي عزيز.: / الدراسة الثالثة3
: التنبؤ بمستوى األداء المهاري على وفق أهم القدرات البدنية إلنتقاء حراس تحت عنوان* 

 مرمى كرة القدم الشباب لكرة قدم الصاالت.
 هدفت الدراسة إلى التعرف على: * 

البدنية والقدرات المهارية لحراس مرمى الشباب بكرة القدم * العالقات االرتباطية بين القدرات 
 الصاالت.

* نسبة مساهمة القدرات البدنية بمستوى األداء المهاري لحراس مرمى الشباب بكرة القدم 
 الصاالت.

* ايجاد معادلة تنبؤية بمستوى األداء المهاري وفق أهم القدرات البدنية لحراس مرمى 
 الشباب.

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي والعالقات  المستخدم:منهج البحث 
 االرتباطية لمالئمته طبيعة ومشكل البحث.
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حارس مرمى في محافظة القادسية  48توفر مجتمع البحث على  مجتمع البحث وعينته:
 ناديا. 14يمثلون  2013-2012لموسم 

 االستنتاـجات: 
 -  المهاري وبعض القدرات البدنية.هناك عالقة معنوية بين األداء 

 .تم وضع معادالت تنبؤية لألداء المهاري وفق بعض القدرات البدنية 

  أظهرت االختبارات البدنية السابقة أكبر عدد من العالقات االرتباطية مع األداء
 المهاري.

 األردن. 2009: دراسة ناجح الذيابات من جامعة البلقان التطبيقية / الدراسة الرابعة4
تحت عنوان: أثر برنامج تدريبي مقترح لتطوير بعض المهارات األساسية لحراس مرمى كرة 

 في األردن.القدم 
 : استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة البحث.منهج البحث المستخدم

حراس مرمى كرة القدم تم اختيارهم بطريقة عمدية  8تكونت عينة البحث من  :عينة البحث
، حيث أظهرت النتائج 2008/2009من الفرق المشاركة في بطولة دوري المحترفين للعام 

جملة أو فقرة متعلقة بالمهارات  20من خالل قيام الباحث بتجهيز إستمارة تقويم متكونة من 
دم، حيث تم توزيع هاته االستمارة على مدربين ودكاترة األساسية لحراس مرمى كرة الق

مختصين في هذا المجال، وقد استنتج الباحث بأن هناك نقص في وجود برامج تدريبية 
لحراس مرمى كرة القدم واالعتماد على الخبرة في التدريب وضعف القدرة من قبل المدربين 

كما أنه توصي الدراسة بوضع برامج  على القيام بالتغذية الراجعة لحراس مرمى كرة القدم،
 حراس والتخطيط للعملية التدريبية.تدريبية أسبوعية لتدريب ال

نسب مساهمة حراس مرمى كرة  :تحت عنوان 2006: دراسة مسلم/ الدراسة الخامسة5
 القدم في بناء و نجاح وفشل العملية الهجومية في كرة القدم.

اركة حارس المرمى في فشل ونجاح البناء هدفت الدراسة إلى التعرف على نسبة مش -
 الهجومي.

كذلك من أجل التعرف على عدد المهارات الفنية الفاشلة والناجحة المنفذة بالساق،  -
 والكشف على العديد من المهارات الخاصة بحراس المرمى.

 استخدم الباحث المنهج الوصفي. :المنهج المستخدم
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تكونت عينة البحث من أهم حراس مرمى المشاركون في الدوري االسباني  :عينة البحث
اختيروا بطريقة عمدية، كما أظهرت النتائج أن هناك قصورا في  2006/2007لموسم 

السرعة الحركية والمهارية لدى الحراس كما أظهرت عدم القراءة الصحيحة إلى إستراتيجية 
 لعب الزمالء والخصوم.

 تحت عنوان:  2005دراسة حسن وآخرون  :ة/ الدراسة السادس6
 تحديد مسافة االقتراب األفضل لحماة الهدف لتضييق زاوية التهديف المواجهة بكرة القدم.

هدفت الدراسة إلى تحديد مسافة االقتراب األفضل لتضييق زاوية الهدف المواجهة بكرة القدم 
 لكرة المواجهة(.ياردة ل14ياردة،  11ياردة،  8لحراس مرمى من ثالث مناطق)

حراس وثالث مهاجمين من أندية القادسية العراق لموسم  3تكونت من  :عينة البحث
 تم اختيارهم بطريقة عمدية. 2004-2005

 استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي. منهج البحث المتبع:
الكرة في مسافة بأن أفضل مسافة اقتراب لحامي الهدف)حاس المرمى( من وأظهرت النتائج 

ياردات كما أظهرت النتائج بأن أفضل  7ياردات وتأتي بعدها  5ياردات هي مسافة  8
ياردات وأن أفضل  5ياردة( هي  11مسافة إقتراب لحارس المرمى من الكرة في منطقة)

 ياردات. 5يادرة هي  14مسافة اقتراب لحارس مرمى من الكرة في منطقة 
 .2008رشيد. ،دراسة نوفل فاضل الدراسة السابعة:

دراسة مقارنة في بعض القدرات االدراكية الحس حركية بين الرجلين والذراعين  :تحت عنوان
 لدى حراس مرمى كرة القدم.

* هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في بعض القدرات الحس ادراكية بين الرجلين 
 والذراعين لدى حراس مرمى كرة القدم.

          لمالئمته وطبيعة الدراسة.  منهج الوصفي بطريقة دراسة مقارنةال المستخدم: المنهج* 
 حارس مرمى. 15بلغ حجم العينة  * عينة البحث: 

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في بعض القدرات الحس حركية، حركية 
الرجلين والذراعين لدى حراس مرمى كرة القدم، وقد توصل الباحث بعد إجرائه للعديد من 

 االختبارات الحركية واالختبارات الحسية إلى أنه: 
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في اإلختبارات االدراكية وجود فروق ذات داللة غير معنوية بين الرجلين و الذراعين  -
 حركية المختارة.-الحس

وجود فروق ذات داللة غير معنوية بين الرجل المسيطرة والذراع المسيطرة في االختبارات  -
 المختارة.حركية -االدراكية والحس

 / الدراسات األـجنبية:8-3
 دراست كل من تشارلز سيبيراس و ستيفن غريما. * الدراسة الثامنة:

في  PRO UEFA 2015-2017للحصول على دبلوم  المتطلباتظل أطروحة قدمت في 
 .المركز الفنيب، اتحاد كرة القدم المالطي

اتجاهات في  من خالل هذه األطروحة ، يقترح المؤلف للتحقيق وتحديد الخطوط العريضة
مالطي. السيناريو ال تدريب حراس المرمى في الخارج وتطبيق النتائج على خاصة التدريب

دورة  ات دورات تدريب حارس المرمى، وهيمستويمن  أكثر تقدم ا لشكالتخذ هذا ا كما
 وحراس المرمى في االتحاد األوروبي "أ"." 2"تدريب حارس المرمى المستوى 

 ، يليهتدريب الرياضيتم تقديم استعراض ألدب الحيث ،ؤلف من خبرة أجنبيةد الماستفا حيث
 تقترح هذه الرسالة بعد ذلك ،دورات تدريب حارس المرمىصول على نظرة عامة على الح

معايير تدريب حارس  ، في محاولة لزيادةحديث تدريب حراس المرمى في مالطاتوصيات لت
 .المرمى

جوهر هذه األطروحة هو تسليط الضوء على أهمية تدريب حارس المرمى التكاملي ، والنسخ 
 غي أن يكون متميز ا عن المباراة والفكرة هي أن التدريب ال ينب ،سيناريو المباراة في  المتطابق

ف حارس المرمى استهد في هذا العمل، تم تدريب حراس المرمى بشكل منعزلونادرا ما ي
نحو فرض هيكل  ، والتي هي موجهةهذه األطروحةومدرب حراس المرمى مباشرة من خالل 

 .ة القدم في مالطاكر االتحاد الوطني  لتأهيل معترف به تحت رعاية 
 دراسة كال من:  * الدراسة التاسعة:

 Richard A. Fariña, Gabriel Fábrica, P. Sebastián ,Tambusso, and 

Rafael Alonso 

وجهة نظر حراس مرمى كرة القدم لرابطة كرة القدم المحترفة في دراسة تحت عنوان: 
 .2013األوروغواي حول ضربة الجزاء. أفريل 
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 ملخص الدراسة: 

ن فقد كا اء في كرة القدم المحترفة للرجال، ومن ثم  ٪ تقريب ا من ضربات الجز 70تم تسجيل 
 هدف ا في 2.5اريات ال تتضمن سوى بما أن المبو ، ذلك حاسما  في زيادة فرص الفوز

، وذلك حارس المرمى إلنقاذ ركالت الجزاءتقيم هذه الدراسة الفرص المحسنة ل ،المتوسط
في البيانات الفعلية  ستخدام سرعات التصوير الفعلية في محاكاة الكمبيوتر والنظربا

تم اختيار  ،ة إلى الهدف مقسمة إلى تسع مناطقتم توجيه ركالت مقلدحيث  ،والتجريبية
تم  ،قبل لحظة تأثير الالعب على الكرةحركة حارس المرمى لتبدأ في خمس مرات مختلفة 

تحليل فرص االدخار من خالل االنحدار اللوجستي مع األخذ بعين االعتبار مساحة الهدف 
تم العثور على حفظ تعتمد بشكل أساسي على  ،الكرة وحركة رد فعل حارس المرمى وسرعة

ن يتم توفير أ، كفي المناطق الوسطى من الهدف ،ة حركة حارس المرمى وفقا للمنطقةبداي
حيث  منطقة الهدف بعيدة عن المركز ،ل عن سرعة الكرة ووقت التفاعلستقالحماية بشكل م

هذا يشير إلى أن الحفظ و  ،، وعرض أعلى التشتتحفظ اللقطات الحقيقية بشكل متكرريتم 
ا على سرعة الكرةيعتمد بشكل أساسي على وقت رد فعل حارس ا  وأخير ا  ،لمرمى ولكن أيض 

 بالقرب من المشاركات.تكون الفرص منخفضة )ولكن غير موجودة( 

 كلمات البحث: رابطة كرة القدم ، ركلة جزاء ، حارس المرمى ، محاكاة الكمبيوتر.
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 االستفادة من الدراسات المشابهة والسابقة:  -/9
ا أو العربية حتى األجنبية فقد تم     ل ية  من ه  من خالل ذكر مختلف الدراسات سواء  الم ح 

ت مال جزء كبير من مذكرتنا، ومن خالل ذلك الخروج ببعض المالحظات التي عملت على إ ك  
 تم الخروج ببعض النقاط المفيدة وهي كاآلتي:

 .التوافق الكامل بين الصفات البدنية والمهارية 

  ير ورفع المستوى المهاري من خالل تطوير معظم الصفات البدنية.تطو 

  من خالل الدراسة للعمليات التوافقية تم الخروج بأن للرجلين لهما عمل هام ومساعد
 في تطوير األداء المهاري.

 .وجود عالقة إرتباطية بين الصفات البدنية والمهارية الخاصة بحراس مرمى كرة القدم 

 لمختلف المدربين من خالل عدم إدراج الحراس في العمل  ضعف التأطير الفني
 المهاري والبناء الهجومي للفريق.

  ضعف العمل الفني للحراس من خالل عدم التمركز الصحيح في أغلب المباريات من
 أجل تضييق زاوية التهديف على المهاجمين.

 المهمة صة في ركلة الجزاء حراس من أجل تطوير مهارة الصد خاقلة تدريبات ال
 والحاسمة في أغلب المباريات.

  الخروج بوجوب فهم العمل التوافقي بين عمل الرجلين واليدين في الجانب المهاري
 لهاته الفئة.

  ال يمكن تطوير األداء المهاري لهاته الفئة من غير العمل األولي على التطوير
 البنيوي للعنصر البدني.

 مل الرجلين واليدين.العمل التوافقي الالزم للحارس من خالل ع 

  .اإلبتعاد الكلي عن األسس العلمية في اختيار وانتقاء حراس مرمى الفرق 
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 ملخص البحث باللغة العربية 

اإليقاع( لدى   األلعاب الموجهة لتنمية القدرات التوافقية )التوازن،فعالية برنامج مقترح باستخدام 
 ت ( سنوا5/6أطفال المرحلة التحضيرية )

 من إعداد الطالب: قرومي علي                          إشراف: د. دوار صالح رياض

 جزار نسيمة د. المشرفة المساعدة:                                                              

هدفت هذه الدراسة التي إلى إظهار "فعالية برنامج مقترح باستخدام األلعاب الموجهة لتنمية القدرات  

التحضيري   )التوازن،  التوافقية أطفال  لدى  الحركي(  لل  ( 5/6)  اإليقاع  الدراسي  سنوات"  موسم 

2019/2020 . 

طبقت هذه الدراسة في ابتدائية علي عمران التي تقع في مدينة برج الكيفان شرق الجزائر العاصمة،  

بحيث طبقت اختبارات الدراسة و البرنامج المقترح في ساحة المدرسة، هدف البرنامج المقترح إلى  

و المتحرك و اإليقاع الحركي، هذا ولقد    تنمية القدرات التوافقية و بالخصوص قدرتي التوازن الثابت 

اعتمد الباحث على المنهج التجريبي بمجموعة واحدة فقط لمالئمته لطبيعة الدراسة، تكونت عينة الدراسة  

طفلة(، بحث تم تطبيق  15طفل و  19سنوات )   6و    5طفل و طفلة تتراوح أعمارهم ما بين    34من  

نامج المقترح على مجموعة من الخبراء و المختصين  البرنامج عليهم جميعا، قبل هذا تم عرض البر

في مجال النشاط البدني الرياضي ما قبل المدرسي، بعد تطبيق البرنامج  المقترح و إجراء االختبارات  

 البعدية للدراسة تحصلنا على النتائج اآلتية:  

لد  التوازن واإليقاع  التوافقية خاصة  القدرات  تنمية  التحضيري  تساهم األلعاب الموجهة في  ى أطفال 

 . ( سنوات 5/6)

لقدرة  لصالح االختبار البعدي  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي    -

 التوازن الثابت. 

 لقدرة ي لصالح االختبار البعد  البعديتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي واالختبار  -

 التوازن المتحرك. 

 لقدرةلصالح االختبار البعدي  البعدي  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي واالختبار   -

 اإليقاع الحركي. 

لمقترح من طرف الطالب الباحث ينمي القدرات التوافقية لدى أطفال  البرنامج ا  إنيمكن القول    بالتاليو

 . (الحركي واإليقاعالتوازن  )المرحلة التحضيرية 
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 الكلمات الدالة: 

التربية من خالل الحركة، أطفال ما قبل المدرسة،    " اللعب الموجه، القدرات التوافقية، التوازن، اإليقاع، 

 "  التحضيريل أطفا

Research summary in English: 

The effectiveness of a proposed program using Guided games at 

developing harmonic abilities (balance, rhythm movement) among 

preparatory school children (5/6) years 

This study aimed to demonstrate “the effectiveness of a proposed 

program using Guided games at developing harmonic abilities (balance, 

rhythm of movement) among preparatory children (6/5) years” for the 

2019/2020 academic season. 

This study was applied in the elementary school of Ali Omran, which is 

located in the city of Bordj El Kiffan, east of Algiers, so that the study 

tests and the proposed program were applied in the school yard. On the 

experimental curriculum with only one group for its suitability to the 

nature of the study, the study sample consisted of 34 children between 

the ages of 5 and 6 years (19 children and 15 girls), research that the 

program was applied to all of them, before this the proposed program 

was presented to a group of experts and Specialists in the field of pre-

school physical and sports activity, after implementing the proposed 

program and conducting post-tests for the study, we obtained the 

following results: 

The guided games contribute to the development of harmonic abilities, 

especially balance and rhythm, for children of preparatory (5/6) years 

There are statistically significant differences between the pretest and 

the post test for the ability of static balance. 



 الملخص 

 

- There are statistically significant differences between the pretest and 

the post test for the ability of balance moving. 

- There are statistically significant differences between the pre-test and 

the post-test for the ability of motor rhythm. 

it can be said that the program proposed by the research student 

develops the harmonic abilities of the preparatory stage children, 

especially balance and motor rhythm. 

Key words: 

Guided play, harmonic abilities, balance, rhythm, parenting through 

movement, pre-school children, preparatory children 
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 مقدمة 

تعتبر الثروة البشرية ثروة حقيقية في أي مجتمع من المجتمعات، و باألخص األطفال الذين يعتبرون  

مواجهي تحديات هذا العصر الذي تغير كثيرا نتيجة الثورة العلمية و المعرفية و مختلف االختراعات  

قرية صغيرة، و لقد فرضت هذه القفزة العلمية على    و االبتكارات الجديدة التي غيرت العالم وجعلته 

جميع دول العالم مراجعة حساباتها و أدركت ضرورة إعداد جيل يستطيع مواكبة هذا العصر و هذا من  

خالل العمل على بناء و تطوير البيئة التي ينشئ و يتعلم فيها األطفال و التي تتمثل في رياض األطفال  

المدارس االبتدائية و كذ  التربوية و طرق  و  المناهج  الثانويات من خالل عصرنة  المتوسطات و  لك 

 وأساليب التدريس و إعادة النظر فيها. 

قبل   ما  مرحلة  في  الطفل  بتربية  ااِلهتمام  المعاصرة ضرورة  التّربوية  ااِلتجاهات  أثبتت  لقد  و  هذا 

جميع النّواحي، سواء    المدرسة، ألنّها مرحلة جد حّساسة و لها دور مهم في نمو شخصية الطفل من 

الحركية أو النّفسية و كذا ااِلجتماعية و الوجدانية، و خالل هذه المرحلة تتّضح شخصية الطفل و تتشكل  

فيها العادات و ااِلتجاهات، و ينمو لديه الميول و ااِلستعدادات، و تبرز قدراته و مواهبه، و كذا القيم  

ح مسار نمو الّطفل الجسمي و العقلي النّفسي و ااِلجتماعي  الخلقية و الّروحية، و من خالل كل هذا يتضّ 

كما دعا علماء المسلمين  ، طبقًا لما توفّره البيئة المحيطة به، حيث أّكد اإلسالم على أهميّة هذه المرحلة

ضرورة تعلم أبناء المسلمين أصنافا من العب واأللعاب التي تقويهم، و تجلب لهم الخير، و تعده اإلعداد  

" علموا أوالدكم السباحة و الرماية و مروهم    - رضي هللا عنه-العقدي الرباني، فقال عمر بن الخطاب  

الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة و السباحة و الرماية    أن يثبتوا ظهور الخيل وثبا" و في هذا تبيان لحق 

النفسية و   لتنشئة األطفال و تربيتهم من جميع جوانبها  يعتبر مسألة هامة  فاللعب  الخيل"،  و ركوب 

قديما   العرب  قال  العقلية، و كما  و  الجسمية  و  كالنّقش على  ااِلجتماعية  يتعلم في صغره  الذي  "مثل 

 الصَّخر". 

يست  ما  يعتبر  هذا  الذي  االبتدائي، و  الطور  التعليمية و خاصة  النظر في جميع األطوار  إعادة  وجب 

القاعدة الصلبة و الركيزة األساسية للعملية التعليمية و كذلك تعتبر النواة التي يخرج منها جيل متعلم  

باألطفا العناية  و  المستقبل  عماد  فالطفولة   ، الميادين  جميع  في  مواكبة عصره  على  هذه  قادر  في  ل 

المرحلة العمرية الحساسة هي القاعدة التي تقوم عليها نشأتهم السليمة في مراحل نموهم المختلفة، هذه  

المرحلة تغرس البذور األولى لشخصية الطفل و تتشكل العادات و االتجاهات و تنمو القدرات و تنضج  

ها الفترة الحيوية لتنمية مختلف  المواهب حيث يكون الطفل قادرا على قبول التأثير و التوجيه كما أن

القدرات الحركية و المعرفية و العقلية، فهي مرحلة النشاط الحركي المستمر الذائب في الطاقة الهائلة  



 مقدمة 

 

 ب 

التي يمتلكها األطفال الن هذه الطاقة تعتبر من أهم مظاهر السلوك الحركي لألطفال)السعدي ابراهيم،  

 (. 19، ص 2004

منا العمل على  لهذا وجب  تعليم  و  تربية و  ترتكز عليه قصد  اللعب و  تعتمد على  هج تربوية حديثة 

األطفال الن اللعب يعتبر غريزة، فالطفل يحب و يميل إلى اللعب بالفطرة و هذا ما يجب مراعاته أثناء  

تصميم المناهج التربوية الخاصة باالبتدائي و رياض األطفال، هذا ما يساعد الطفل على استغالل كل  

تفجير مواهبه في سن مبكرة و، فمن خالل اللعب يتفاعل مع غيره و يكتشف الحياة و يكتسب    قدراته و 

خبرات جديدة عن مهارته الذاتية و غيره من األطفال بحيث يخلق عالمه الخاص به المليء باالستكشاف  

طفال في  و التخيل و الحركة، فهو يحول العالم الكبير إلى عالم صغير بحجمه، فاإلبداع يظهر عند األ

ألعابهم و قصصهم و رسوماتهم و في استخدام األدوات ألجل تحقيق أغراض جديدة، و هذا ما يؤكد  

 ( 06، ص 1986دور اللعب في إبداع األطفال و إظهار مواهبهم.)نور جعفر، 

اللعب ضرورة قصوى بالنسبة للطفل في هذه المرحلة فهو يساعد على بناء شخصية الطفل نفسيا،    ويعد 

 ( 14، ص 2004، واخرون)روربت واطسون    .وحركيا يا اجتماع 

ما يجول في    وكل   ه عن ذات  والتعبير فضال عن هذا فاللعب يعتبر المتنفس الوحيد للطفل لتفريع انفعاالته  

وسيلة تربوية لتفريغ الطاقة الزائدة    واعتبرته العديد من الدراسات أهمية اللعب    وأكدت خاطره، هذا  

 . واالنفعاليةمدركاتهم العقلية   وتنمية الطفل على اكتشاف العالم المحيط به   ويساعد 

الوسائل التي يكتسب من خاللها الطفل أشياء جديدة تمّكنه من اِكتشاف    وأنجع اللعب الموجه من أهم    ويعّد 

مختصين في تربية    وأساتذة ون تحت رعاية مربّون  اللعب الموجه الذي يك  ويساهم العالم المحيط به،  

العديد من علماء النَّفس على    وأّكد ،  وااِلجتماعية  والمعرفية   والنَّفسية الّطفل من جميع النّواحي الحركية  

أهميّة اللعب الموّجه لهذه الشَّريحة حيُث أّكد أرسطو على ضرورة تشجيع األطفال على اللعب باألشياء  

 ( 28، ص 2004،  يعبد الهاد يؤدي إلى تطوير شخصياتهم )نبيل   وهذافي حياتهم التي يستخدمونها 

الذّات، فاللعب بالنّسبة للّطفل ذو أهمية بالغة في عملية    وإشغال ليس مجرد طريقة لتمضية الوقت    واللعب 

تربية    وقالالذاتي.    والتّعبير   والتّعليم التّربية   اللعب هو أسلوب الّطبيعة في  أّن  الّصدد  فرويد في هذا 

 األطفال. 

( سنوات من  6-5التحضيري المتنفس المناسب بالنّسبة لألطفال في سن )  وأقسام رياض األطفال    وتعّد 

حتّى يكونوا مستعدين    واالجتماعيةالنفسية    وكذلك  والمعرفية أجل تكوينهم من جميع النّواحي الحركية  

 العمرية لهذه الّشريحة.   والمرحلةالمدرسي في ااِلبتدائيات من خالل وضع برامج هادفة تتماشى  للدخول  



 مقدمة 

 

 ج 

دفعت الحاجة إلى إجراء هذه الدراسة التي تهدف إلى إظهار "فعالية برنامج مقترح باستخدام    ولهذا

(  6/ 5)  تحضيري )التوازن، اإليقاع الحركي( لدى أطفال ال  األلعاب الموجهة لتنمية القدرات التوافقية 

 سنوات"  

بعد االطالع على عدد من    وهذاومنه فقد صمم الطالب الباحث برنامجا قائم على األلعاب الموجهة،  

مختلف الدراسات    وكذلك  والماجستير الدكتوراه    ورسائل المتمثلة في الكتب    واألجنبيةالمراجع العربية  

في تنمية    ودورها األلعاب الموجهة    ذات صلة في المجالت العلمية المحترمة التي تصب في موضوع 

 ي. القدرات التوافقية لدى أطفال التحضير

تم عرض اإلطار  في البداية  و بناء على ما سبق ذكره جاءت هذه الدراسة متمثلة في فصولها كاآلتي:   

العام للدراسة بداية من اإلشكالية و طرح الفرضيات و إبراز أهمية و أهداف الدراسة و كذلك طرح  

الجانب النظري يحتوي  لمفاهيم و المصطلحات و عرض الدراسات السابقة و التعقيب عليها، أما  أهم ا

األول   الفصل  فصول،  ثالث  و  على  المفاهيم  من  جملة  إلى  متطرقين  الموجهة  لأللعاب  خصص 

  تناولنا فيه القدرات التوافقية و جميع أنواعها و خصصنا حيزا اكبر بالنسبة   الثاني التعريفات، الفصل  

خصص ألطفال ما قبل المدرسة    الثالث لقدرتي التوازن الثابت و المتحرك و كذلك قدرة اإليقاع، الفصل  

متطرقين إلى أهمية هذه المرحلة و كذلك مراحل نمو األطفال و العوامل المؤثرة عليه و متطلباته و  

ج السنوي لقسم التحضيري  كذلك تطرقنا إلى المناهج التربوية المعتمدة في ااِلبتدائيات و كذلك البرنام 

الفصل  فقد خصص  الجانب التطبيقي فيه ثالث فصول ايضا    و دور المعلم و المربي في تطبيقه، أما

لمنهجية البحث و اإلجراءات الميدانية للدراسة متمثلة في عرض المنهج المختار و الدراسات األول  

االستطالعية و تحديد عينة الدراسة و التخطيط التي وضع ألجل إجراء الدراسة و عرض االختبارات  

تم  صل الثالث  الففقد تم عرض النتائج فيه و    الثانيالتي اِستعنّا بها في المالحظة والقياس، أما الفصل  

 في ضوء فرضيات الدراسة.  ة النتائج مناقشفيه 
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 اإلشكالية .1

تعد فترة الطفولة من أهم الفترات في تكوين شخصية الطفل فهي مرحلة جد حّساسة في نمو الّطفل في  

األطفال في مرحلة    ويتّصف جميع النّواحي، سواء الحركية أو النّفسية، وكذا ااِلجتماعية والوجدانية،  

( الزائدة  6-5التحضيري  بالّطاقة  سنوات  توظيف طاقاتهم    القدرة على  وعدم العشوائية    والحركات ( 

 الّداخلية، بالمقابل تكون قابليته للتّعلم مرتفعة جًدا. 

معه    ويتفاعلّن مرحلة الّطفولة لها دور هام في نمو شخصية الطفل من خالل الخبرات التي تمر بها  إ

 أثناء لعبه. 

الذّات      إشباع  بمثابة  اليومية  حياته  في  الطفل  لدى  اللعب  حقيقة  النّاصر  )ع   .والعقل  والّروح إّن  بد 

 ( 69ص  ، 2017العباني، 

"أرسطو" على ضرورة تشجيع األطفال    وأّكد "فرويد" أنّه أسلوب الطبيعة في تربية األطفال    وعّرفه 

الذات خاصة اللعب الموجه الذي يكون تحت    وإشغالليس مجرد وسيلة لتمضية الوقت    وأنهعلى اللعب  

  . الذّاتي  والتّعبير   وااِلستكشافي عملية التّربية  مختصين يعد ذو أهمية بالغة ف   وأساتذةإشراف مربيين  

 (28، ص 2004)نبيل عبد الهادي، 

ا في عملية التعليم و تنظيم      و تعتبر مواقف اللعب الموّجه بمثابة خبرات حسيّة عملية و تمثّل بعًدا هامًّ

ّن الطفل يتعلم و يتذكر  البيئة التي تتحّدى إمكانيات الطفل و قدراته العقلية و ااِلنفصالية و الجسمية، أل 

له   تقّدم  التي  المعلومات  اِستيعاب  عليه  حيث يصعب  العلمية،  الممارسة  و  الحسيّة  بالخبرة  المعلومة 

تعبير عن نفسه و ذاته بحرية  البطريقة شفهية، و تساهم هذه األلعاب الموجهة في مساعدة الّطفل على  

ن لديه صورة جسمانية جميلة و متّزنة أي أّن  و اإلحساس الجيد بجسمه و كذا تقدير المسافات و تكو 

الطفل يعمل بطريقة آلية تمّكنه من ااِلقتصاد في الّزمن و الجهد و الّطاقة و هذا ما يتطلب درجة من  

 التّوافق الحركي. 

عملية مقرونة بإمكانيات الجهاز الحركي على تنظيم القوة الداخلية مع    اأنّه  بالقدرات التوافقيةيقصد     

الّسابقة لدى األفراد،     ولكن القوة الخارجية المؤثرة وتختلف القوة بِاختالف الفعل الحركي والتّجارب 

 ( 09، ص 2001)وجيه محجوب،  . التّوافق قدرات  يبقى الجهاز المركزي هو األساس في عملية

ة ال تهتم بتعويض نقص أو تصحيح وظيفة حركية معينة، بل تهدف إلى التعامل مع  الموّجه   واأللعاب 

جسمي    وإرسال بصفة كلية من خالل اِستغالل اإلمكانيات المتوفّرة للوصول إلى اِستقبال    والنّفس الجسم  

 . والّزماناإلحساس الجيّد بالجسم داخل المكان   وإلى منّسق  
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اِقتراح برنامج بِاستخدام األلعاب الموجهة لتنمية القدرات    وهي ذا  من هذا المنطلق نشأت فكرة بحثنا ه   

 ( سنوات. 6،5التوافقية لدى أطفال التحضيري )

 . التساؤل العام:2

التوافقية   القدرات  تنمية  في  الموجهة  األلعاب  تساهم  التحضيري   اإليقاع(   التوازن،)هل  أطفال                            لدى 

 ( سنوات ؟  6/ 5) 

 التساؤالت الجزئية:  1. 2

 ؟ لقدرة التوازن الثابت  االختبار  والبعديهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي  ✓

 ؟ واالختبار البعدي لقدرة التوازن المتحرك  القبلي   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار  ✓

 الحركي؟  اإليقاع  لقدرة البعدي  القبلي واالختبار هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار  ✓

 فرضيات الّدراسة: .  3

 الفرضية العامة:   1. 3

  ( 5/6) أطفال التحضيري    ىاإليقاع( لد   التوازن،)تساهم األلعاب الموجهة في تنمية القدرات التوافقية  

 . سنوات 

 الفرضيات الجزئية:  2. 3

لقدرة    لصالح االختبار البعدي   البعدي   واالختبار توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي   ✓

 التوازن الثابت. 

لقدرة    لصالح االختبار البعدي   البعدي   واالختبار توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي   ✓

 التوازن المتحرك. 

  لقدرة   لصالح االختبار البعدي   البعدي   واالختبار توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي   ✓

 اإليقاع الحركي. 

 الدراسة: أهداف . 4

القبلي   ✓ االختبار  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  كان هناك  إذا  لصالح    واالختبار معرفة  البعدي 

 االختبار البعدي لقدرة التوازن الثابت. 

القبلي   ✓ االختبار  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  كان هناك  إذا  لصالح    واالختبار معرفة  البعدي 

 االختبار البعدي لقدرة التوازن المتحرك. 
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القبلي   ✓ االختبار  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  كان هناك  إذا  ل  واالختبار معرفة  صالح  البعدي 

 االختبار البعدي لقدرة اإليقاع الحركي. 

 أهمية الّدراسة: . 5

 في: يمكن أن تساهم هذه الدراسة 

صورته    وتحسين في تنمية القدرات التوافقية للطفل،    وذلكتحقيق بعض أهداف التربية الحركية   ✓

 الجسماني.  وتعبيره 

 الموجه. اِكتساب الطفل بعض المفاهيم والمعارف الجديدة من خالل اللعب  ✓

 إبراز أهمية اللعب الموجه في حياة أطفال ما قبل المدرسة   ✓

 إبراز دور اللعب الموجه في تنمية القدرات التوافقية ألطفال ما قبل المدرسة.  ✓

 . وذهنيا معرفة دور اللعب الموجه في المنظومة التربوية من اجل تكوين فرد سليم بدنيا  ✓

 المدرسة   وخارجاللعب الموجه بشكل عام في حياة األطفال داخل   وقيمةإبراز أهمية   ✓

 . واألساتذةاأللعاب الموجهة يكون مرجعًا للمربين للتربية الحركية باستخدام وضع برنامج  ✓

 اللعب الموجه في برامج المنظومة التربوية خاصة االبتدائيات.  وأهمية إبراز دور  ✓

 هذا السن في تحسين الصورة الجسمانية للطفل.   الموجه فيالتأكيد على أهمية اللعب  ✓

 أسباب اختيار الموضوع:. 6

الموضوع  اختيار  بدنية    سبب  تربية  مدرس  كنت  أنني  بحكم  ذاتي  االبتدائي    ورياضيةهو  للطورين 

، حيث الحظت وجود مشكل في حركة التالميذ أو  في مؤسسة خاصة  التحضيري  وكذلك  والمتوسط

أيضا تأخر واضح في النمو الحركي لدى    والحظت باألحرى يوجد خلل في الصورة الجسمانية ككل  

التأخر في    تالميذ التحضيري، من خالل ما سبق قررت إجراء هذه الدراسة من اجل معرفة سبب هذا

 اقتراح برنامج تعليمي حركي من خالل بعض األلعاب الموجهة.  وكذلكالنمو الحركي  

 تحديد المفاهيم األساسية: .  7

التربية من خالل الحركة، أطفال ما قبل المدرسة،   " اللعب الموجه، القدرات التوافقية، التوازن، اإليقاع، 

 ."لتحضيري أطفاال
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 للعب الموجه:   االصطالحي  تعريف ال 1 .7

أدوات اللعب لما يناسب سن    واِختيار يتدخل المرشد في تحديد مسرح اللعب    والذي اللعب المخطط    وهو

 (. 76ص  ،2005السابقة )محمد المحماحي،  وخبراتهالطفل 

 التعريف اإلجرائي للعب الموجه:   2. 7

لقوانين خاصة بها، تكون تحت إشراف األستاذ    وخاضعة هو مجموعة من األنشطة الحركية المنظمة  

 أو المربي من اجل الوصول إلى األهداف المرجوة من هذه األنشطة. 

 لقدرات التوافقية:  التعريف االصطالحي ل 3. 7

حركي تضع الرياضي في    وضبط   ومراقبةتحددها عملية توجيه    وتحكم يعرفها هرتز على أنها براعة  

أوضاع تسمح له باالقتصاد في الجهد أثناء أداء حركي في وضعية يمكن التنبؤ بها )حركات نمطية(  

 (، عموما تسمح له بتعلم الحركات الرياضية بسرعة. واإلدماجوضعيات غير متوقعة )التكيف    وفي

(weinek 1983 p 299) 

 يف اإلجرائي للقدرات التوافقية: التعر 4. 7

في الوضعيات الحركية والسيطرة على السريعة على صفات الحركات المنفذة    هي القدرة على التحكم 

نتائجها من طرف الجهاز العصبي المركزي، حيث تلعب المستقبالت الحسية دورا مهما في    وتحليل

 أثناء األداء الحركي.  والوقت   والطاقةد قدرات التوافق، كما تسمح هذه األخيرة باالقتصاد في الجه

 لتربية من خالل الحركة:  التعريف االصطالحي ل 5. 7

خاللهما ينمي    ومن ، وبجسمهالفرد بما يتصل بنفسه   وتعرف تربية تتم عن طريق الحركة البدنية  وهي 

عبد الرحمان،    ميصرة)بن    . وااِلجتماعي  الي عوااِلنفعلى المستوى الحركي    وقيمه   ومفاهيمه الفرد لياقته  

 ( 18ص  2008، 3رسالة ماجستير، جامعة الجزائر

 الحركة: التعريف اإلجرائي للتربية من خالل  6. 7

أو    وهي  الحركة  القيم األخالقية عن طريق  والمعرفية  الحركية  القدرات  الفرد مجموعة من  اكتساب 

 ل الحركة. بنفسه من خال  وثقتهاالجتماعية  وقيمهبمعنى آخر ينمي الفرد لياقته 
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 طفال التعليم التحضيري: التعريف االجرائي أل  7. 7

للروضة أو أقسام التحضيري في    والمنتسب ( سنوات  6-5الطفل الذي ينتمي إلى الفئة العمرية )  هو

 . المدارس ااِلبتدائية 

 إليقاع الحركي: التعريف االصطالحي ل 8. 7

هادف ألبعاد الحركة ذات القوة المصحوبة بالسرعة واألبعاد الزمكانية )أي    وتبديلهو القدرة على تنفيذ  

العميق(    والحسيمتعلقة بالزمان والمكان( وتأمين الحركة متعلق بفعالية النظام الحسي حركي )اللمسي  

 ( 183ص ، 2017ريسان خربيط،) . والسمعيةفي تفاعل وثيق مع المستقبالت الحسية البصرية  

ليلى  )واالرتخاء.  يعني التقسيم بين الشد    وهذاوهو النظام الديناميكي الزمني للجهد المبذول في الحركة  

 (313ص ، 2001السيد فرحات،

 الحركي:  التعريف اإلجرائي لإليقاع 9. 7

هو التقدير الجيد ألبعاد    وكذلكهو القدرة على أداء أو انتقال من حركة إلى حركة أخرى بطريقة سليمة  

 . ومعبرة الجيد للفرد يعطيه صورة جسمانية سليمة   واإليقاعالحركة ذات القوة المصحوبة بالسرعة  

 لتوازن: التعريف االصطالحي ل 10. 7

قد يظهر التوازن كقدرة على الحفاظ على ثبات الوقفة في ظروف ساكنة )ثابتة( أو في ظروف ديناميكية  

 ( 179ص ، 2017ريسان خربيط،) .بدونها ندة أو )متحركة( بوجود مسا 

روث  الحركة  ويعرفه  أو  الثبات  أثناء  للجسم  معين  بوضع  االحتفاظ  على  القدرة  سعود    .بأنه  )سعد 

 ( 10ص ، 2011فؤاد،

 للتوازن: التعريف اإلجرائي  11. 7

  وهذا فيه أثناء الثبات أو خالل األداء الحركي،  والتحكم هو القدرة على االحتفاظ بوضعية معينة للجسم  

 . والعصبية يتطلب سيطرة جيدة على األجهزة العضوية من الناحية العضلية  
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 . الدراسات السابقة: 8

 الدراسة األولى:  

تحت عنوان "اثر األلعاب الحركية في تنمية اإلدراك الحسي حركي    2017دراسة سميرة كركوش سنة  

الجزائر،    -البويرة -مجلة معارف، جامعة آكلي محند أولحاج، جامعة  (سنوات"  5/6ألطفال التحضيري )

هدفت هذه الدراسة إلى تنمية اإلدراك الحسي حركي لدى أطفال المرحلة التحضيرية من خالل برنامج  

باأللعاب الحركية ليصبح الطفل قادرا على تمييز المسافات و تنسيق إشاراته، و كذلك يكون قادرا على  

الباحثة   اعتمدت  حيث  به،  المتواجد  المحيط  مع  يتكيف  أن  و  جسمه  توازن  في  المنهج  التحكم  على 

طفل من تالميذ المرحلة التحضيرية البتدائية اإلخوة بغالش دائرة قايس    32التجريبي على عينة قوامها  

اختبار يهدف    15والية خنشلة، مستخدمة مقياس دايتون لإلدراك الحسي حركي ، يتألف المقياس من  

 إلى قياس الكفاءة اإلدراكية الحسية الحركية. 

 النتائج التالية:  توصلت هذه الدراسة إلى 

التجريبية في    والمجموعة تحقق الفرضية الجزئية بوجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة الضابطة  

 تنمية اإلدراك الحسي الحركي ألطفال المرحلة التحضيرية لصالح المجموعة التجريبية. 

   الثانية:  دراسةال

عاب الحركية معد لتنمية صفتي السرعة  ن "اقتراح برنامج لأللتحت عنوا  2018عوينتي هواري    دراسة

- مجلة علوم و ممارسات األنشطة البدنية و الرياضية،  و التوازن لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي"  

دراسة تجريبية بمقاطعة مسرغين والية وهران، هدفت الدراسة إلى التعرف على    - 3جامعة الجزائر

بعدية للمجموعة التجريبية لصفتي السرعة والتوازن و كذلك الفروق الفردية بين االختبارات القبلية و ال

التعرف على الفروق بين المجموعتين الضابطة و التجريبية لالختبارات البعدية لكلتا الصفتين، حيث  

تلميذ تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة و    34اعتمد الباحث على المنهج التجريبي على عينة قوامها  

الب بتنفيذ برنامج األلعاب الحركية بنفسه على العينة على مدى شهريين بواقع  تجريبية ، حيث قام الط

 (سنة. 9/11حصتين في األسبوع، حيث هدفت الدراسة إلى تنمية صفتي التوازن و السرعة لدى أطفال )

 التالية: توصلت هذه الدراسة إلى النتائج 

وجد الباحث    والتوازن حيث تي السرعة  ايجابيا على تنمية صف  الحركية أثر البرنامج المقترح لأللعاب  

الضابطة   المجموعة  بين  إحصائيا  دالة  فيما يخص    والمجموعة فروق  البعدي  االختبار  في  التجريبية 

 لصالح المجموعة التجريبية لدى أطفال السنة الرابعة ابتدائي.  والتوازن صفتي السرعة  
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 الثالثة:  دراسة ال

تحت عنوان "تأثير اإليقاع الحركي على مظاهر التطور الحركي لدل   2019دراسة إسماعيل زواويد  

الجزائر    -ورقلة-مجلة دراسات نفسية و تربوية، جامعة قاصدي مرباح،  ( سنوات"  5/ 4أطفال الروضة )

دراسة تجريبية لبعض روضات األطفال بمدينة ورقلة، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير اإليقاع  

( سنوات من خالل اختار المهارات  4/5مظاهر التطور الحركي ألطفال الروضة )  الحركي عفي بعض 

التجريبي   المنهج  الباحث  استخدم  حيث  الثابت(  التوازن  الرمي،  اللقف،  الوثب،  )الجري،  األساسية 

طفل قسمت إلى مجموعتين    40لمالئمته و طبيعة البحث  طبق برنامج اإليقاع الحركي على عينة قوامها  

 ابطة و أخرى تجريبية. واحدة ض

 توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 

اإليقاع   فيما يخص  التجريبية  والمجموعة  الضابطة  المجموعة  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

( سنوات لصالح المجموعة التجريبية حيث كان اثر برنامج اإليقاع  4/5الحركي لدى أطفال الروضة )

المجموعة التجريبية لهذا يوصى الباحث بضرورة تطبيقه في برامج رياض    الحركي واضحا على أطفال

 األطفال. 

 الرابعة:  دراسة ال

تحت عنوان " دور األلعاب التربوية الموجهة في تنمية الكفاءات    2008بن ميصرة عبد الرحمان  دراسة  

  - الجزائر-،  3ائر  رسالة ماجستير، جامعة الجز( سنوات"  4/6الحركية لدى أطفال التعليم التحضيري ) 

 دراسة ميدانية لمؤسسات رياض األطفال بالجزائر العاصمة. 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور األلعاب التربوية الموجهة في تنمية الكفاءات الحركية لدى أطفال  

األهداف المرجوة من هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي    ولتحقيق( سنوات  4/6التحضيري )

قوامها   عينة  تجريبية    وطفلة طفل    40على  واحدة  مجموعتين  على    وتمت   طة،ضاب  والثانيةمقسمة 

 )ت(.  واختبار المعالجة اإلحصائية بالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  

 التالية: توصلت هذه الدراسة إلى النتائج 

يوجد تحسن في مستوى الكفاءة الحركية الذي يعزي دور األلعاب التربوية الموجهة مع وجود فروق  

 ات لصالح المجموعة التجريبية. ذات داللة إحصائية بين المجموعتين فيما يخص جميع المتغير

بالكفاءات الحركية الموجود في رياض األطفال و أيضا    الطالب   ويوصي  الباحث بضرورة االهتمام 

 التوعية باآلثار االيجابية أللعاب الحركية الموجهة على أطفال الروضة. 
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 الخامسة:  دراسةال

تحت عنوان "تأثير القصص الحركية في تنمية القدرات الحركية )التوازن،    2018خذير جميلة    دراسة

األنشطة البدنية   وممارسات مجلة علوم  ( سنوات" 4/5الرشاقة، المرونة( لدى أطفال ما قبل المدرسة )

 دراسة تجريبية لرياض األطفال والية تيزي وزو.  -الجزائر – 3  ، جامعة الجزائروالرياضية

بناء شخصية  تعتبر رياض األطف التي ستتحمل مع األسرة مسؤولية  التربوية األولى  الوسيلة  ال هي 

الطفل بشكل شامل و متوازن لما توفره من خبرات حركية عقلية متعددة ومتنوعة، و تعتبر مرحلة  

الطفولة المبكرة من أهم مرحل حياة اإلنسان نظرا لما تتميز به من مرونة و قابلية لتعلم مختلف المهارات  

لنفسية و الحسية و الحركية، و من أسس تنمية القدرات الحركية توفير بيئة مليئة بالمثيرات السمعية و  ا

البصرية و اللمسية و استخدامها بشكل مناسب ، و من حيث التنوع في طرق و أساليب التدريس و  

يمية للوصول  األدوات و الوسائل المستخدمة، و هذا ما يؤكد ضرورة استخدام مختلف الوسائل التعل

بالطفل إلى مستوى جيد معرفيا و حركيا، منها القصص الحركية وهذا من اجل تنمية القدرات الحركية  

 للطفل. 

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القصص الحركية في تنمية القدرات الحركية )التوازن، الرشاقة  

ل لألهداف المرجوة من الدراسة  الوصو  وقصد  سنوات، (  4/5( لدى أطفال ما قبل المدرسة )والمرونة

مقسمة على مجموعتين واحد    وطفلة طفال    50  عينة قوامهااعتمد الباحث على المنهج التجريبي على  

 ضابطة وأخرى تجريبية. 

 الدراسة إلى النتائج التالية:  وتوصلت 

ايجابيا في الروضة في تطوير النمو الحركي لألطفال خاصة التوازن    أثربرنامج القصص الحركية  

في االختبار    والتجريبية، أي توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين الضابطة  والرشاقة  والمرونة

 . والرشاقة  والمرونةالبعدي لصالح المجموعة التجريبية فيما يخص قدرات التوازن  

   السادسة:   دراسةال

يعقوبي    دراسة تدريبي مقترح باأللعاب الحركية    2012فاتح    واأللعاب تحت عنوان "فعالية برنامج 

( أطفال  لدى  الحركي  اإلبداع  لتنمية  سنة9/11التربوية  الجزائر  (  جامعة  دكتوراه،  أطروحة   "3   -

 . -لجزائرا
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اإلبداع الحركي  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اثر البرنامج التدريبي باأللعاب الحركية في تنمية  

( سنة بشكل عام، و أيضا الكشف عن البرنامج التدريبي باأللعاب التربوية في  9/12لدى التالميذ )

 ( سنة حسب الجنس. 9/12تنمية اإلبداع الحركي لدى التالميذ )

دى  المقارنة بين اثر البرنامج التدريبي باأللعاب الحركية و األلعاب التربوية في تنمية اإلبداع الحركي ل

 ( سنة بشكل عام و أيضا المقارنة بين الجنسين. 9/12أطفال )

تلميذ و تلميذة و التي أخذت من مجتمع البحث    60و أجريت الدراسة على عينة احتمالية عمديه قوامها  

أسابيع    8تلميذ و تلميذة، استخدم الباحث المنهج التجريبي، استغرق البرنامج التعليمي    300البالغ عدده  

وحدات تعليمية في األسبوع،  حيث قسمت العينة إلى ثالثة    5لعبة موزعة على    40خصصت فيه  

مجموعات و حدة مارست برنامج األلعاب الحركية و الثانية مارست األلعاب التربوية و الثالثة مارست  

المتمثلة في اختبا المعلومات  أداة جمع  الباحث  التربوية معا و استخدم  الحركية و األلعاب  ر  األلعاب 

 تورنس لألداء و الحركة و استبيان من تصميم الباحث لمعلمات الروضة. 

 توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:  

أسهمت البرامج المستخدمة سواء باأللعاب الحركية أو األلعاب التربوية إلى تنمية اإلبداع الحركي لدى  

 . واإلناث الذكور 

األلعاب التربوية    وكذاالتربوية( على برنامج األلعاب الحركية  تميز برنامج )األلعاب الحركية + األلعاب  

 . واإلناث )منفصلين( لدى الذكور  

 تفوق برنامج األلعاب الحركية في تنمية اإلبداع الحركي لدى الذكور مقارنة ببرنامج األلعاب التربوية. 

 ببرنامج األلعاب الحركية. تفوق برنامج األلعاب التربوية في تنمية اإلبداع الحركي لدى اإلناث مقارنة 

 السابعة:  دراسة ال

  واإلدراك تحت عنوان " برنامج مقترح للتربية الحركية لتطوير القابلية الذهنية    2004المال شهد    دراسة

 - الجزائر- 3دكتوراه، جامعة الجزائر  " أطروحة ( سنوات 4/5الحسي حركي لدى أطفال ) 

حسي    واإلدراكهدفت الدراسة إلى الكشف عن دور برنامج التربية الحركية في تنمية القابلية الذهنية  

( سنوات، اعتمد الباحث على المنهج التجريبي على عينة احتمالية عشوائية طبقية  5/ 4حركي لألطفال )

 سي حركي. دايتون لإلدراك ح ومقياس بعد استخدام القابلية الذهنية   وطفلة طفل   135قوامها 

 توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 
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القبلي   االختبار  بين  إحصائيا  دالة  فروق  الذهنية    والبعديوجود  القابلية  يخص  فيما  العينة  ألطفال 

ايجابيا على مستوى التالميذ من ناحية القابلية    أثر حسي حركي يعني برنامج التربية الحركية    واإلدراك

 حسي حركي. اإلدراك  وكذلكالذهنية 

كما يمكن لمعلمة الروضة تطبيق برنامج التربية الحركية بدون الحاجة إلى االختصاص الدقيق، أيضا  

 لبرنامج التربية الحركية.   واإلناث عدم وجود فروق في مدى استجابة الذكور 

 الثامنة:  دراسةال

لتوافقية على مستوى  تحت عنوان "برنامج تعليمي باستخدام القدرات ا  2010طارق محمد جابر  دراسة  

دراسة ميدانية على    - مصر–رسالة ماجستير، جامعة أسيوط  أداء المهارات الحركية في كرة القدم "  

 طلبة جامعة أسيوط. 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير البرنامج التعليمي المقترح باستخدام القدرات التوافقية على مستوى  

المجال الرياضي    وفيفي مجال كرة القدم بشكل خاص    يتهاوأهم أداء بعض المهارات في كرة القدم  

الباحث    واستعملطالب من جامعة أسيوط    20عامة، استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة قوامها  

 على مجموعة من االختبارات الخاصة بالقدرات التوافقية. 

العينة   البرنامج على  إلى    وإنهاءبعد إجراء  الدراسة  التوافقية توصلت هذه  للقدرات  البعدي  االختبار 

 النتائج التالية: 

 ايجابي على تعلم مهارات الحركية الخاصة بكرة القدم.  أثرالبرنامج التعليمي كان له 

 هناك تأثير واضح للقدرات التوافقية على تحسن مستوى األداء المهاري في كرة القدم  

يز على القدرات التوافقية أثناء إعداد برامج التدريب في كرة القدم ألنها  الباحث بضرورة الترك  ويوصي 

 تساعد الالعب على تحسين مستواه المهاري.  

 :  التاسعةدراسة ال

نور قوادري    دراسة  القدرات    2018الدين  بغض  تنمية  في  الحركية  التربية  "مساهمة  تحت عنوان 

،  والرياضيةالنشاطات البدنية    وتقنيات ق في علوم  مجلة تفو   التوافقية لدى طفل المرحلة التحضيرية" 

 - الجزائر-المركز الجامعي نور البشير، البيض 

سعت هذه الدراسة إلى معرفة نسبة مساهمة التربية الحركية في تنمية بعض القدرات التوافقية لدى طفل  

المرحلة التحضيرية، حيث اعتمد الباحث على المنهج التجريبي و على مجموعة من االختبارات الخاصة  
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يخص المعالجة فقد    بالقدرات التوافقية من اجل الوصول إلى األهداف المرجوة من الدراسة، أما فيما 

الالزمة لذلك من اجل االستنتاج المنهجي الالزم لمعرفة النسبة    ة متري  االباراستخدم الباحث االختبارات  

الحقيقية المساهمة في تطوير القدرات التوافقية لدى الطفل باستخدام التربية الحركية كوسيلة أساسية  

  40ما قبل المدرسة، و اعتمد الباحث على عينة قوامها    لالرتقاء بالقدرات البدنية و التوافقية لدى أطفال

طفل تراوحت أعمارهم بين خمسة و ستة سنوات، قسمت هذه العينة إلى مجموعتين متكافئتين بطريقة  

 قصديه واحدة تجريبية و األخرى ضابطة. 

المجموعة    وبعد  البرنامج على  ال  واالنتهاءالتجريبية  تطبيق  لكلى  البعدية  االختبارات  مجموعتين  من 

 التالية: تحصل الباحث على النتائج  

من خالل وجود    وذلكتساهم التربية الحركية في تنمية القدرات التوافقية لدى أطفال ما قبل المدرسة  

التجريبية   المجموعة  بين  البعدي  االختبار  بين  إحصائيا  دالة  لصالح    والمجموعة فروق  الضابطة 

التجريبية،   ذلك    ويعزوالمجموعة  خاصة  الباحث  التوافقية  القدرات  على  الحركية  التربية  تأثير  إلى 

 االستجابة الحركية للطفل.  وسرعة  والرشاقة  واإليقاع التوازن 

الباحث إلى ضرورة التبكير ببرامج التربية الحركية ألطفال ما قبل المدرسة لما لها من أهمية    ويوصي 

 ايجابي على أطفال ما قبل المدرسة.  وتأثير 

   العاشرة: دراسةال

لغرور    دراسة الحميد  "  2019عبد  عنوان  المهارات    أثرتحت  بعض  تحسين  في  الحركية  األلعاب 

الثابت   )التوازن  انتقالية  الغير  ابتدائي"  والتوازنالحركية  أولى  السنة  تالميذ  لدى  مجلة    المتحرك( 

 - الجزائر-جامعة زيان عاشور، الجلفة  المنظومة الرياضية، 

إلى معرفة اثر األلعاب الحركية في تحسين بعض المهارات الحركية الغير انتقالية  هدفت هذه الدراسة  

الباحث على   اعتمد  ابتدائي، حيث  أولى  السنة  تالميذ  لدى  التحرك  التوازن  الثابت و  التوازن  خاصة 

ث  المنهج التجريبي ذو التصميم التجريبي للمجوعة الواحدة لمالئمته مع طبيعة البحث، تكون مجتمع البح

من التالميذ المسجلين في أقسام السنة األولى ابتدائي و تم اختيار العينة بطريقة قصديه و بلغ عددها  

طفل و طفلة، و اعتمد الباحث على مجموعة من االختبارات كأداة لجمع المعلومات تمثلت في    33

ل واحدة لقياس  اختبار المشي على عارضة التوازن لقياس التوازن المتحرك و اختار الوقوف على رج

( المطبق في بحوث العلوم  spssالتوازن الثابت، و استخدم الباحث في المعالجة اإلحصائية برنامج )

 اإلنسانية و االجتماعية . 
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من االختبارات البعدية توصلت هذه الدراسة إلى النتائج    واالنتهاءبعد تطبيق برنامج األلعاب الحركية  

 التالية: 

  وهذا البعدي فيما يخص بعد التوازن المتحرك    واالختباربين االختبار القبلي  وجود فروق دالة إحصائيا  

ايجابيا علي تحسين قدرة التوازن المتحرك لدى أطفال السنة    أثر ما يؤكد أن برنامج األلعاب الحركية  

 أولى ابتدائي. 

يعني    وهذا البعدي    واالختبار أما بالنسبة للتوازن الثابت ال توجد فروق دالة إحصائيا بين االختبار القبلي  

 السنة أولى ابتدائي.  على تالميذ برنامج األلعاب الحركية المطبق على العينة لم يكن له تأثير ايجابي  

سين المهارات الغير انتقالية  الباحث على ضرورة االعتماد على برامج األلعاب الحركية لتح  ويوصي 

لألطفال خاصة التوازن المتحرك، كما أكد الباحث على أهمية األلعاب الحركية في بناء شخصية الطفل  

 . واجتماعيا  وحركيا تساعد على تكوين الطفل معرفيا  وكذا

 الحادية عشر:  دراسة ال

ر بعض القدرات الحركية  تحت عنوان "فعالية تمرينات خاصة في تطوي  2020وسام جليل سبع    دراسة

مجلة المستنصرية لعلوم الرياضة، جامعة  في بعض المهارات األساسية لناشئي كرة القدم"    وتأثيرها

 . -العراق –دراسة تجريبية على ناشئي نادي المقدادية لكرة القدم  -العراق-المستنصرية  

يتطلب من العبيها أن يكونوا في مستوى  تعد كرة القدم واحدة من األلعاب الرياضية الجماهيرية التي  

عالي من األداء حتى يتم تحقيق أفضل االنجازات، و تحددت مشكلة البحث في ضعف االهتمام بالقدرات  

المهارات األساسية لدى   يتناسب و تطوير  بما  المدربين  التدريبية من طرف  الوسائل  الحركية و قلة 

إلى معرفة   الدراسة  هدفت   ، القدم  القدرات  ناشئي كرة  تطوير  في  الخاصة  التمرينات  استخدام  دور 

الحركية لناشئي كرة القدم، و كذلك مدى دور التمرينات الخاصة في تطوير المهارات األساسية لناشئي  

العب )تصميم المجموعة الواحدة(    24كرة القدم، استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة قوامها  

 ي. يمثلون نادي المقدادية الرياض
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من االختبارات البعدية على العينة تحصل الباحث على النتائج    واالنتهاءتطبيق البرنامج التدريبي    وبعد 

 التالية: 

الحركية   القدرات  تطير  في  على  ايجابي  تأثير  المدرب  قبل  من  المطبق  التدريبي    وكذلكللبرنامج 

ايجابي في تطير القدرات للحركية    أثرللتمرينات الخاصة    وأيضا المهارات األساسية لناشئي كرة القدم،  

 المهارات األساسية لناشئي كرة القدم.  وكذلك

ضرورة    وكذلكالباحث على ضرورة االهتمام بتطوير القدرات الحركية لناشئي كرة القدم    ويوصي 

 استخدام التمرينات الخاصة في تطوير القدرات الحركية لناشئي كرة القدم. 

   الثانية عشر:   دراسةال

محمد    دراسة مؤيد  "  تحت   2010نغم  الثابت    أثرعنوان  التوازن  لتطوير  خاصة  تمرينات  استخدام 

التوازن"    ومستوى   والمتحرك للعلوم الرياضية، جامعة  األداء المهاري على عارضة  الرافدين  مجلة 

ياضية لكلية التربية للبنات  دراسة تجريبية على طالبات قسم السنة الثانية التربية الر - العراق-الموصل 

 . العراق -

  والتوازن هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تأثير استخدام تمرينات خاصة لتطور التوازن الثابت   

تأثير استخدام التمرينات الخاصة على األداء المهاري فوق    وكذلكالمتحرك فوق عارضة التوازن،  

طالبة مقسمة إلى    20عارضة التوازن، حيث استخدم الباحث على المنهج التجريبي على عينة قوامها  

الباحث على مجموع من االختبارات    واعتمد تجريبية،    واألخرى مجموعتين متكافئتين واحدة ضابطة  

 لقياس النتائج.   وكذلكمن اجل جمع معلومات الدراسة  تحركوالمالخاصة بالتوازن الثابت  

تحصل    والتجريبيةاالختبارات البعدية على المجموعتين الضابطة    وكذلكتطبيق البرنامج التدريبي    وبعد 

 الباحث على النتائج التالية: 

بارات الخاصة  تطورا معنويا على كافة االخت   والمتحركحقق البرنامج التدريبي تمرينات التوازن الثابت  

عارضة   على  األمامية  الدحرجة  التوازن،  عارضة  على  المشي  القدم،  مشط  على  )الثبات  بالتوازن 

 التوازن( لصالح المجموعة التجريبية. 

، ضرورة  والمتحركالباحث على ضرورة اعتماد تمرينات متنوعة لقدرة التوازن بشقيها الثابت    ويوصي 

في تطوير قدرة التوازن بشقيها الثابت    ولفعاليتهاريب التكراري  على طريقة التد   الجمباز اعتماد مدربي  

 . والمتحرك
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 التعقيب على الدراسات السابقة: . 9

أجمعت الدراسات المعتمدة التي كانت في مجملها دراسات تجريبية تم إجرائها في بيئات مختلفة على  

الحركية   المهارات  وتنمية  تطوير  في  موجهة  تدريبية  برامج  استخدام  بكل    والقدرات أثر  التوافقية 

مج التدريبية الموجهة  الحركي، حيث كان استخدام هذه البرا  واإليقاع بما فيها التوازن    وأشكالها مستوياتها  

 بتنوع النشاط الممارس.   وكذاساهم في تنمية القدرات التوافقية بكل مستوياتها   ومعظمهافعالة 

تعددت الصور التي تناولت المتغيرين التابعين المستهدفين في الدراسة، حيث تم تناولهما بشكل   ✓

مباشر لكنها تطمح إلى نفس  مباشر في صورة القدرات التوافقية والتعلم الحركي، أو بشكل غير  

اإلطار، فشملت األداء المهاري واالنجاز الرقمي وأشكال مختلفة من المهارات الحركية والقدرات  

 البدنية والتوافقية. 

 أغلب الدراسات استخدمت المنهج التجريبي نظرا لطبيعة إجراءات تلك الدراسات. ✓

 المراحل التعليمية المختلفة.  معظم هذه الدراسات اعتمدت على التالميذ المتمدرسين في ✓

 تباينت الدراسات السابقة في طريقة اختيار العينة.  ✓

 اعتمدت المقاييس واالختبارات البدنية المهارية لقياس المجال المهاري.  ✓

 استخدمت معظم الدراسات التصميم التجريبي للمجموعات التجريبية والضابطة.  ✓

 مقترحة لتنمية القدرات التوافقية معظم النتائج أكدت فعالية استخدام البرامج ال ✓

 الحركية خالل درس التربية البدنية والرياضية.  والمهارات 
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 باللغة العربية ملخص البحث
، ثم الكشف عن الفروق في اتجاهات التالميذ تبعا لمستوى الكفايات التعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 

، كما هدفت إلى معرفة الفروق في تكوين االتجاهات نحو فايات تبعا لمتغير الجنس و الخبرةالفروق في الك
 ممارسة النشاط البدني و الرياضي تبعا لمتغير الجنس 

و تلميذة من المرحلة  تلميذ 088و استخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة تم اختيارها بطريقة عشوائية 
و من اجل جمع  ،بوالية الشلفالتربية البدنية و الرياضية  أستاذ 08من  عشوائية، و عينة الثانوية 

 للدراسة: كأداة  بطاقة المالحظة و مقياسالمعلومات استخدم الباحث 
 04تكون ت و ،ستاذ التربية البدنية و الرياضيةو األدائية أل الكفاية التعليميةيس تق بطاقة المالحظة الباحث

 محاور أساسية : 0عبارة مقسمة إلى 
 عبارات 04عبارات، التقويم  04عبارت، ادارة الفصل  04عبارات، التنفيذ  04التخطيط 

محمد ( و أعد صورته العربية )  جيرالد كينون مقياس االتجاهات نحو النشاط البدني و ضعه في األصل ) 
 عبارة  40أبعاد و يحتوى على  40( و الذي يتألف من  حسن عالوى 

 ( أن يحدد ستة أبعاد لالتجاهات نحو النشاط البدني الرياضي على النحو التالي : كينون  ولقد استطاع )
، النشاط البدني كخبرة توتر و مخاطرة، النشاط البدني للصحة و للياقة، النشاط البدني كخبر اجتماعية

  الرياضيالنشاط البدني كخبرة للتفوق ، النشاط البدني لخفض التوتر، النشاط البدني كخبرة جمالية
 اإلحصائيةالمعالجة و بعد التأكد من الخصائص السيكومترية لألدوات تبين لنا أنها صالحة للدراسة، و تم 

 الحسابي خلصت نتائج الدراسة إلى ما يلي:  spssببرنامج 
في الفرضية األولى و الثانية و الثالثة وجدنا أن التربية البدنية و الرياضية كفايات مرتفعة، و  أساتذةيمتلك 
 الكفايات التعليمية، و الخبرة و المستوى العلمي ال يؤثرون في تكوين  الجنسعامل 

أما في الفرضية الرابعة وجدنا أن عامل الجنس ال يؤثر في تكوين اتجاهات التالميذ نحو ممارسة النشاط 
 البدني و الرياضي

توجد فروق في اتجاهات التالميذ تعزى لمتغير مستوى الكفايات  ال انهامسة تبين لنا بينما في الفرضية الخ
 .التعليمية

 .النشاط البدني الرياضيالكفايات التعليمية، اتجاهات التالميذ،  الكلمات الدالة:



 

 

 

Abstract: 

In this research, we attempt to highlight the Differences in pupils trends according 

to competencies level, then expose the Difference in competences according to 

gender and experience ;this study also aim to discover the differences in forming 

trends towards Physical Education according to gender. 

 We adopted a descriptive approach, eight hundred Secondary School pupils and 

forty PE teachers in Chlef- Algeria chosen randomly, using Observation Card and 

a Scientific Test. The Observation Card measures Educational Efficiency of PE 

teachers, composed with forty phrases axed on Planning, Execution, Management 

and Evaluation. 

The Scientific Test that measures trends towards PE of (Gerald Kenon) translated 

to Arabic by (Mohamed Hassan Allaoui). Using SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). 

The results showed that : PE teachers have high competencies, the first three 

hypotheses proved that Educational Efficiency is not affected by the variables « 

gender, experience or educational level », the forth hypothesis also proved that the 

formation of trends towards P E is not affected by the variable « Gender ». 

While the fifth hypothesis proved that there are no differences in the trends of 

pupils attributed to the variable « Level of Educational Efficiency ». 

Key words : educational competencies, pupils’ directions , physical sportive 

activities,  
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 مقدمة

 

1 

 

 مقدمة:
 التيو  المختلفة القدرات تنمية على تساعد التي األساسية العوامل من الرياضي البدني النشاط يعد        

 وبلورة تنمية على البدني النشاط عملي ، حيثالدراسات من الكثير بينتها و العلماء من العديد عنها تحدث

 النشاط على ذلك في معتمدة واالجتماعية، والنفسية منها الحركية جميع النواحي من الفرد، شخصية

 .واجتماعية ثقافية كدعامة ، والرياضية البدنية األنشطة من مداه  يأخذ يميزها والذي الذي الحركي

التربية الرياضية بأنها نظام تربوي قائم بذاته يهدف الى تنمية الفرد  (9002حيث يرى )مامسر        
تنمية شاملة بإكسابه اللياقة البدنية العامة وشحذ قواه العقلية والفكرية، وتهذيب سلوكه العام،وضبط مظاهره 

جتماعية ونزعاته الطفولية من خالل القيم والمبادئ االاالنفعالية والنفسية، وتعديل ميوله واتجاهاته 
، ص 9090المقبولة، مما يرقي به ألى السمو بالقيم والمعايير االخالقية الحميدة. )خلود حمود خويله، 

111) 

 المادة بإيصال يقوم الذي ،التعليمية العملية مدخالت  حد أهم عناصرأ ويعتبر المعلم )األستاذ(      

 والعلمية التربوية األهداف لتحقيق التعليمية والمادة المتعلم بين الربط أداة  فهو بالتالي المتعلم إلى التعليمية

 نأ (1998 وآخرون  محمد الفتوح أبو) يرى حيث  المتعلمين، إلى المعلومات والمهارات نقل خالل من
 ركيزة يمثل منطلق أنه من وتدريبه المعلم إعداد لقضية متزايدا   اهتماما   تولي التعليمية الحديثة النظم كافة

 ( 18، 9012، آخرون الزيتوني و  سالم )عادل. التربوية العملية في وهامة أساسية

 من مهما عنصرا يعد خاصة بصفة الرياضية  البدنية التربية وأستاذ عامة بصفة األستاذ أن وبما     

 نجاح مدى على باألساس يتوقف فهذا التربوية، العملية إنجاح جلأ ومن التربوية، المؤسسة عناصر

 طرف من جيد بشكل واستيعابها فهما جلأ من وهذا سلسة، جيدة بطريقة المعلومات إيصال في األستاذ

ن أ اقتدار البدم بدوره المهم والحساس بكفاءة و لكي يقوم المعلنه ( أ1221، حيث يرى )الهذلي التالميذ
على تزويد الطالب ة وظيفة المعلم لم تعد قاصر  أنالكفايات التعليمية، ذلك يتمتع بقدر كاف من القدرات و 

سابق، بل تعدتها لتصبح عملية تربوية شاملة لجميع جوانب نمو الالحقائق كما كان في بالمعلومات و 
سليمان الحركية. )محمد النجار و اعية و االجتممن الناحية الجسمية والعقلية والنفسية و  شخصية الطالب

 (979، ص 9011سليمان، 



 مقدمة

 

2 

 

الكفايات  أن( 9018( نقال عن )فاطمة محمود الجوابر tyler et walderip 9009لذلك يرى )     
للمعلمين،  إكسابهااالهتمام بهاو وتنميتها و  تطويرهاللمعلم التي ينبغي  األساسيةيمية من المهمات لالتع

التدريسي من  األداءفاعلية في  أكثرلذلك فإن المؤسسات التعليمية تعمل على جعل كفايات معلميها 
 ( 190، ص 9018بدورات تدريبية متعلقة بتخصصهم. )فاطمة محمود الجوابر،  إلحاقهمخالل 

المعلمين القائمة على الكفايات منذ بداية السبعينات كطريقة جديدة في التعليم  إعدادلذلك ظهرت حركة 
ة من القائم بعملي أداؤهالسلوك المطلوب تحدد فيها المعارف و االتجاهات و برامج  إعداد أساستقوم على 

( انه نتيجة لهذه الحركة ظهرت العديد من االتجاهات العالمية في 9010التدريس، حيث يؤكد )الطالل 
التي تواجه العملية التعليمية، التحديات استطاعت مواكبة معظم المتغيرات و المعلمين وتدريبهم، و  إعداد

التربوي  األداء أنمن االعتقاد  تدريب المعلمين القائم على الكفايات الذي ينطلق أسلوب أبرزهاكانت من و 
  (3، ص 9018، آخرون كيتا و  جاكاريجاالفعال للمعلم يبدأ من داخل الصف. )

المعلم ينعكس تأثيره على طالبه بواسطة سلوكه  أن( crook et donald 2002عليه ) أكدهذا ما    
الكشف عنه لمعرفة و  األداءبذلك يصبح من المهم دراسة هذا تفاعله معهم، و  أثناءفي  أدائهالمالحظ أو 

تجعله قادرا على ممارستها ى اكتساب المعلم لهذه المهارات والكفايات و تساعد علالتي تدعم و العوامل 
حد كبير بعض خصائص المعلم ذاته والتي  إلىكفايته يقرره داخل غرفة الصف، فأداء المعلم و  بنجاح

كفايات تعليمية، فكلما  يحدد هذه الكفاية للمعلم ما يمتلكه من، و  competence teacherى الكفاية  متس
ى التالميذ من الناحية العقلية عل تأثيراكفاية و فاعلية و  أكثركلما كان  أكثرعلم كفايات تعليمية امتلك الم

 ( 2، ص 9011كفاح حسن، كية والوجدانية. )زياد بركات و الحس حر و 
على دور  (albert banduraقواعدها )ابرت باندورا( ) أسسم االجتماعي التي تؤكد نظرية التعلو    

ركيزها على التفاعل بين المعلم ذلك من خالل تطلبة، و علم الفي تالمعلم في تأثيره على النواحي الوجدانية 
البيئية   يجة المؤثرات هو نت أشكالهالسلوك، فسلوك الفرد )الطالب( بمختلف والفرد والمؤثرات البيئية و 

، ص 9011بنت الهدابي،  أملبن سليمان الظفري و البيئة المدرسية ( التي يتعرض لها الفرد. ))المعلم و 
213)  

 في الباحثين قبل من متزايدا اهتماما الجوانب الوجدانية عامة و االتجاهات خاصة موضوع احتل وقد    

 تجاه المستقبلي بسلوكهم والتنبؤ الحالي سلوكهم تفسير في االتجاهات دراسة تسهم حيث المجاالت، جميع
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 الشخصية أن رباعتبا أهمية ذات لألفراد االتجاهات دراسة فتعد والموضوعات، والظواهر األحداث

 وأساليب وجدانه و وميوله عاداته في فتؤثر الفرد، لدى تتكون  اتجاهات مجموعة إال هي ما اإلنسانية

( نقال عن )عصام الجدوع 1223حسب )بدر الدين  االتجاهات دراسة أهمية وترجع ،سلوكه وأنماط 
 وميوله عاداته فتؤثر في الفرد لدى تتكون  اتجاهات مجموعة إال هي ما الشخصية اإلنسانية أن (9011

أو  مقبول، أنه على إقبال من االتجاه موضوع نحو الفرد يظهر لدى بما ترتبط فاالتجاهات ،سلوكه وأنماط
 بنحو للعمل الفرد تدفع بحيث اإلنساني، كموجهات للسلوك تعمل فاالتجاهات مقبول، غير أنه على إحجام

.) عصام والعکس أو األشياء  الموضوعات أو األفراد بعض نحو إيجابية اتجاهات عندما يملك إيجابي
 ( 1181، ص 9011الجدوع، 

تهيؤ عقلي عصبي متعلم  أوعله )حامد زهران( بأن االتجاه هو استعداد نفسي  أكدهذا ما و      
الموضوعات في البيئة االجتماعية التي  أو األشياء أو األشخاصالسالبة نحو  أولالستجابة الموجبة 

 (103، ص 9013، إبراهيمتستثير االستجابة. )عبد الواحد يوسف 

 من العديد نحو االتجاهات من نهائي ال عدد التالميذ لدى توجد فانه السابق المفهوم على وبناء      

 أيضا مرتبط التغير هذا و والمكان، الزمان تغير مع تتغير أنها إال واألشياء، والموضوعات القضايا
 في وقدرتها المواقف تلك قوة بمدى مرتبط األمر وهذا التالميذ، لها يتعرض قد التي براتوالخ بالمواقف

 الذي بالموقف المتعلقة القضية نحو اتجاهه لتغيير تدفعه قوية أثار له تترك بحيث التالميذ، على التأثير
 نحوه، اتجاها التالميذ يكّون  أن يمكن التي القضايا احد هو والرياضي البدني النشاط أن وبما له، تعرض

 هراتومبر  أسبابه له ايجابيا أو سلبيا كان سواء االتجاه هذا أن غير سلبيا، أو ايجابيا يكون  إما االتجاه وهذا
   االتجاه قوة زيادة في تسهم قد التي يراتالمتغ ببعض يتأثر انه كما التالميذ، نظر وجهة من األقل على

 .إضعافه أو

        الشلف بوالية الثانوية المرحلة التالميذ اتجاهات مستوى  على التعرف في لتسهم الدراسة هذه وتأتي     
 من عينة اخترنا الدراسة هذه تحقيق ولغرض والرياضية، البدنية التربية ألستاذ وعالقته بالكفايات التعليمية

الدراسة  جوانب لكشف االرتباطي الوصفي المنهج مستخدمين  )وإناث ذكور ( الثانوية تالميذ المرحلة
 والفرضية والمفاهيم المشكلة إلى فيه وتطرقنا التمهيدي الجانب وهي جوانب ثالثة على اشتملت والتي

 .اإلجرائية
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 الكفايات التعليميةعلى  شمل حيث األول الفصل في فصول، ثالثة إلى فقسمناه النظري  الجانب أما
ها، مختلف التصنيفات لخصائص الكفاءة و  تناولنا مختلف التعاريف، و والرياضية و  ألستاذ التربية البدنية

 كفاءة التدريس.والتقويم و  الصفادارة كفاءة كما تناولنا كفاءة التخطيط و 

 االتجاه مكوناته، مميزاته تعاريف فيهاأما في الفصل الثاني شمل االتجاهات حيث تناولنا فيها      

 .االتجاه و طرق قياس االتجاهات نظريات إلى باإلضافةوظائفه و  وخصائصه

التعليمية  تطرقنا فيه إلى الدراسات السابقة المتعلقة بالكفايات الفصل النظري الثالثأما بخصوص       
والدراسات المتعلقة باالتجاهات، ثم تطرقنا إلى التعليق على الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها 

 بالنسبة للدراسة الحالية.

 واألدوات المستعملة الدراسة االستطالعية ،المتبع المنهج تضمن األول التطبيقي الفصلفينا يخص و      

 التحليل في المعتمدة أهما إلجراءات اإلحصائية عرض األخير وفي ،البحث وعينة ومجتمع البحث في

 .اإلحصائية المستعملة األدوات واهم البحث ألدوات العلمي

العام  واالستنتاج البحث نتائج ومناقشة وتحليل عرض شمل فقد الثاني التطبيقي الفصلاخيرا في و       
 االقتراحات من بجملة والخروج والخاتمة
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 :اإلشكالية-1
التعليمية  عمليةمن عناصر مدخالت ال أساسييناالهتمام بعنصرين  أيطارتكمن مشكلة الدراسة في   

 المتعلم.وهما المعلم و  أالالتدريس  أثناءالتعلمية 

هذا من خالل البحث حول للتعليم و  األساسيةالدعامة  باعتبارهالمتمثل في المعلم  األولفالعنصر     
التعرف عليها، فجودة العملية التعليمية تعتمد على درجة امتالكه للكفايات و  أو األستاذدرجة كفاءة هذا 

هو حلقة الوصل الرئيسية في النظام التعليمي، و  األركانمدى توفر معلمين ذو كفاءة عالية، فالمعلم احد 
عبد اللطيف لهواري و خويلدي ااتها المتمثلة في تغيير السلوك.)مخرجمدخالت العملية التعليمية و لبين ا

 (6، ص6102نيني، ش

بداية الستينات و  في أواخر  teaching competencالتعليميةازداد االهتمام بالكفايات  لذلك    
 أنماط( على ضرورة توفر bopham et baker( )بيك)بوفام و  أكدالسبعينات من القرن المنصرم، حيث 

)زياد  .األفضلالعمل التعليمي على النحو  إلنجازتعليمية سلوكية محددة يجب على المعلم القيام بها 
 (01، ص 6100وحسن، كفاح  بركات

البد أن يتمتع بقدر  (0991حسب )الهذلي  اقتدارولكي يقوم المعلم بدوره المهم والحساس بكفاءة و     
ن وظيفة المعلم لم تعد قاصرة على تزيد الطالب بالمعلومات ذلك أل الكفايات التعليمية،ات و ر كاف من القد

عملية تربوية شاملة لجميع جوانب النمو  أصبحت أن إلىالحقائق كما كان في السابق، بل تعدتها و 
احمد سليمان، نجار و عادل الاالجتماعية. )ة و يالعقلية النفسة لدى الطالب في صورها الجسمية و الشخصي

 ( 767، ص 6101

العديد من  إجراءهذا من خالل الكثير من الباحثين التربويين و  لذلك تثير الكفايات التعليمية اهتمام     
كر هذا ما ذ  اجل االرتقاء بكفاءة المعلمين، و الدراسات محاوالت منهم في تحديد هذه الكفايات من البحوث و 

تتوازن  أنيجب على المعلم " انه  0999في وثيقة المؤتمر السنوي الرابع عشر الذي انعقد بالبحرين 
)أمينة  ."التعليمفي تطوير عملية التعلم و  أهميتهاته الثالثة المعرفية الوجدانية والمهارية في نوعيتها و كفايا

 (27، ص 6112عباس كمال وعبد العزيز الحر، 
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مهمة في العملية و  أساسيةة يمثل ركيز  0992( تدريبهم حسب )الهارونيلمين و عداد المعبإفاالهتمام      
بالشكل  أدوارهميمارسون كفاياتهم بطريقة تسمح لهم بتأدية معلمين ذو كفاءة عالية  إليجادالتعليمية 

 (01، ص 6101لمومني ومحمد خزعلي، عبد الكريم االمطلوب. )

التي ب المعلمين على المستوى العالي و تدريمن االتجاهات التي تهتم بإعداد و لذلك ظهرت العديد       
التي و  competency based teacherالمعلمين القائمة على الكفايات  إعدادبرامج  أبرزهاكان من 

 (020، ص 6101ال التعليم.)رافدة الحريري، التطوير في مجو  اإلصالحمبدأ المسؤولية في  تستند على 

ج من هذه البرام أتيتيؤديها بإتقان، و  أنهذه البرامج تحدد الكفايات التي يجب على المتدرب و      
 إياها إكسابهالكفايات الالزمة لعمل المدرس و  تنطلق من انه يمكن تحديدالمسلمات التي تقوم عليها و 

 instructional evenmenة التعليمي العناصر أن إلى( )جانييه إليه أشارهذا ما ليؤدي عمله بإتقان، و 
المعلم في غرفة الصف من جذب انتباه استشارة الخبرات السابقة لدى  يلم بها أنالتي يجب 

 ( 007، ص 6100فؤاد الحوامدة، ان و زيد سليمان العدو )المتعلمين.
الهنائي و  ( نقال عن )الرواحيjochemes 2005 et dam et schipper et runhar 2010) أما      
 المهارات المرتبطة بمجال عمله،الك المعلم للعديد من الكفايات و التدريس الفعال يتطلب امت أن( 6101

التقويم هي المرتبطة بها وكفايات التخطيط والتنفيذ و الموضوعات فالمعرفة الدقيقة بمجال تخصصه و 
 ( 107، ص 6102الهنائي، ي و لرواحايلم بها المعلمون. ) أنالتي يجب  األساسية األشياءمجموعة 

احثين التقويم تثير اهتمام الكثير من البت التعليمية بمكوناتها التخطيط والتنفيذ و الكفايا أنكما      
الدراسات محاوالت منهم في تحديد هذه الكفايات من العديد من البحوث و  هذا من خالل إجراءو التربويين 

 دراسةو  (6112ة بنمر  أبودراسة )( و 6112مراد البعلي و اء بكفاءة المعلمين منها دراسة )اجل االرتق
( حيث توصلوا إلى مجموعة من الكفايات األدائية األساسية للمعلمين هي كفاية التخطيط 6119)الركابي 

( إضافة إلى ذلك أكدت توصيات العديد 61 – 09، ص 6100والتنفيذ والتقويم. )احمد يوسف حمدان، 
ا تقتضيه االتجاهات المعاصرة، من الدراسات على ضرورة تطوير برامج إعداد كفايات المعلمين حسب م

( ودراسة 097، ص 6107باإلضافة إلى إقامة الدورات التدريبية مثل دراسة )عباس علي ويوسف بكر 
 (.667، ص 6109)عطاء هللا احمد وعاللي طالب، 
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، ص 6102جمعة محمد الهنائي، ناصر ياسر الروحاني و ( نقال عن )6110)عبد الرزاق  أما     
انه البد من توافر كفايات تعليمية أساسية لدى مدرس التربية الرياضية تؤهله الن يقوم بدوره بكفاية  (109

، ص 6107وفعالية، إذ انه ال يكون هناك تعليم جيد إال على يد معلم جيد التحصيل. )شفيقة العلوي، 
ه يجب علة المعلم أن يمتلك ويرى الكثير من خبراء التربية القائمين على تدريس التربية الرياضية ان (99

 الكفايات التعليمية الالزمة لتدريس المهارات الرياضية المختلفة.

يثري خبراتهم و امتالك معلمي التربية الرياضية الكفايات التعليمية سيزيد من قدرتهم  أنال شك      
 باعتبارهلية التعليمية في العم أساسياالتربوية، لذلك يعتبر المعلم عنصرا  األهدافيساعدهم على تحقيق و 

 (011، ص 6101حسون مشكور،  أسماءالمسير لعملية تعلم الطلبة.)و م المنظ

للمعلم دورا هاما في هذه العملية، الن هذه الخصائص المعرفية لذلك تلعب الخصائص االنفعالية و      
 إكسابالتربوية الهامة التي يحاول فيها المعلم  المدخالت إحدىهي المربي و  أوتشكل شخصية المعلم 

، 6112ليمية المطلقة )محسن كاظم الفتالوي، الخبرات التعمهارات  االتجاهات و الالمتعلمين المعارف و 
 ( 07ص 

 األفضلالفرص التعليمية  إلنجازالذي يكرس جهوده دوره على نحو فعال و  أداءفالمعلم القادر على      
نقل  ةظيفة المعلم ليست عمليو  أن( 6101ي مستويات تحصيلهم، حيث يري )البطاينة ر فيؤث أنلطالبه 

و تطوير شخصياتهم. الوجدانية أعقلية واالجتماعية و قدرات المتعلمين ال إنماءالمعرفة، بل هي عملية 
 (12 ص، 6102)إسماعيل اإلمام، 

     في مدخالت العملية التعليمية األساسيةاحد العناصر  باعتبارهالعنصر الثاني المتمثل في المتعلم  أما    
 coken et)الكثير من الباحثين  أشارتغييرها في سلوك المتعلم، حيث و  إحداثهاالمخرجات المتوقع و 

dahle 2000 , ebbeck et gibons( نقال عن ) السبل لفهم  أفضل( انه من 6111،آخرون كاشف زايد و
واألداء. دوافعهم، فالعوامل العاطفية تلعب دورا هاما في التعلم متعلم هو التعرف على اتجاهاتهم و سلوك ال

 (6، ص 6111)كاشف زايد و آخرون، 

كذلك اتجاهاتهم نحو و  األخرى النشاطات الدراسية فمشاعر التالميذ واتجاهاتهم نحو المادة الدراسية و 
هذا ما لمدرس لهذه الفئة من التالميذ، و ا أومن طرف المربي  يمكن التحكم بها أنفسهمزمالئهم و معلميهم 

الموضوعات و  األشياءمعينة نحو  اتجاهاتلديهم ( بان الناس ال يولدون و 6101الزغبي إليه )شار أ
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يضيف انه ال تتكون و  االستجابي، اإلجرائياالشراط و  المالحظة المختلفة، بل يكتبونها تدريجيا من خالل
خبرات سابقة عنها، فالفرد في حالة  وأكافية  معلوماتلم تكن لدينا  إذااتجاهات نحو موضوعات معينة 

البشرية  األنشطةجميع  بأنه( صاحب النظرية السلوكية يرى )جون واطسن أماتمر مع غيره، تفاعل مس
تشكل االرتباطات بين  يرات معينة، بحيثلمث كاستجابةبما فيها العمليات الداخلية مجرد سلوكات تنشأ 

 (97، 6106بطريقة ميكانيكية. )عبد الرحيم زغلول،  اآلليةاالستجابة المثيرات والحوادث النفسية و 

رار في ممارستها االستمو  األنشطةتثيره لممارسة مختلف مثل االتجاهات القوى التي تحرك و كما ت    
)علي في تصميم مدخالت النشاط الرياضي.  يساهم أنيمكن معرفة وفهم االتجاه  أنبصورة منتظمة، و 

 (061. ص 6102القواقزة. 

عن العوامل التي  الكشفعلم االجتماع الرياضي على م المختصون بعلم النفس الرياضي و لذلك اهت    
 أن( andersson) 2005أشارالفرد على ممارسة النشاط الرياضي، حيث  إقبالزيادة  إلىتؤدي 

البدنية  األنشطةاالتجاهات االيجابية نحو النشاط الرياضي تلعب دورا مهما في تنشيط الفرد نحو ممارسة 
 (0102، ص 6102، األطرشمحمود حسن االستمرار في ممارستها. ) إلىتدفعه و 

 آخرون كاشف زايد و ) ( نقال عنloken , dahle, ebbeck, gibons 2000يرى كل من )و      
رياضة هو التعرف على اتجاهاتهم فيما يتعلق بال األفرادالسبل لفهم سلوك  أفضل( انه من 6111

 (6، ص 6111، آخرون كاشف زايد و . )الرياضية األنشطةدوافعهم حيال االشتراك في و 

قال عن )محمد ن )0991، حيث يرى )علوان لألفرادبالغة بالنسبة  أهميةالرياضي وللنشاط البدني و     
التربية الرياضية تعد بمفهومها الحديث جزءا مهما من التربية العامة  أن (6100النواجعة احمد عرمان و 

الرياضية  األنشطةاجتماعيا من خالل ممارسة ة الفرد جسميا و عقليا و نفسيا و تربي إلىالتي تهدف 
 ( 616، ص 6100احمد النواجعة، ان و محمد عرمقيادة مؤهلة. ) إشرافالمنتظمة تحت 

 األنشطةذو كفاءة سيتلقى المتعلم صراع وجداني عاطفي نحو ممارسة  أساتذةعدم وجود  نأكما     
 األنشطةتكون اتجاهات المتعلم ايجابية نحو ممارسة ايجابي و  أماالرياضية، هذا الصراع يكون و   البدنية 

رت مشكلة لذلك تمحو  الرياضية،البدنية و  األنشطةهو نفور من ممارسة سلبي و  يكون اتجاه أوالرياضية، 
ميذ نحو الرياضية على اتجاهات التالالتربية البدنية و  ألساتذةفايات التعليمية كال تأثيرحول معرفة الدراسة 

 .الرياضيممارسة النشاط البدني و 
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 من هنا يمكن طرح التساؤل التالي:و 

لمتغير الكفايات  هناك فروق في اتجاهات التالميذ نحو ممارسة النشاط البدنية الرياضي تعزى هل 
 ؟ الرياضيةيمية األساتذة التربية البدنية و التعل

 يتفرع من هذا التساؤل تساؤالت جزئية هي: 
 ؟ الرياضيةليمية ألساتذة التربية البدنية و ما مستوى الكفايات التع .0

 الرياضية تبعا لمتغير ألستاذ التربية البدنية و  الكفايات التعليميةفي احصائية فروق ذات  توجدهل  .6
 ؟ الخبرة 

 ؟الجنسالرياضية تبعا لمتغير ألستاذ التربية البدنية و  الكفايات التعليميةفروق ذات في  توجدهل  .2
 ؟الرياضي تعزى لمتغير الجنس ميذ نحو ممارسة النشاط البدني و في اتجاهات التالفروق  توجدهل  .1
هل توجد فروق في أبعاد اتجاهات التالميذ نحو ممارسة النشاط البدنية الرياضي تعزى لمتغير  .1

 ؟ الرياضيةيمية األساتذة التربية البدنية و الكفايات التعل

 الفرضيات:- 2
 الفرضية العامة: 1 – 2

يمية الكفايات التعلتوجد فروق في اتجاهات التالميذ نحو ممارسة النشاط البدنية الرياضي تعزى لمتغير 
 .الرياضيةاألساتذة التربية البدنية و 

 الفرضيات الجزئية: 2-2

 .التربية البدنية و الرياضية كفايات مرتفعة أساتذةيمتلك  .0
 الخبرة. الرياضية تبعا لمتغيرألستاذ التربية البدنية و  الكفايات التعليميةفروق ذات في  توجد .6

 الجنس.الرياضية تبعا لمتغير ألستاذ التربية البدنية و  الكفايات التعليميةفروق ذات في  توجد .2
  .الجنس الرياضي تعزى لمتغيرميذ نحو ممارسة النشاط البدني و في اتجاهات التالفروق  توجد .1
 توجد فروق في أبعاد اتجاهات التالميذ نحو ممارسة النشاط البدنية الرياضي تعزى لمتغير .1

 .الرياضيةالبدنية و  الكفايات التعليمية األساتذة التربية
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 أهداف البحث: – 3
  مستوى الكفايات التعليمية ألساتذة التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي معرفة. 
 الخبرة الرياضية تبعا لمتغيرألستاذ التربية البدنية و  الكفايات التعليميةفروق في معرفة ال. 
 الجنسالرياضية تبعا لمتغير ألستاذ التربية البدنية و  الكفايات التعليميةفروق في معرفة ال. 
 الرياضي تعزى لمتغير الجنسميذ نحو ممارسة النشاط البدني و في اتجاهات التالفروق معرفة ال. 

 لمتغير بعافروق في أبعاد اتجاهات التالميذ نحو ممارسة النشاط البدنية الرياضي تالتعرف على ال 
 الرياضيةالبدنية و  التربية الكفايات التعليمية األساتذة

 أهمية البحث: – 4

 وذلك المدربين والباحثين الجامعيين الطلبة منه سيستفيد علمي جانب :هما جانبين من البحث أهمية تكمن

يتوفر  أنالكفايات الواجب  أهمالكفايات التعليمية و  ماهية وتوضيح جديد ببحثزائرية الج المكتبات بتعزيز
العالقة بين المعلم والمتعلم من خالل عملية محاولة إلبراز وكما تساعدنا هذه الدراسة في  عليها المعلم

يمتلكها  أنالكفايات التي يجب  أهمالمعلم بشكل خاص بمعرفة  منه سيستفيد عملي وجانب ،التأثرالتأثير و 
اضية من اجل تسهيل عملية الريتوفر في أستاذ التربية البدنية و التي يجب أن ت ياتإبراز أهم الكفاو  المعلم

الرياضية لما يحتل من ي يؤديه أستاذ التربية البدنية و معرفة الدور الذ، كما أنها تساهم في تعلم التالميذ
اتجاهاتهم من خالل األنشطة الرياضية لتربوية في تعديل سلوك التلميذ و في المنظومة ا مكانة جيدة

 .لذلك يجب االهتمام بجميع نواحي شخصية األستاذ الترفيهية،و 

 أسباب اختيار الموضوع: – 5
      اختالف المشكالت التي تحتاج إلى الدراسة  أوتتباين أسباب اختيار مواضيع البحوث حسب تباين 

ومدى توفر الظروف واإلمكانيات  ة هو إخضاعها للدراسة العلمية،الهدف من هذه العمليالتقصي، و و 
الموضوعية التي دفعت األسباب الذاتية و  المادية إلجراء البحث، حيث كان السبب هو جملة منالعلمية و 

 بنا إلى اختيار هذا الموضوع التي نوردها فيما يلي:

 في المؤسسات التربوية من نفور بعض  ذلك لما الحظناهتنا الشخصية في معالجة الموضوع و رغب
 .التالميذ من ممارسة النشاط الرياضي
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 ذلك لهل الميذ من ممارسة النشاط البدني و رغبتنا الشخصية في محاولة معرفة أسباب عزوف الت
 .الرياضيةستاذ التربية البدنية و األعالقة بكفاءة  

 لرياضية داخل المؤسسات التربوية  لما يحتل اي يؤديه أستاذ التربية البدنية و إبراز الدور الكبير الذ
 .من مكانة مرموقة

 الميل الشخصي لهذا الموضوع و سهولة االتصال بعينة البحث. 

 مصطلحات البحث:تحديد مفاهيم و   - 6
 الكفايات التعليمية: 1 – 6

من مهارات والتي يفترض على  ما يرتبط بها( هي مجموعة من القدرات و 6101سامة المسلم )يعرفها أ
كس على العملية التعليمية مما ينعأداء مسؤولياته خير و  أدوارهمهامه و  أداءالمعلم امتالكها بما يمكنه من 

 (22، ص 6107هيمن عبد هللا،ككل. )

 التعريف اإلجرائي:
لتخطيط المتمثلة في ا االجتماعيةي عبارة عن مجموعة من المهارات والقدرات النفسية والبدنية والعقلية و ه

في جميع المجاالت  الرياضيةأستاذ التربية البدنية و التي يمتلكها  عملية التقويموالتنفيذ وإدارة الصف و 
يكون قادرا على إتقانها في الموقف التعليمي من اجل الحصول على مخرجات تعليمية في سلوك و 

 المتعلمين بما يتماشى مع األهداف المسطرة.

 ت النفسية:االتجاها 6-2
قضية معينة  أوحديث معين  أوشيء معين  إزاءاالستجابة التي يبديها  أوهو الموقف الذي يتخذه الفرد 

شروط تتعلق  أوروف أو بحكم توافر ظالمعارضة، نتيجة مروره بخبرة معينة  أوالرفض  أوبالقبول  إما
نسبيا سواء كان رأيا أم اهتماما أم بأنه موقف أو ميل راسخ الحدث، كما يعرف االتجاه  أوبذلك الشيء 

 (02ص  6112آخرون، بة )حسن شحاتة و ا يرتبط بتأهب الستجابة مناسغرض
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 التعريف اإلجرائي: 
 ما، موضوع أو فكرة إزاء  تتكون  التالميذ  لدى عاطفية أو وجدانية حالة هي االتجاهات أن الباحث يرى 

يير اتجاهات التالميذ نحو المتمثلة في المعلمين تؤدي إلى تغالتالميذ بخبرات  مرور طريق عنأ تنشو 
 .آلخر فرد من ومتغيرة مستقرة غير وهي ايجابية أو سلبية تكون  قد الموضوع.

 النشاط البدني الرياضي: 6-3
االجتماعية بطريقة مية القدرات البدنية والنفسية و ي تنه 6106 )نعمان عبد الغني وكمال بوعجناق(يعرفها 
ممارسة  باستخدام مختلف الرياضات النشاط البدني الرياضي هو ذلك العملية التربوية التي تتم عند سليمة

تصون جسم اإلنسان ، فحينما يلعب اإلنسان أي لعبة من األلعاب أو عندما أوجه النشاط التي تنمي و 
نعمان عبد . )تهيتدرب أو يمارس أي لون من ألوان التربية البدنية تساعده على تقوية جسمه و سالم

 (19، ص 6106كمال بوعجناق، لغني و ا

 التعريف اإلجرائي:
الرياضية التي يمارسها تالميذ المرحلة الثانوية في المؤسسات التعليمية،  األنشطةهي عبارة عن مختلف 

 الصحية.لبدنية والنفسية واالجتماعية و من اجل تنمية المهارات ا

 

 



   13 ملحق:

 3جامعة الجزائر  االنشطة البدنية الرياضية والفنيةات في مجلة علوم وممارس ملخص مقال

 8138-8542رقم االيداع القانوني:                  issn 2253-0541  8132لسنة  33العدد رقم 

 عنوان المقال: 
 عالقتھا و الرياضية و البدنية التربية ألستاذ البدنية التربية ألساتذة التدريسية الكفاءة               

 الرياضي و البدني النشاط ممارسة نحو التالميذ اتجاھات بتكوين                         

 تنس( بثانویة میدانیة )دراسة

 حكيم حريتي و بروج كمال

 2 سطیف جامعة ، الریاضیة و البدنیة النشاطات تقنیات و علوم قسم

 الجزائر جامعة والفنیة، الریاضیة البدنیة األنشطة وممارسات علوم مخبر
 

 .الدراسة مشكلة

في أواخر عقد الستینات  teaching competencesازداد االهتمام بدراسة الكفاءات التعلیمیة       
على ضرورة popham and bakerبدایة عقد السبعینات من القرن المنصرم، إذ أكد بوفام و بیكرو

حو األفضل توافرأنماط تعلیمیة سلوكیة محددة یجب على المعلم القیام بها النجاز العمل التعلیمي على الن
(، لذلك یرى الكثیر من خبراء التربیة الریاضیة أن القائمین 44،ص1122،زیاد بركات و كفاح حسن)

على تدریس التربیة البدنیة والریاضیة یجب أن یمتلكوا الكفایات التعلیمیة الالزمة لتدریس المهارات 
اجة المعلمین الكتساب إلى ح  tshomburgالریاضیة المختلفة و هذا ما جاء في دراسة تشومبیرج

(، لذلك البد من توافر كفایات 44، ص 1112،أمینة عباس كمال،عبد العزیز الحرالكفاءات التدریسیة )
فعالیة وهذا ما نادى به عبد ة تؤهله الن یقوم بدوره بكفایة وتعلیمیة أساسیة لدى مدرس التربیة الریاضی

ناصر یاسر لمدرسي التربیة البدنیة والریاضیة )إلى تحدید الكفاءات التدریسیة الالزمة 1112الرزاق
 crook ، إضافةإلى الكفایات الشخصیة، لذلك یرى (425، ص 1122و جمعة محمد الهنائي، الروحاني

and Donald ،فالمعلم یمثل عنصرا مهما  انه كلما امتلك المعلم كفایات تعلیمیة أكثر كلما كان أكثر كفاءة
عمر موسى سرحان أن المعلم هو حجر و في نجاح العملیة التربویة، حیث یرى ماجد عبد الكریم أبو جابر

و المالئم لنمو التلمیذ النفسي والعقلي، الزاویة في العملیة التربویة لما یقوم به من دور كبیر في تهیئة الج
اتجاهات ایجابیة لدیه یم، وتحریره من الخوف وتكوین سلوكات وواستثارة المیل والرغبة عنده في التعل

 (141،ص 1112عمر موسى سرحان،ماجد عبد الكریم أبو جابر و)الحیاةو نحو المجتمع

األداء، فمشاعر التالمیذ و اتجاهاتهم نحو المادة العاطفیة دورا هاما في التعلم و لذلك تلعب العوامل          
معلمیهم أنفسهم یمكن التحكم و كذلك اتجاهاتهم نحو زمالئهم و الدراسیة األخرى،الدراسیة و النشاطات 

التأثر، كما أن دراسة من التالمیذ االستعداد للتغیر و بها من طرف المربي أو المدرس لما لهذه الفئة
دة االتجاهات في األنشطة الریاضیة و البدنیة مثلما یشیر إلیه محمد حسن عالوي دورا مهما في مساع

المربي على توقع نوعیة سلوك الطالب نحو ممارسة األنشطة الریاضیة، ومن ثمة تعزیز اتجاهات 
( 42، ص 1121)نغم خالد نجیب الخفاف، االیجابیة المرغوبة و تعدیل أو تغییر االتجاهات غیر مرغوب

 البدنیة التربیة ألستاذ التدریسیة الكفاءة عالقة تتحدد مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤالت التالیة:، 

 تلك قي المؤثرة والعوامل والریاضي البدني النشاط ممارسة نحو التالمیذ اتجاهات وتكوین والریاضیة

 البدنیة التربیة ألستاذ التدریسیة الكفاءة انعكاسات معرفة :في الدراسة أهداف تمثلت الكفاءة التدریسیة،

 اتجاهات تأثر مدى معرفة الریاضي، البدني النشاط ممارسة نحو التالمیذ اتجاهات على والریاضیة



 الصفات تبیین والریاضیة؛ البدنیة التربیة أستاذ بشخصیة الریاضي البدني النشاط ممارسة التالمیذ نحو

 التعرف لشخصیته؛ التربویة والقیم األساسیة والمبادئ الناجح والریاضیة البدنیة التربیة الالزمة ألستاذ

 والریاضیة. البدنیة التربیة أستاذ في توفرها الواجب أهم الكفاءات على
I. :الجانب التطبيقي 
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 أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة. 12

 أداة البحث: -8

 مع التأكد من المعامالت العلمیة للمقیاس،) الصدق والثبات(مقياس الكفاءة التدريسية ) االدائية(:  8-3
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 خبرة جمالیة.
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  ملخص

  

هدف هذا البحث إلى التعرف على العالقة الموجودة بين الدوافع  المرتبطة بأداء الحركة عند التالميذ 

ممارسة التربية البدنية والرياضة في المرحلة الثانوية الذي بدوره يعتمد ويتأثر بالعديد من العمليات  أثناء

داخل المؤسسة التربوية وبين  واألدبيالتي تطور المهارات الحركية وكذا المقارنة بين دوافع تالميذ العلمي 

هر من خالل التصرف الحركي الوظائف الحركية ، فهو سلسلة متتابعة ومتكاملة من العمليات تظ

من أجل تحقيق أغراض . الصحيح في المواقف الرياضية واألداء المتميز وكذلك في التحكم الحركي

بين المتغيرين، حيث شملت العينة على  االرتباطينالبحث استخدم الباحث المنهج الوصفي لدراسة العالقة 

سنة، حيث طبقنا ) 20و  16(أعمارهم ما بين  من التعليم الثانوي تتراوح) ذكور وٕاناث(تلميذ ) 200(

، الدوافع النفسية والعقلية ،  الرياضيةدوافع اللياقة البدنية ، دافع الميول  عليهم أدوات البحث المتمثلة في

وأسفرت نتائج الدراسة ، الدوافع االجتماعية والخلفية ، دوافع التفوق الرياضي ، دوافع التشجيع الخارجي 

  :يلي ما على

في الدوافع وتطوير  بالنسبة لمتغير الجنس ذيتالمالبين  إحصائيةأن هناك فروق ذات داللة  )1

،ومتغير التخصص الدراسي لكن بصفة نسبية وهذا في كل األبعاد  المهارات الحركية

  .المدروسة 

مشاركة الخبراء وذوي االختصاص في وضع مناهج واضحة ومحددة  للتربية البدنية  )2

  ميول التالميذ ورغباتهم  راعيتوالرياضية  

والمسؤولين ، وعدم االكتفاء  اإلدارةإعطاء اهتمام لمدرس التربية البدنية والرياضية من قبل  )3

  الدراسة  واقتراحاتبالقياس على النتائج 

زمات أل لو بحلالتربية البدنية  والرياضية    أساتذةضرورة إجراء دراسات مماثلة يشعر فيها  )4

  .  التدريس تواجههم عندالتي 

  

  

  

  

  

  



SUMMARY 

This study aimed to identify and recognize the interrelationship between the 

motives associated with the movement performance of pupils during practicing 

physical education on the one hand, and sports in the secondary school stage 

on the other. These motives depend on and are affected by many processes 

which develop motor skills, as well as to compare between the motor functions 

and the motives of students belonging to the scientific branches and those of 

literary ones inside the educational institution. It is, therefore, a sequential and 

integrated series of processes that appear through legitimate kinematic 

behavior in both sporting situations and the outstanding performance, as well 

as in motor control. However, to achieve the purposes of this research, the 

descriptive approach was used in order to study the correlation between the 

two variables.Thereby, the study included samples of (200) secondary school 

pupils, males and females aged 16-20, onto which we applied research tools 

represented in physical fitness motives, athletic tendencies, psychological and 

mental motives, social and background motives, motives for sports excellence, 

for external encouragement, and, thereby, the results of the study resulted in 

what follows: 

1) That there are statistically significant differences among pupils regarding the 

gender variable in the motives as well as in developing motor skills, in addition 

to the academic specialty variable, but as for the latter, it tends to be in relative 

terms in all the studied dimensions. 

2) The engagement of experts and specialists in developing and outlining a 

clear and specific curricula for physical education and sports which in their turn 

take into consideration pupils' desires and tendencies . 



3) Giving attention to the physical education and sports teacher from the 

administration and officials' behalf, and not to be concerned solely with building 

conclusions and judgements based upon the results and study suggestions. 

4) The need to conduct studies under which teachers of physical education 

and sports would feel the existence of solutions to the troubles and difficulties 

they face during the teaching process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUME 

      Le but de cette recherche est d'identifier la relation qui existe entre les 

motifs liés à la performance du mouvement des élèves lors de l'exercice de 

l'éducation physique et du sport au stade secondaire, qui à son tour dépend et 

est affecté par de nombreux processus qui développent la motricité, ainsi que 

la comparaison entre les motivations des étudiants scientifiques et littéraires au 

sein de l'établissement d'enseignement et les fonctions motrices, c'est une 

série  Un processus séquentiel et intégré qui se manifeste par un 

comportement cinématique correct dans des situations sportives et des 

performances exceptionnelles, ainsi que dans le contrôle moteur.  Afin 

d'atteindre les objectifs de la recherche, le chercheur a utilisé l'approche 

descriptive pour étudier la corrélation entre les deux variables, car l'échantillon 

comprenait (200) étudiants (hommes et femmes) de l'enseignement secondaire 

âgés de (16-20) ans, où nous leur avons appliqué les outils de recherche 

représentés dans la motivation de fitness.  Les motifs physiques, les tendances 

sportives, les motifs psychologiques et mentaux, les motifs sociaux et d'origine, 

les motifs d'excellence sportive, les motifs d'encouragement externe et les 

résultats de l'étude ont abouti à ce qui suit: 

 1) Qu'il existe des différences statistiquement significatives entre les étudiants 

concernant la variable de genre dans les motifs et le développement de la 

motricité, et la variable de spécialisation académique, mais en termes relatifs, 

et ceci dans toutes les dimensions étudiées 

 2) Participation d'experts et de spécialistes à l'élaboration de programmes 

clairs et spécifiques pour l'éducation physique et le sport qui tiennent compte 

des tendances et des désirs des élèves 



 3) Accorder de l'attention au professeur d'éducation physique et de sport par 

l'administration et les officiels, et ne pas se contenter de mesurer les résultats 

et de faire des suggestions d'études 

 4) La nécessité de mener des études similaires dans lesquelles les 

enseignants d'éducation physique et de sport sentent une solution aux crises 

auxquelles ils sont confrontés lorsqu'ils enseignent. 
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  :مقدمة

لقد شهد المجتمع الدولي تطورا سريعا في مختلف الميادين ، نظرا للثروة العلمية والتكنولوجية التي        

تعيشها البلدان المتطورة في مختلف المجاالت ،و منها المجال الرياضي الذي ال يقل شأنا عن باقي 

لمتطورة فيه ،وبعثه في صورته العلوم األخرى وذلك من حيث استعمال أحدث األجهزة واألساليب العلمية ا

التربوية الحديثة ، وبتنظيم قواعده المبنية على أساس علمي سليم وبمختلف أنواعه ، ميدانا هاما في 

ميادين التربية الحديثة وعنصرا قويا وفعاال في إعداد المواطن الصالح ، وذلك من خالل تزويده بمختلف 

رين البدني يعود بالفائدة على الصحة البدنية والعقلية خاصة الخبرات والمهارات الحركية الواسعة ،فالتم

بالنسبة للمراهقين باعتبارهم الفئة الفعالة في المجتمع بحكم طبيعتهم النفسية واالجتماعية ،وجب االعتناء 

 بهم ،وعليه فإن تربية التالميذ على ممارسة األنشطة الرياضية كوسيلة لتنمية وتربية هذه الموارد ، لهو من

أهم واجبات المسؤولين عن الثقافة البدنية والرياضية ونشرها في بالدنا، وهذا ما يحتاج إلى اكتشاف 

العوامل الجوهرية التي تؤثر على دوافع وميول التالميذ نحو ممارسة األنشطة الرياضية في حصة التربية 

  .البدنية والرياضية

معينة لذلك فإن للدافعية أهمية في المجال الرياضي  ومن المعلوم أن كل سلوك يجر وراءه قوى دافعية     

فهو يهم األب الذي يريد أن يعرف لماذا يميل طفله إلى اإلنطواء على نفسه والعزوف عن ممارسة 

الرياضة ، كما يهتم أستاذ التربية البدنية والرياضية في معرفة دوافع ممارسة التالميذ للرياضة حتى يتسنى 

يزهم على تطوير أدائهم على النحو األفضل  ، فالمنافسة ال تكون مثمرة وجيدة إال له أن يستغلها في تحف

  .    1إذا كان للتلميذ رغبة ودافع نحو الممارسة 

و بإعتبار أن التعليم الثانوي يمر فيها التلميذ بتحوالت  فيزيولوجية ، مرفولوجية ، نفسية  و إجتماعية فإن 

حور العملية التعليمية ، تهتم بكل ما يتعلق بخصائص نموه وخبراته المناهج التربوية الجديدة جعله م

  . السابقة و إستعداده  و إتجاهاته و ميوله ومهاراته الحركية ودوافعه

هذه األخيرة أي الدافعية تعتبر المحركات التي تقف وراء سلوك الفرد ، فهناك أكثر من سبب وراء كل    

فرد الداخلية وقت حودث السلوك من جهة وبمتغيرات البيئة من جهة سلوك ، هذه األسباب ترتبط بحالة ال

أخرى ، بمعني أننا نستطيع أن نتنبأ بما يمكن أن يقوم به الفرد في كل موقف من المواقف، بل ال بد أن 
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نعرف شيئا عن حالته الداخلية ، كأن يعرف حاجاته وميوله وٕاتجاهاته وما يسعى إلى تحقيقه ، والمقولة 

وهي  )أنك تستطيع أن تجر الحصان إلى النهر ولكنك ال تستطيع أن تجبره على شرب الماء  ( الشهيرة

تعبر بوضوح عن دور الدافعية في ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية كما لهذا الموضوع أهمية كبيرة 

في المجتمع فهو يهم اإلنسان الذي يريد أن يعرف لماذا يميل طفله إلى اإلنطواء على نفسه والعزوف عن 

ية بمعرفة دوافع ممارسة التالميذ للرياضة ممارسة النشاط الرياضي ، كما يهم أستاذ التربية البدنية والرياض

حتى يتسنى له أن يستغلها في تحفيزهم على تطوير أدائهم على نحو أفضل فالممارسة ال تكون مثمرة 

الممارسة ، فمن خاللها يتكيف الفرد مع ما هو مرغوب فيه  لوجيدة إال إذا كان للتلميذ رغبة ودافع حو 

ه من أشياء وأفعال ومواضيع عامة ، معنى ذالك إن المهارة وكذلك مع ما هو مرغوب عنه في مجتمع

الحركية هي معيار للسلوك الذي يعتبره المجتمع انه ذو قيمة عالية أو انه فضيلة إجتماعية ،  وقولنا 

معيار ، معناه أنه يفرض بناء على قاعدة من طبيعة قانونية أو دينية أو أخالقية ، فمن خالل تدريب 

د مع الغير يعد شيئا فشيئا على تقدير اجلى قيمة واحدة عبر عمليات الثواب والعقاب والتو المجتمع أفراده ع

و إحترام إختياراته ومعتقداته ، يؤدي ذلك إلى توليد شعور لدى الفرد بأن المعيار المهاري ضروري بوجود 

  .         1مبرراته الجمالية أو العقلية أو كالهما معا

  جاهدين دراسة إحدى المواضيع التي لها عالقة بالمهارات الحركية ، أال وهو وعلى هذا األساس حاولنا 

دوافع ممارسة التربية البدنية والرياضية وانعكاسها على تطوير المهارات الحركية لدى تالميذ المرحلة "

  .كل سلوك وراءه دافع أي تكمن وراءه قوى دافعية معينة إنومن المعلوم " الثانوية

الباب األول تناولنا فيه : فصل تمهيدي وٕالى بابين  إلىا المنظور قسمت دراستنا هذه ومن هذ       

الجانب النظري والذي يحتوي على أربعة فصول ،أما الباب الثاني والمتمثل في الجانب التطبيقي فيحتوي 

  .فصلين على 

والفرضيات ،كما تم صياغة اإلشكالية ب تناولنا فيه اإلطار العام للدراسة بدء:التمهيدي الجانب �

تحديد هدف البحث وذكر الدراسات السابقة التي لها عالقة بالبحث ، وأخيرا تعرضنا إلى تعريف 

نريد من وراء هذه  أهم المصطلحات الواردة في البحث حتى نجعل القارئ يعرف جيدا ما

  .المصطلحات الموظفة في بحثنا
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  :أربعة فصول  مقسم إلىوهو  الذي تناولنا فيه الباب األول:الجانب النظري �

  .في التعليم الثانوي تناولنا فيه التربية البدنية والرياضية :الفصل األول  �

  .وتصنيفاتهاالدافــــعيـة  :الفصل الثاني  �

هي يتحدث عن خصائص بما أن الدراسة تخص تلميذ الطور الثانوي ف :الفصل الثالث  �

  المراهقةومميزات 

  المهارات الحركية :الفصل الرابع  �

  : ينالتالي ين الباب الثاني للبحث وهو يضم الفصلتناولنا فيه  :الجانب التطبيقي �

ويحتوي على منهجية البحث وبصفة عامة ،حيث تم فيه استعراض  :خامسالفصل ال �

 إلىالمنهج المتبع والتعريف بمكان الدراسة ،ثم عينة البحث وكيفية اختيارها ،ثم نتطرق 

اإلحصائية  األساليب إلىوصف األداة المستعملة لجمع المعلومات وبعدها نتعرض 

  .المطبقة في الدراسة 

  .ويحتوي على تحليل وعرض النتائج المحصل عليها: سادسالفصل ال �

  .االستنتاجات والتوصيات  إلىويتناول مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات إضافة  

 .الخاتمة -

 .المراجع -

  .المالحق -
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 : اإلشكالية  .1

خطت الجزائر خطوات عمالقة منذ استقاللها في بناء مؤسساتها وهياكل تنظيمها ،عبر مختلف       

الميادين االقتصادية والسياسية منها ، واالجتماعية والثقافية ،كما اعتمدت عدة سياسات ومخططات 

 .تنموية ،وتبنت إستراتيجيات أساسية في بناء وتسيير المجتمع 

م، بوضع الهياكل التنظيمية القاعدية كالبلديات والواليات 1965فبدّأ من التصحيح الثوري عام 

 الخ ...لمشاريع الضخمة ،من شركات ومصانع ،واالنجازات الكبرى وا

ومع التطور الحضاري والثقافي الذي طرأ على العالم ككل ،انتشرت كل اآلراء والتصورات حول هذا 

التطور عبر كل أنحاء العالم فتبنت الدولة الجزائرية سياسة مواكبة لهذه التطورات فجاء دستور 

ا موضوع تدريس التربية البدنية والرياضية للجميع م،الذي عدل بعض المواد وأضاف أخرى منه1976

بالغ بتدريس  اهتمامومع هذه التعديالت الدستورية أولت الدولة . وتكوين جمعيات رياضية وأندية 

، الذي تجلت فيهم المبادئ 89.03،وقوانين 81.76التربية البدنية الرياضية ولهذا الغرض سنت قوانين 

  .ربية البدنية الرياضية وكذلك المحاور العامة للمنافسة وتطبيقها ميدانيا العامة لسياسة الجزائر في الت

وتعد المدرسة  كذلك إحدى المؤسسات التي تنفرد بمهمة التنشئة االجتماعية للفرد ، ففيها تبدأ     

ألسرة المرحلة  الثانية لعملية التنشئة، وتلعب المدرسة دورا في اإلعتناء بالقيم التي تلقاها الفرد في ا

  .1وتضيف عليها قيم أخري ، ويعتبر دورها دورا مكمال لألسرة 

كي تقوم المدرسة بدورها كمؤسسة تربوية قيمة فإنها بتوفير الخبرات المتنوعة لتنمية القيم الناشئة     

وٕاتاحة الفرص أمامهم للتعرف عليها والوعي بها ، إذ أن المسألة ليست مجر تقديم للقيم و إستيعابها 

تمام بتوفير مواقف عملية نظريا ، وٕانما كيفية بناء هذه القيم وتعزيزها في نفوسهم ، وكذلك االه

لممارسة هذه القيم ،فال يكتفي بأساليب الوعظ والتلقين بل البد من توفير المواقف الحية التي يعيشها 

  .   2الناشئ في المدرسة لتعزيز القيمة
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وعليه كان االهتمام بهذه المادة في المؤسسات التربوية ،وكذا الرياضية للجميع كبير من كل النواحي 

والمعنوية منها والبشرية ،حيث أنشأت الدولة معاهد تكنولوجية وتربوية مختصة في تكوين مدرسي  المادية

فولوجية ،نفسية واجتماعية مور  كل الواليات ،وباعتبار أن تلميذ التعليم الثانوي يمر بتحوالت فيزيولوجية ،

يتعلق بخصائص نموه خبراته فإن المنهاج التربوي الجديد جعله محور العملية التعليمية ،يهتم بكل ما 

  .السابقة ،استعداداته ،ميوله ودوافعه

كما تعرف الدوافع بصفة عامة أنها عوامل إنفعالية حركية فطرية أو مكتسب شعوري أو الشعوري يثير    

نشاط الفرد لألداء و اإلنجاز أو تحقيق غاية وينشأ داخل الفرد كنتيجة لخبرته في الحياة وقد تكون الدوافع 

  . 1تها حينما تكون ظاهرة النشاط التي يحدثها بل تكون واسطة أو وسيلة لشيء آخرذا

تعتبر المحركات التي تقف وراء سلوك الفرد ،فهناك أكثر من سبب واحد وراء " الدوافع "هذه األخيرة أي 

ئة من كل سلوك ، هذه األسباب ترتبط بحالة الفرد الداخلية وقت حدوث السلوك من جهة وبمتغيرات البي

المواقف إذ  نأن يقوم به الفرد في كل موقف م جهة أخرى ، بمعنى أننا ال نستطيع أن نتنبأ بما يمكن

عرفنا منبهات البيئة وحدها وأثرها على الجهاز العصبي ،بل البد أن نعرف شيئا عن حالته الداخلية كأن 

  .تحقيقه من أهداف إلىنعرف حاجاته وميوله واتجاهاته ،وما يسعى 

أن للدوافع أثر كبير في تطوير وتحسين المهارات الحركية للتلميذ والتي تعرف بقدرة الفرد على أداء  كما

الحركات التي تكون المهارات المختلفة ، كما يقصد بها جعل الحركات الجسمية للفرد نافعة مع بدل أقل 

  ركاته ماهرة ورشيقةحركية تصبح حقدر ممكن الطاقة ،حيث من خالل تدربه على مختلف المهارات ال

إذ أن فهم المراهقة يكمن في فهم تلك العمليات التي تتم بها أيضا فهم الدوافع والرغبات والحاجات   

المميزة للمراهقين وفهم الظروف والمعوقات التي تحول بينهم وبين إشباع رغباتهم ، وكذا أنماط ورود 

الرشد ، فهي لهذا عملية بيولوجية األفعال التي تشكل السمات العامة للمراهقين والتي تبدأ بالبلوغ وتنتهي ب

  .  2، حيوية وعضوية قصيرة جدا من مراحل حياة التلميذ ، وأنها إرهاص بيولوجي للمراهق

 ، كالمرونة الحركيةفبفضل هذه األلعاب يتمكن الفرد في التحكم في مختلف أعضاء جسمه وتطوير قدراته 

  الخ....القدرة ،السرعة 
                                                           

1
زي ،&ر�#� ، �ر�� ،����� ����ن ، �روت ،-���  166،ص 1978أ��د ز�� �دوي ، ���م ا���ط���ت ا���وم ا����4�� ،ا

2
-  ����  53،ص 2000،دار ا����ء ���$ر وا��وز% ، ���ن ، 1ا�ط�ل وا+#رة ، ط: ���ن �ب ا���د ا�;
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  :التاليةالبحث في هذا الموضوع محاولين اإلجابة على التساؤالت ومن هذا المنطلق بادرنا إلى 

  :التساؤل العام  .2

هي إنعكاساتها على تطوير المهارات الحركية  فيما تكمن دوافع ممارسة التربية البدنية الرياضية وما

  لدى تالميذ المرحلة الثانوية ؟

  :الجزئيةالتساؤالت  1.2

هل ُيقبل تالميذ األدب في الطور الثانوي على حصة التربية البدنية والرياضة كما ُيقبل زمالئهم  - 

  التالميذ في العلمي ؟   

للمنطقة الصحراوية تأثير على الدوافع والمهارات الحركية لدى ذكور المرحلة الثانوية في حصة هل  - 

  ؟التربية البدنية والرياضية 

تأثير على الدوافع والمهارات الحركية لدى إناث المرحلة الثانوية في حصة  للمنطقة الصحراويةهل  - 

 ؟التربية البدنية والرياضية 

هناك فروق ذات داللة إحصائية في الدوافع والمهارات الحركية لدى تالميذ العلمي بإختالف هل -

  ؟الجنس في حصة التربية البدنية والرياضية 

ية في الدوافع والمهارات الحركية لدى تالميذ األدبي بإختالف هناك فروق ذات داللة إحصائهل  - 

  ؟الجنس في حصة التربية البدنية والرياضية 

 :الفرضية العامة  .3

تكمن ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية من خالل الدافعية التي تحاكي تطوير المهارات 

  .  الحركية لدى تالميذ الطور الثانوي 

  :فرضيات البحث  .4

يشترك تالميذ الطور الثانوي في األدب بنفس الدوافع والمهارات الحركية إتجاه حصة التربية البدنية  -

 .والرياضية مقارنتا بزمالئهم في العلمي
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توجد فروق ذات داللة إحصائية للمنطقة بين ذكور األدبي وذكور العلمي في الدوافع والمهارات  -

 . الحركية لدى تالمذة المرحلة الثانوية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمنطقة بين إناث األدبي وٕاناث العلمي في الدوافع والمهارات  -

 .الحركية لدى تالمذة المرحلة الثانوية

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الطور الثانوي بين تالميذ العلمي بإختالف الجنس في الدوافع  -

 . رياضيةوالمهارات الحركية لحصة التربية البدنية وال

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الطور الثانوي بين تالميذ األدبي بإختالف الجنس في الدوافع  -

 والمهارات الحركية لحصة التربية البدنية والرياضية

 :البحثأهداف  .5

 :التعرف على إلىيهدف البحث 

 .دوافع التربية البدنية والرياضية بين تالميذ الطور الثانوي لبلدية رقان  -

 .الدافعية في تنمية وتطوير المهارات الحركية لدى تالميذ التعليم الثانوي المنطقة الجغرافية على أثر -

 .أثر المراهقة في تنمية وتطوير المهارات الحركية لدى تالميذ التعليم الثانوي -

 الفروق في ممارسة التربية البدنية والرياضة لدى تالميذ تبعا لمتغير الثانوية  -

 .التربية البدنية والرياضة في تنشيط وتنمية المهارات الحركية لتلميذ الثانويأثر  إبراز -

 . استرجاع مادة التربية البدنية والرياضة لمكانتها الحقيقية -

 :أسباب إختيار الموضوع  .6

اسات السابقة وعمل الباحث مجال حصة التربية البدنية والرياضية من خالل المسح المرجعي والدر 

اإلستطالعية ، من جهة نظرنا تركيز الباحثين واألساتذة في دراساتهم على تطوير وكذا الدراسة 

المهارات الحركية في الحصة وهذا ما أدى إلى وجود أخطاء فنية أثناء أداء المهارة  والتي قد تؤثر 

  .بصورة سلبية أثناء الممارسات الحركية 

رفة ما يحث خالل الحركة من قوانين كما أن الدافعية تتطلب دقة التحليل من خالل مع        

ومبادئ حتى يتم التعرف على كيف ولماذا تحدث هذه الحركة على النحو الذي تتم به ؟ لذلك 

جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة بإعتبار أن مرحلة البدء والدافعية من واجبات المهارة الحركية التي 
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جراء دراسة مماثلة في الجزائر تشير ألهمية لها األثر األساسي ، هذا باإلضافة إلى أنه لم يتم إ

 الدافعية بالمهارة الحركية  لذا تستدعي الكشف عنها للمهتمين    

 :الدراسات السابقة  .7

 :الدراسات التي أجريت خارج الوطن  - 1

  :ركزنا بالخصوص على الدراسات التي أجريت بالوطن العربي ،ونذكر منها  إذ

  : 2003دراسة عمر بدران  1- 1

الرياضية عند طالب جامعة  األنشطةدوافع ممارسة "قام الباحث عمر بدران بدراسة      

، بهدف التعرف على الفروق الموجودة تبعا لمتغيرات الجنس والممارسة الرياضية ، وقد " المنصورة

النتائج  أظهرتيدرسون بالجامعة ، وقد  الذياشتملت عينة البحث مجموعة من البنين والبنات 

  فروق في دوافع ممارس النشاط الرياضي بين البنين والبنات وبين الطلبة الممارسين وغير  وجود

  : كما يلي  األهميتها تبعالدوافع  ترتبتالممارسين للنشاط الرياضي  وقد كان 

 الميول الرياضية - 4.دافع الصحة  - 1

 .القدرات العقلية   - 5  .المجال النفسي  - 2

 .التفوق الرياضي    - 6 . المجال االجتماعي - 3

 .1970دراسة محمد حسن  عالوي  2- 1

  اإلعداديةقام الباحث بدراسة عن دوافع ممارسة النشاط الرياضي للتالميذ وتلميذات المدارس 

والثانوية في محافظة القاهر بهدف التعرف على دوافع ممارسة النشاط الرياضي وقد 

اكتساب اللياقة البدنية  إنبينت النتائج  تلميذ وتلميذة وقد 4387اشتملت الدراسة على 

الترتيب على التالميذ  إلىوالثاني  األولىودوافع الميول الرياضية احتلت المرتبة 

دوافع التشجيع الخارجي ،الدوافع االجتماعية والخلقية،الدوافع النفسية  إماوالتلميذات 

اختلفت من مرحلة إلى أخرى  والخلقية ، دوافع التفوق الرياضي ، ودوافع وقت الفراغ ، وقد

  .ومن حين إلى آخر
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  : 1989دارسة مدحت صالح  3- 1

قام الباحث بدراسة  عن دوافع الرياضة وعالقتها بمستوى األداء عن العبي كرة السلة  في  

  1جمهورية مصر العربية ، حيث هدفت الدراسة إلى أبعاد الدافعية

 األمريكيةبالواليات المتحدة  GOULD "1982"دراسة فولد  4- 1

والتي أقيمت على مجموعة من السباحين والسباحات ، وذلك قصد التعرف على دوافع 

  .   2سنة 19إلى  10الممارسة الرياضية للناشئين من 

 :الدراسات التي أجريت داخل الوطن  - 2

  .1997دراسة شهد المأل عام  1- 2

 عام الجزائر في الجامعيين الطلبة عند الرياضي النشاط دوافع" قامت شهد المال بدراسة عن 

 لمتغير تبعا الرياضي النشاط ممارسة دوافع بين الفروق دراسة إلى لالتوصبهدف " 1997

 على العينة إشتملت و المعلومات لجمع داةواستعملت االستبيان كأ الدراسي المستوى و الجنس

 التکنولوجية العلوم ومعهدالجزائر ،  جامعة من ةنسانياإل العلوم معهد من وطالبة طالب 4432

 إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه النتائج بينت قد .ارالزو بباب بومدين هواري جامعة من

ن المعاهد اإلنسانية والمعاهد التكنولوجية وكانت لصالح يب الرياضي النشاط ممارسة دوافع في

 ).64(هذه األخيرة 

  .1998دراسة كمال بوعجناق  2- 2  

 التربية ممارسة على إقبالهم ومدى ، المراهقين ميذتالال دوافع"بوعجناق بدراسة عن قام كمال      

عند تالميذ " ت ب ر"بهدف معرفة دوافع ممارسة " ية والرياضية في مرحلة التعليم الثانوي الجزائريالبدن

 ءأرااستقصاء  قصد اإلستبيان لإستعم وقد. وتلميذات مرحلة التعليم الثانوي بمحافظة الجزائر الكبرى 

 البدنية اللياقة دافع إعتبار على العينة أفراد إجماع إلى الباحث لتوص وقدالتلميذات ، و تالميذال

 في التفاوتات بعض رغم والرياضية البدنية التربية يمارسونتي جعلتهم ال الدوافع مقدمة في والصحة

                                                           
1

� ، دار ا���ر&� ا������ ، ا�#4�در� ، ���د ��د ا�ظ�ھر ا�طب ،��� –#��   266-253ص 1994دئ ا���� ا�
2

� &� �ر��� ا����م &� ا��زا/ر"�و����ق ���ل ،  –!�� وا�ر�ذ ا��راھ�ن و�دى إ����6م ��? ���ر#� ا��ر�� ا��د��، ر#���                  " دوا&% ا��
!�� وا�ر�  .168ص 1998� ، دا�� إ�راھم ،���#�ر ، ��6د ا��ر�� ا��د
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 التي السابقة الدراسات بإستعراض قمنا أننا ، والجدير بالذكر). 63(رآخ إلى دافع من لالتفضي درجة

 ، مباشرة بصورة ترتبط التي الدراسات إلى فشيئا رج شيأالتد ثم ، مباشرة غير بصورة بالدراسة ترتبط

  .ات الدراس لهذه الزمني لبالتسلس التقيد دون

  :الكريم ولغراب رشيد دراسة قدوم عبد 3- 2 

دور األلعاب الشبه رياضية في التفاعل االجتماعي داخل حصة التربية " قام الباحثين بدراسة عن   

بمعهد التربية البدنية والرياضية  2000تحت إشراف األستاذ بن عكي محتد آكلي دورة جوان " العلمية 

  ).جامعة الجزائر(

يب نفسانية التلميذ وتعليمه السلوك وتوصال إلى إن األلعاب الشبه رياضية لها دور كبير في تهذ   

  .الحسن الذي يساعده على تنمية مهاراته الحركية كما نعمل على إدماج التلميذ اجتماعيا

  : 2001دراسة محمد رياض فحصي  4- 2

االتجاهات نحو مادة التربية البدنية والرياضية وعالقتها بالقيم االجتماعية لدى (قام بدراسة عن      

  .حيث استخدام استبيان موجه األربع ثانويات بوالية تيبازة الجزائر ) الثانويتالميذ الطور 

وقد توصل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ الثانويين الممارسين لمادة التربية البدنية 

  اسية  السي والرياضية والتالميذ المعفيين من ممارستها في القيم النظرية والجمالية و اإلقتصادية و

  .        1واإلجتماعية والدينية وكذا يوجد فروق بينهما في اإلتجاهات

ومما تقدم من عرض لهذه الدراسات السابقة نالحظ بأنها ركزت دراسة متغير الجنس وعالقته بدوافع     

عن هذه النشاط الرياضي ومتغير السن وعالقته بالدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي ، أما دراستنا فتختلف 

الدراسات السابقة الذكر ، حيث ركز الباحث على متغير المنطقة الجغرافية من ناحية ومتغير الجنس 

ومهاراته الحركية من ناحية أخرى ن في حدود إمكانياتنا  وٕاطالعنا على ما اجري من دراسات في هذا 

ضية وانعكاسها على تطوير المجال لم يتطرق احد الباحثين إلى دوافع ممارسة التربية البدنية والريا

  .المهارات الحركية لدى تالمذة المرحل الثانوية
                                                           

1
�6 ����م ا����1�� �دى ���ذة ا�طور ا�)��وي :���د ر�ض &���  -���� و�!�� وا�ر�ر#��� ���#�ر ،ا���1ھ�ت ��و ��دة ا��ر�� ا��د

� �دا�� ا�راھم ،����� ا��زا/ر ،!�� وا�ر�  ..6��،2001د ا��ر�� ا��د
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  :تمهيد

يجد نفسه أمام صعوبات تتمثل في عموميات اللغة  في مختلف البحوث التي يتناولها الباحث

وتداخل والمصطلحات وتعتبر المفاهيم مفاتيح الدخول للبحث وتحديدها يعد الخطوة األولية 

واألساسية لتمهيد الطريق لفهم الموضوع المراد دراستها ونظرا للتدخل الموجود بين مختلف 

يه فإننا سنحاول تحديد مصطلحات بحثنا قبل المفاهيم المستعملة أي الواردة في بحثنا هذى وعل

  .الخوض في صلب الموضوع من اجل تحقيق القدر الضروري من الوضوح وتجنبا للخلط بينها

  :مفهوم التربية البدنية والرياضة/ 1

التربية البدنية والرياضية جزء من التربية العامة، أو مظهر من مطهرها لكون التربية        

ر واسع وشامل ويختلف من بلد .ب.ت.لهذا فان م، 1الك برعاية الجسم والصحةالحديثة تعتني كذ

إلى أخر ومن مجتمع إلى أخر وتعريفها يتغير بتغير األزمنة والمجتمعات فهي عملية غير 

ر محل جدل واجتهاد، ولقد اهتمت الدول .ب.مستقر ومنذ العصور الغابرة لإلنسان كانت ت

ياضية اهتماما كبيرا لما من أهداف بناءة تساعد على إعداد المواطن الحديثة بالتربية البدنية والر 

الصالح إعدادا شامال لجميع جوانب كالشخصية سواء كانت عقليه أو جسميه ونفسية ،أو 

أن فهم التربية البدنية والرياضية على أنها جسم قوي فقط " كوزليك، كوبسيكي"وقد أكد . اجتماعية

ذلك هو اتجاه خاطئ فهي فن من فنون التربية العامة تهدف إلى  أو مهارة رياضية أو ما يشبه

إعداد المواطن الصالح جسما وعقال وخلقا وجعله قادرا على اإلنتاج والقيام بواجبه نحو مجتمعه 

  .2ووطنه

معنى جديدا بعد إضافة كلمة التربية إليه فكلمة بدنية تشير " التربية البدنية "وقد اكتسب تعبير 

هي كثيرا ما تستخدم في اإلشارة إلى صفات بدنية مختلفة كالقوة ، النمو البدني إلى البدن و 

أن معنى التربية البدنية يمكن " zeiglerزيجلرـ "ويرى مفكر التربية البدنية . والمظهر الجسمي

فهناك من يرى إن المعنى يستمد من مالحظة ما يحدث خالل ،التعبير عنها أكثر من وجهة نظر

                                                           
�، ا����ب ا�#�وي ا1ول، ا��ر�و� ا��ر�ز ا�وط�� ��وط�/ق1�  . 136ش، 1998، ا��زا/ر، وزارة ا��ر�� ا�وط
�، �ؤد ا��ردي، ��#م ا���د1وي، ��#م �#ن2� .17ص، 1979، ����� �;داد، �ظر�ت ا��ر�� ا��د
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في المدارس ، وكذا في المالعب والقاعات الرياضية بشكل عام ، إال أن هذه " ر.ب.ت"درس 

  .ابعد وأعمق من هذا بكثير" ر،ب،ت"النظرة تعتبر ضيقة جدا الن معنى 

بأنها جزء من التربية العامة "  nashناش ـ "وهناك عدة تعاريف التربية البدنية والرياضية فيعرفها 

تستغل دوافع النشاط الطبيعية الموجودة في كل شخص لتنميته من العضوية والتوافقية 

أنها جزء من التربية العامة الذي يختص باألنشطة القومية التي " نيكسون"ويرى ، 1واالنفعالية

  .2تضمن عمل الجهاز العضلي من خالل ممارسة األنشطة

تلك "فقد وضع تعريفا للتربية البدنية بأنها " Robert Bobinبوبان روبرت ـ"فرنسي إما الباحث ال

األنشطة المختارة لتحقيق حاجات الفرد من الجوانب البدنية والعقلية والنفس حركية بهدف تحقيق 

التربية البدنية بأنها " wuest_et_Bucherوتعرف ويست و بوتشر 3"النمو المتكامل للفرد 

التربوية التي تهدف إلى تحسين األداء اإلنساني من خالل وسيط هو األنشطة البدنية العملية "

ويتضح لنا من خالل التعاريف السالفة الذكر بان التربية البدنية جزء   4المختارة لتحقيق ذالك

متكامل من التربية العامة ، وميدان تجريبي هدفه تكوين المواطن الالئق من الناحية البدنية 

لية واالنفعالية واالجتماعية ، وذلك عن طريق ممارسة ألوان من النشاط البدني اختيرت والعق

وما يلفت االنتباه فيما سبق فان أي تعريف لهذا المصطلح يجب . بغرض تحقيق هذه األهداف

إن يظهر أن التربية البدنية والرياضية وبعض المصطلحات المرتبطة بمفهومها كالرياضة ، 

  .الخ...ية ، واأللعاب الرياضيةوالثقافة البدن

هي مادة مدرسية ككل المواد األخرى الهدف منها المحافظة " ر.ب.ت"وفي رأي الباحث فان 

ويوافق .الجانب الجسمي ، والنفسي االجتماعي ، والعقلي: على جوانب الصحية البشرية الثالثة 

من وراء التربية البدنية ليست الفكرة السامية التي تك"في قوله بان" Twoodتوماس وود ـ"الباحث 

                                                           
1
Nach Gay.B,Physical Education,interpreation and obgectiv, N.Y,1948,A,S Barnes and CO,P.13.  

2 ،��$�ة ا����رف، ا�#1�در� ،�!�  .29، ص#�1997ن ا��د ا�$�&��، ا��#ؤو�� &� ا����&#�ت ا�ر
�، دار ا���ر ا��ر��، ا���ھرة، 3!�  .46، ص1990ا�ن ا�ور ا�0و��، ���د ا������، ا#س ���ء ا��را�2 ا�ر
�، �د0ل، ��رD و&4!�� وا�ر�  .35،صE��#�1996، دار ا���ر ا��ر��، ا�ن ا�ور ا�0و��، ا�ول ا��ر�� ا��د
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هي الصعبة الجسمية بل هي العالقة بين التدريب البدني والتربية الشاملة ، ومن اجل إن نرفع 

  1"مستوى الناحية الجسمية لكي تسهم بأكبر قدر ممكن في حياة الفرد وبيئته وتنشئته وثقافته

لوجدناها ذات هدف مزدوج ، من جهة ولو تأملنا فيما سبق من تعاريف للتربية البدنية والرياضية 

تقوية الجسم وصته وتثبيت مزاج التلميذ وتوفير له ظروف صحية متالئمة مع نموه الجسمي 

ومن جهة أخرى تمكنه من االكتشاف البكر لصفات المهارة والرشاقة خاصة وأنها . بصفة عامة

لعب دور إعداد الفرد في ذات أهمية عظمى لتالميذ الطور الثالث من التعليم األساسي والتي ت

. المجتمع لغرض إكسابه المهارات والقيم واالتجاهات التي تيسر له عملية التعامل مع بيئته

  :ويمكن تحديد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالتربية البدنية والرياضية وشرحها كما يلي

كاف تحت شروط  القدرة على القيام بعمل عضلي"وقد عرفت بأنها : اللياقة البدنية /1.1

القدرة على انجاز "مية األمريكية للتربية البدنية بأنهايكادولقد عرفتها اللجنة األ. 2"خاصة 

األعمال اليومية بهمة ويقضه دون تعب ، للضرورة منه وبطاقة كافية للتمتع بالوقت الحر 

دى المهام الرئيسية واللياقة البدنية هي إح،3ومقابلة الضغوط البدنية التي تتطلبها حاالت الطوارئ

  :     للتربية البدنية وهي ثالثة أنواع

  .وتعني سالمة وصحة أعضاء الجسم :اللياقة من اجل الحياة  •

وتعني درجة كفاية الجسم للقيام بوظيفته تحت ضغط  :اللياقة لالحتفاظ بالوظيفة  •

  .العمل

 .شاط المختلفةوهي تشير إلى التوافق والقدرة في أداء أوجه الن :اللياقة المهارية  •

هو احد واجبات التربية البدنية الموجهة لحل هذا أو ذالك من الوجبات :اإلعداد البدني/2.1

  .اإلعداد البدني العام والخاص:العملية ، وتكوين الخبرات الحركية ، وهو قسمان 

جيه هو كسب اإلنسان للمعارف والخبرات والمهارات الحركية والقدرة على تو :التعليم البدني/3.1

  .4حركة الجسم والتحكم فيها بالنسبة لزمان والمكان

  
                                                           

1
�، ا��6�� وا1�داد ا��6��، دار ا���ر ا��ر��، ا���ھرة،  !�� وا�ر� .320،ص1996ا�ن ا�ور ا�0و��، ا�ول ا��ر�� ا��د
2
�ر �ورFن � ،�!� .11ص ، �1997روت ، ا�دار ا��ر�� ����وم،�ر��� ���د أ�و #�د، ا��و#و�� ا�ر
3
  .9ص، 1991،ا���ھرة، دارا���ر ا��ر��، ا����� وا����، ���د إ�راھم $����، �ح ا�ر������س ��د ا��� 
4
 ��ن ا�$�ط?ء، ���د �وض �#و#��ل & ،���ظر�ت وطرق ا��درس ا��ر�� ا��د ،�، ا��زا/ر� ، دوان ا��ط�و��ت ا�����

  .13ص ،  1987
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  :1وهو مصطلح يعبر عن:التمرينات البدنية/4.1

  .نشاط حركي خاص ومنظم كالوثب العالي مثال •

 .طريقة أو أسلوب اكتساب مهارة حركية معينة •

تعبر عن المعلومات والمعارف والقيم . هي  جزء من الثقافة العامة :الثقافة البدنية/5.1

  .المرتبطة بالتربية البدنية والرياضية

يشير هذا المصطلح إلى األلعاب والرياضات التي تشارك فيها الفرق  :األلعاب الرياضية /6.1

  .المدرسية 

إن ما يميز الرياضة عن باقي ألوان النشاط البدني والرياضي هو طابعها  :الرياضة /7.1

ألحد األشكال الراقية للظاهرة الحركية لدى اإلنسان وهي "النفسي ، وقد عرفها أمين الحولي بأنها 

ومعناها  2"طور متقدم من األلعاب ، وبالتالي من اللعب ، وهي األكثر تنظيما واألرفع مهارة 

  غير لذلك حملت التحويل والت

معناها ، ومضمونها من الناس عندما يحولون مشاغلهم واهتماماتهم بالعمل إلى التسلية والترويح 

  .  من خالل الرياضة

التدريب البدني بهدف تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المنافسة ال "بأنها Kosolaوتعرفها كوسوال ـ 

  .3"ة في حد       ذاتها من اجل الفرد الرياضي فقط ، وٕانما من اجل الرياض

وفي رأينا فان تعريف كوسوال هو األقرب لتعريف الرياضة باإلضافة إلى أنها ترمي مقاصد 

وأهداف بعيدة ، ومما سبق يعرف الباحث الرياضة بأنها ظاهرة اجتماعية مبينة على أساس 

المستمر والمنتظم  اهتمام الناس بترقية مستوى أدائه األلعاب الرياضية عن طريق التدريب الشاق،

في إطار تنافسي لألفراد والجماعات وذالك ألغراض متعددة ومتنوعة ، كاالحتراف واكتساب 

  .الخ....الشهرة

  :مفهوم النشاط البدني الرياضي/2

تعود بعض الباحثين والمؤلفين على استخدام تعبير النشاط البدني الرياضي وكانوا يقصدون به 

لحركة اإلنسان بشكل عام، وقليل منهم كان يقصد به عملية التدريب " اإلجمالي"المجال الكلي 

                                                           
1
 �  .137ص ، �ر�% #��ق، ا��ر�ز ا�وط�� ��و)�/ق ا��ر�و
2
  .32ص ، 1996، ا��وت، #�#�� ���م ا����ر،216ا��دد ، ا�ر�!� وا�����%، أ�ن أ�ور ا�0و�� 

 
  .32ا�ن ا�ور ا�0و��، ��س ا��ر�% ا�#��ق، ص3
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 يعرفها بدوي على" Activity"والتنشيط والتعريض في مقابل الكسل والوهن والخمول وكلمة النشاط

كل عملية عقلية أو سلوكية ، أو بيولوجية متوقفة على طاقة الكائن الحي، وتمتاز بالتلقائية "أنها

  . 1"أكثر منها باالستجابة 

وفي الواقع فان النشاط البدني الرياضي بمفهومه العريض هو تعبير عام وواسع ، يتسع         

التي يستخدم فيها بدنه بشكل عام ، وهو ليشمل كل ألوان النشاط البدني التي يقوم بها اإلنسان و 

مفهوم انتربولوجي الن النشاط البدني جزء مكمل ومظهر رئيسي لمختلف الجوانب الثقافية لبني 

اإلنسان ، فهو تغلغل في كل المظاهر واألنشطة الحياتية اليومية، بداء بالواجبات ذات الطبيعة 

اج  والدفاع واالتصال والخدمات كالترويح وأوقات البيولوجية مرورا بمجاالت التربية والعمل واإلنت

  .الفراغ

تحتوي على مجموعة السلوكيات الحركية "وهناك من عرف النشاطات البدنية والرياضية بأنها 

تطبيقاتها المنهجية المنتظمة . ترتبط باللعب ويمكن استغاللها في المنافسات الفردية والجماعية

ت البدنية والنفسية التي تساهم في تفتح الفرد وتكيفه مع هي تطوير وتحسين، أو صيانة الصفا

  .2محيطه وكذالك النشاطات البدنية والرياضية تسعى إلى التكوين اإلنسان تكوينا كماال

على اعتبار بأنه المظلة أو المجال الرئيسي " النشاط البدني"ولقد استخدم بعض العلماء تعبير

الرسون النشاط البدني بمنزلة نظام . ة البدنية لإلنسانالمشتمل على ألوان وأشكال واطر الثقاف

رئيسي تندرج تحته كل األنظمة الفرعية األخرى ، وغالى في ذالك لدرجة انه لم يرد ذكر التربية 

البدنية على اإلطالق في مؤلفاته،وٕانما ذكر أن هناك معطيات تربوية من خالل األنشطة البدنية 

  .3عبير المتطور تاريخيا من التعبيرات األخرى إي التي سبق ذكرها، كما اعتبر النشاط البدني الت

أما الباحث فيرى بان النشاط البدني الرياضي هو مجموعة التمارين البدنية والمباريات         

  والمسابقات التي يؤديها التلميذ خالل حصة التربية البدنية

سين مهارته الحركية وبقصد التسلية والرياضية وخارجها ، بقصد تنمية قدراته البدنية ، وتح

  .والترفيه

                                                           

 
  .08، ص1978ا��د ز�� �دوي، ���م ا���وم ا����1��، ���ب ����ن، 1

2
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  مقدمة                                                                            

دول  يفيف االرتقاء باملستوى الرياضي، ولعل االمتياز والتفوق الذي يظهر  هو الذي ساهم التقدم العلمي ان  
الرياضة  ، فأصبحتورياضيا وعمرانيا وثقافيا اجتماعيا وانعكس هذا التقدم .العامل املتقدم هو نتاج املعارف 

الرياضي  ، فأصبحمدى تطور الشعوب وحتضرها يف غالب األحيان املنافسات الرياضية العاملية تعكس وباألحرى
املكتسبة يف التطبيق العلمي  اخلرياتهذا يعود إىل كل ،الدوليةالرياضية هم سفراء الدولة يف احملافل  أو األندية

املنافسات  يف هوالتدريب والبحوث والتجارب العلمية اليت تؤثر بدرجة كبرية على املستوى الرياضي و مردود
  .الرياضية

 العريقــة حيـث كانـت متــارس منـذ العصـور القدميــة األساسـيةالرياضــات القاعديـة و  أهـممـن  تعتـرب رياضـة اجلمبــاز    
الرشـاقة واملرونـة والشـجاعة و  ات املهمة لكو�ا رياضة تتميـز بـالقوةضاليوم من الريا وأصبحتوتطورت هذه الرياضة 

وعليـه فاجلمبـاز يعـين ممارسـة الفـرد نوعـا ، وقاعات خاصـة واحتاديـات ونـوادي منشآتهلا عدة  أجنزت اولذ واإلقدام
ة اجلمبـــاز باســتخدام أدوات أو أجهـــزة أو بـــدو�ا ومنهــا النشـــاط الفـــردي أو الزوجــي أو اجلمـــاعي وتعـــد مــن أنشـــط

  .متصلة بالقانون الدويل للجمباز �دف التنمية الشاملة للفرد 

ويعترب اجلمبـاز واحـد مـن تلـك األنشـطة الرياضـية األساسـية وهـو جمموعـة احلركـات املوضـوعة علـى أسـس تشـرحيية، 
انيكيــة، وتــؤدى بغــرض تنميــة خمتلــف قــدرات الفــرد يف خمتلــف املراحــل الســنية مــن أجــل الوصــول بــه إىل فنيــة، ميك

تعترب حركات اجلمباز مـن بـني أصـعب احلركـات مـن حيـث األداء فهنـاك حركـات كما  )1( .مستويات عليا لالعب
املكثــف واملتواصــل كمــا أ�ــا  معقــدة ال ميكــن الوصــول إىل إتقا�ــا إال عــن طريــق اإلعــداد النفســي اجليــد والتــدريب

 وهلــذا حتتـــاج إىل، تتطلــب مـــن الرياضــي القـــدرة علــى الثقـــة بــالنفس والشـــجاعة ممــا يزيـــد يف األداء اجليــد للحركـــات
  .مدربني خمتصني يف التدريب رياضة اجلمباز ذوي خربة كبرية للعمل يف جمال التدريب

االتصـال اجليـد لتوصـيل  احملتـوى التـدرييب، هـا الالعـب،يـة هـذه حمـددات أمهفردلية التدريبية يف األلعاب المالعف
املعلومات وتوجيه دوافع املشاركة الرياضية حىت ميكن الوصول لتحقيق اهلدف العام للتدريب وهو االرتقاء باملستوى 

  . وال يتأتى ذلك إال حتت قيادة رياضية مؤهلة وهي املدرب.الرياضي وتطوير اجلوانب الفنية والبدنية والنفسية 
املـدرب أن يكـون ذا مقـدرة عاليـة علـى فهـم علـم التـدريب، وكـذا كيفيـة اسـتخدام الطـرق واألســاليب فعلـى 

ميثــل املـدرب الرياضــي العامــل األساســي واهلــام يف  فهــو.واإلجـراءات الفنيــة املتصــلة بتنظــيم وتوجيـه خــربات الالعبــني
                                                             

 
،أطروحة ماجستیر ، )سنوات  10-8(تأثیر تنمیة المرونة الخاصة على مستوى أداء بعض الحركات األرضیة لالعبات الجمباز: ھدى محمد  -  1
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الرياضــة واملســئولني عنهــا ســواء يف األنديــة أو علــى عمليــة التــدريب كمــا ميثــل أيضــا أحــد أهــم املشــاكل الــيت تقابــل 
فتلــك هــي املشــكلة، فاملــدرب املتميــز ال يصــنع   مســتوى املنتخبــات الوطنيــة فهــم أغلبيــة وبكثــرة ولكــن مــن يصــلح؟

يفهــم واجباتــه ملــم بأفضــل وأحــدث طــرق التـــدريب  بالصــدفة، بــل جيــب أن يكــون لديــه الرغبــة للعمــل كمــدرب،
. ه، متبصرا بكيفية االستخدام اجليد ملعلوماته الشخصية وخرباتـه يف جمـال لعبـه واختصاصـهوأساليبه وحاجات العبي

  .اعتبار املدرب الرياضي مبثابة دافعية لالعب رياضيب
هــذه  ء كــل ســلوكاور  عــدة أســباب فهنــاك ســبب أو تعتــرب الدافعيــة هــي احملركــات الــيت تقــف وراء ســلوك الفــردو     

  )1(.أخرى جهة نم د حدوث السلوك من جهة واملثريات اخلارجيةنالداخلية ع الكائن احلي حبياةترتبط  األسباب

 ينفـذه بصـورة أن قـعويتو   نـه النشـاط الـذي يقـوم بـه الفـردأو أفالدافعية جمـرد الرغبـة يف النجـاح  عند أليكسونأما    
  )2(.جيدة

النفس  اءوثيقا باملدرب واملتدرب وهلذا اهتم علم االتدريب ترتبط ارتباطو فالدافعية يف التعلم واالجناز  إذن    
النظر يف الطاقات الكامنة اليت خيتز�ا الرياضي، فاهتم  أيضا وجب . الرياضي ة مبوضوع القيادية للمدربيوالرتب

علماء النفس خاصة الباحثني منهم مبيدان علم النفس الرياضي بدراسة موضوع الدوافع وهو من باب املعرفة 
طبيعة السلوك اإلنساين والوصول إىل صيغ لتعديله وتوجيهه أو على األقل للتنبؤ به يف ظروف ومواقف العلمية ل

القوة اليت حترك سلوك الفرد وتوجهه لتحقيق غاية معينة يشعر باحلاجة "معينة ألن هناك من يرى الدوافع على أ�ا 
حاجاته وخصائصه  ركة بعوامل تنبع من الفرد نفسهإليها أو بأمهيتها املادية أو املعنوية، وتستثار هذه القوة احمل

األشياء، األشخاص، املوضوعات، واألفكار (وميوله واهتماماته أومن البيئة املادية أو النفسية احمليطة به 
   )"..واألدوات

يعترب الالعب من أهم عناصر النجاح يف الفريق ، ونظرا هلذه األمهية يسعى املسئولون إىل أن يصل الالعبون يف 
 الوسائل واالمكانيات واملدربني مستواهم إىل أقصى كفاءة ممكنة، ولتحقيق هذا اهلدف يعملون على توفري أحسن 

جل رفع املقدرة على األداء لديهم، ولكن املقدرة وإكسا�م الكفاءة االزمة من أ االعبني احلرص على تدريبو 
وحدها غري كافية لكي يعمل االعب بأقصى كفاءة ومهارة لديه إذا مل يكن هناك حافز يستشري دافعيته وبدعم 

قصد اإلجناز، ألن كفاءة االعب تتوقف على عنصرين  اجليد االداءسلوكه وحتقيق رضاه عن النفس، ويدفعه حنو 
رة على اللعبة و الرغبة فيه، وتتمثل القدرة على اللعب فيما ميتلكه الالعب من مهارات ومعارف أساسني مها القد

وقدرات، واليت يكتسبها الالعب بالتدريب واحلرية باإلضافة إىل املوهبة الفطرية، أما الرغبة فتتمثل يف احلوافز اليت 
هي مثريات تلعب دورا يف األداء واملثابرة والتنافس من تدفع سلوكه يف االجتاه الذي حيقق أهدافه الرياضية، فاحلوافز 

  . .أجل اإلجناز
                                                             

 .22ص  بدون سنة، دار المسیرة، ،1ط، علم النفس التربوي :أبو جادوصالح محمد  - 1
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هي نقطة وليس يتفق الكثري من علماء النفس على أن الدوافع هي نقطة البدء يف عملية اإلجناز واشباعها  و
ذاتية، أي النهاية، فال ميكن تصور سلوك بدون هدف حمدد، والستثارة هذه الدافعية هناك مصدرين مها اإلثابة ال

به  ، واإلثابة اخلارجية أي من البيئة املادية أو النفسية املعلقة)حاجاته وخصائصه وميوله واهتماماته(من الفرد نفسه 
، وهذه األخرية ميكن أن تتم عن طريق املكافآت املالية )األشياء، األشخاص، املوضوعات واألفكار واألدوات(

 .يصلح عليه بالتحفيزمثل التشجيع وعبارات املدح، وهو ما 
كما أنه جمموعة من . فاحلافز يف ا�ال الرياضي يقوم على أساس خلق الرغبة يف بذل املزيد من اجلهد يف العمل

الظروف والعوامل واملؤثرات والعالقات اليت �يئها اإلدارة الرياضية مبا يرتاء هلا من وسائل وذلك �دف إشباع 
مسؤولية وضع نظام احلوافز يف أي أن  ولذى .هم على املزيد من اجلهد واملثابرةرغبات الالعبني وسد حاجا�م وحث

جهة يقع بالدرجة األوىل على عاتق اإلدارة املسرية قصد حتقيق أهدافها وحتقيق رضا الالعبني واالستقرار املادي 
                                 إلجناز      داء حىت تصل إىل حتقيق اهلم، وذلك كله يف النهاية يهدف إىل التقدم يف األواملعنوي 

 يف رفــــع مســــتوى والتحفيــــز املــــدرب عالقــــةعــــرف علــــى ومــــن هــــذا املنطلــــق تــــأيت فكــــرة حبثنــــا هــــذا للتطلــــع والت    
  .                                                          لدى العيب اجلمبازاالجناز الرياضي  دافعية 

   :البحث إىل ثالثة جوانبمت تقسيم و      

 :التمهيديالجانب 

حتديد مفاهيم  ،البحثدوافع اختيار و لبحث ا وأمهية البحث أهداف ،والفروض اإلشكاليةوالذي يشمل      
  .السابقة الدراسات ،مصطلحات البحثو 

  :الجانب النظري

الرتبوية للجمباز      تاريخ تطوره، أنواعه، تناولنا فيه مفهوم رياضة اجلمباز، فوائده، وكذا القيم :  :الفصل األول
  وتصنيف حركات اجلمباز

  وكل مايتعلق �ما ، مفهومها،والتحفيز موضوع دافعية االجناز الرياضي إىلتطرقنا فيه  :الفصل الثاني

، وكذا واجبات شخصية املدرب وخصائصهه، املدرب الرياضي مفهوموتضمن هذا الفصل  .الفصل الثالث
  .الرياضي، واملبادئ الفسيولوجية لعملية التدريب الرياضي، وأمناط القيادةاملدرب 
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  :الجانب التطبيقي

حيث تناولنا فيه املنهج املتبع والدراسة االستطالعية وعينة البحث واألدوات املستخدمة يف الدراسة  األولالفصل 
  .إىل األساليب اإلحصائية املستخدمة فيها ةباإلضاف

  .النتائج ومناقشتها مث تفسريهاتناولنا فيه عرض  :الثانيالفصل 

  

  

     

 



 مدخل عام للدراسة                                                التمهیدي الجانب
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   :اإلشكالية  -1
حيــث أصــبحت متــارس ، الرياضــات اجلماليــة والراقيــة مــن رياضــة اجلمبــاز مــن الرياضــات الفرديــة والــيت تعتــرب نإ     

هاتــه الرياضـة يف األلعــاب االوملبيــة  ومنهــا اجلزائـر والــيت كـان أول متثيــل هلـا يف، وتقريـب يف مجيــع الـدولبشـكل كبــري 

  .وبعدها انتشرت رياضة اجلمباز يف اجلزائر وخاصة يف العاصمة والواليات ا�اورة هلا،1964عام 

حنـو نتـائج أفضـل  الرياضـينيولعل من أهم العوامـل الـيت سـاعدت علـى جنـاح عمليـة التـدريب واالرتقـاء مبسـتوى     
بعـــض  متلـــي عليـــهخاصـــة الـــيت متلـــك فلســـفة  والشخصـــياتاملـــدرب مـــن الرمـــوز  أنحيـــث ، جنـــد املـــدرب الرياضـــي

فاملـدرب ميكـن أن يوصـف علـى ، أن يتحلى �ا األخريجبات والصفات واخلصائص املعينة اليت ينبغي على هذا االو 
شــخاص هــم أ"يف مجلــة عــن املـدربني  "سـنوبودا"صــوره  وكمــا )1(،هــو املــدرب الـرابح احلــامي لالعبــني كمـا به األنـأ

  )2(."شعوريا ثابتون وناضجون و مسيطرون وعازمون أحياء الضمري
ختــص أفــراد الفريــق  بــع و تتفــرع منهــا فــروع ومميــزاتنفاملــدرب يف عالقتــه مــع الالعبــني يشــكلون وحــدة متكاملــة ت   

  .وهذا يقود املدرب إىل حتفيز ورفع مستوى دافعية االجناز لالعبيه،الرياضي 
وموضوع الدافعية يعترب مـن أهـم املوضـوعات الـيت  ميزة ضرورية لتحقيق أفضل اجناز رياضيحيث تعترب الدافعية 

علــى ممارســة النشــاط الرياضــي يف حــني يكتفــي  الالعبــني إذ يهمــه أن يعــرف ملــاذا يقبــل بعـض  ،�ـم املــريب الرياضــي
ألعـاب أو أنشـطة  عبـني البعض األخر باملشاهدة ورؤية األنشـطة الرياضـية دون ممارسـتها؟ أو ملـاذا ميـارس بعـض الال

رياضية معينة دون سواها من األنشطة الرياضية األخرى؟ كما يهم املريب الرياضي أن يـتفهم ملـاذا يسـتمر الـبعض يف 
واملواظبــة علــى التــدريب و حماولـة الوصــول ألعلــى املســتويات الرياضــية، يف حــني ينصــرف ، نشــاط الرياضــيممارسـة ال

كما قد يتساءل املريب الرياضي دائماً على أمهية احلوافز   ،البعض اآلخر عن املمارسة ويتقاعدون يف منتصف الطريق
أو احلـوافز الـيت حتفـز ، ل ألعلـى املسـتويات الرياضـيةأو البواعث أو املثريات اليت ميكـن أن حتفـز أو تثـري الفـرد للوصـو 

الناشــئ علــى ممارســة الرياضــة و االســتمرار يف ممارســتها وعــن نوعيــة هــذه احلــوافز وهــم يف ذلــك كلــه يتســاءلون عــن 
 .الدافعية و أمهيتها وطرق استثمارها تطبيقياً يف علمهم الرتبوي الرياضي

     :العام التايل التساؤل إىل طرح االرياضي دفعن االجنازدافعية  فأمهيةولذا 
  
  

                                                             
  .95، ص1998منشاة المعارف، اإلسكندریة، ، 1، طالمدرب الریاضي أسس العمل في مھنة التدریب :زكي محمد حسن - 1
2- .203p  -1985 –Paris  –Foot Ball et Psychologie dynamique de l'équipe -Crevoiser. J   

  لجمباز؟الدى العبي  الرياضي في رفع مستوى دافعية االنجازوالتحفيز المدرب  عالقةما  - 
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 :وعليه نطرح التساؤالت الفرعية التالية     
  ؟ما مستوي دافعية االجناز الرياضي لدى العيب اجلمباز -1

  ؟لدى العيب اجلمباز ودافع النجاحهل يوجد عالقة ارتباطيه بني املدرب  - 2

  لدى العيب اجلمباز؟ ودافع جتنب الفشلللمدرب عالقة ارتباطيه بني  يوجد هل -3

  لدى العيب اجلمباز؟ النجاحهل هناك عالقة بني التحفيز املادي ودافع -4

  الفشل لدى العيب اجلمباز؟هل هناك عالقة بني التحفيز املادي ودافع جتنب - 5

  لدى العيب اجلمباز؟ النجاحهل هناك عالقة بني التحفيز املعنوي ودافع -6

  لدى العيب اجلمباز؟جتنب الفشل هل هناك عالقة بني التحفيز املعنوي ودافع -7

 : فرضيات البحث   -2
  :الفرضية العامة  2-1

  .لدى العيب اجلمباز الرياضي دافعية االجناز يف رفع مستوى والتحفيز عالقةللمدرب  - 

  :الفرضيات الجزئية 2-2
  مستوي دافعية االجناز الرياضي لدى العيب اجلمبازيوجد  -1
  لدى العيب اجلمباز ودافع النجاحيوجد عالقة ارتباطيه بني املدرب  -2 

  لدى العيب اجلمبازودافع جتنب الفشل للمدرب عالقة ارتباطيه بني  يوجد -3 

  عالقة بني التحفيز املادي ودافع النجاح لدى العيب اجلمباز يوجد - 4

  عالقة بني التحفيز املادي ودافع جتنب الفشل لدى العيب اجلمباز يوجد -5 

  ودافع النجاح لدى العيب اجلمباز عالقة بني التحفيز املعنوي يوجد -6

  بازفع جتنب الفشل لدى العيب اجلمعالقة بني التحفيز املعنوي ودا يوجد -7

  
 :أهداف البحث  -3

  :يهدف البحث إىل التعرف على 
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 مستوي دافعية االجناز الرياضي لدى العيب اجلمباز -
  عالقة ارتباطيه بني املدرب واحلاجة لالجناز لدى العيب اجلمباز -
  لدى العيب اجلمباز ودافع النجاحللمدرب عالقة ارتباطيه بني  - 
  لدى العيب اجلمباز جتنب الفشلودافع للمدرب  عالقة ارتباطيه بني - 
  لدى العيب اجلمباز النجاحعالقة بني التحفيز املادي ودافع  -
  لدى العيب اجلمباز جتنب الفشل عالقة بني التحفيز املادي ودافع-
  النجاح لدى العيب اجلمبازعالقة بني التحفيز املعنوي ودافع  -
 العيب اجلمبازودافع االجناز لدى عالقة بني التحفيز املعنوي  -
  : البحث دوافع اختيار موضوع   -4
وكـــذا قلـــة الدراســـات والبحـــوث يف حـــدود اطالعنـــا الـــيت تناولـــت موضـــوع دافعيـــة االجنـــاز الرياضـــي وخاصـــة يف    

  .الرياضات الفردية كرياضة اجلمباز
  .وهناك دافع شخصي و هو تعلق الباحث يف هاته الرياضة وحب هلا

  :البحث  أهمية -6
املدرب يف دافعية  عالقة إبرازو والتحفيز  عدة حبوث ونظريات يف جمال دافعية التدريب الرياضي لهي تكملة     

  .دافعية االجناز ألنواعتصورات  إعطاءاالجناز و 
الرياضــي لــدى العــيب  دافعيــة االجنــازيف  ااملــدرب، والتعــرف علــى تأثريمهــ و عالقــة التحفيــزوأ�ــا تكشــف عــن     

  .اجلمباز

  :والمصطلحات لمفاهيماتحديد    -6

  :المدرب  1-1- 6
كبـــريا   تــأثريايعــد املــدرب الرياضـــي مــن الشخصـــيات الرتبويــة يقـــود دور القيــادة يف عمليــة تربويـــة والتعلــيم ويـــؤثر     

  )1(شخصية الفرد الرياضييف ومباشرا 

  :التعريف اإلجرائي للمدرب  6-1-2

                                                             
دار الفكر للنشر والتوزیع، األردن،  ، 1، طالموسوعة الریاضیة البدنیة الشاملة في األلعاب والفعالیات والعلوم الریاضیة :قاسم حسن حسین -1

  .709، ص1998
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تتوىل عملية تدريب الالعبني وتؤثر يف مستواهم الرياضي واليت تأثريا هو الشخصية الرتبوية الرياضية اليت      
  .ةفهو حمور العملية التدريبي، وفق أسس ومبادئ علمية ةوهو القائد الذي يقوم مبهامه التدريبي، مباشرا

  :الدافعية  6-2

  :لغة    -  أ
عــن مكانــه، جعــل يتقــدم بواســطة دافــع حمــرك  إزالــةشــيئا و  أودفعــا أي مبعــىن ابعــد شخصــا  –مــن فعــل دفــع    

  )1(يدفع قاربا شراعيا، و بدافع كذا مبعىن بداعي كذا، والدافع احملرض على فعل الشيء

  : اصطالحا    - ب
  )2(.التوازن إعادةجمموعة من الظروف الداخلية و اخلارجية اليت حترك الفرد من اجل      
قـدر ممكـن مـن  أفضـلله  �يئ أوقيق التوازن الداخلي حو غاياته لت أهدافههي الطاقات اليت ترسم الكائن احلي    

  )3(.التكيف مع البيئة اخلارجية

احلافز يقوم على أساس خلـق الرغبـة يف بـذل "املثري لتحريك الدافع الجناز وأيضا يرى امحد الراشد :الحوافز3 -6
   املزيد من اجلهد 

وذلـك ،يتوجـب مـن وسـائل املسـوؤلة ممـا اإلدارة   االـيت �ئيهـ،شـراتؤ واملفاحلوافز هي جمموعة من الظروف والعوامل 
  ،وحثهم على بذل اجلهد يف العمل ،حاجيا�م  العاملني وسد إشباعهلدف 

  )4( .وتصرفاته سلوكهتؤثر يف  وال،اإلنسانالقوة احلركية يف  إثارةجمموعة العوامل اليت تعمل على  أ�ا وتعترب احلوافز

  :الجمباز1- 6-4
ومعناها التمرين متعريا أشبه متعريا، فقد كان املسابقون يقومون ) مجنوس(كلمة اجلمباز مشتقة من كلمة يونانية    

بــأداء مترينــا�م وســباقا�م وهــم عــراة و لــذا كــان حمرمــا علــى النســاء دخــول صــاالت التمــرين أو احلضــور ملشــاهدة 
يعين ممارسة الفرد نوعا من أنشطة اجلمبـاز باسـتخدام  .قدميةالسباقات الرياضية وكانت تزاول يف املدارس اليونانية ال

أدوات أو أجهــزة أو بــدو�ا ومنهــا النشــاط الفــردي أو الزوجــي أو اجلمــاعي وحتــت متصــلة القــانون الــدويل للجمبــاز 
 5.�دف التنمية الشاملة للفرد 

                                                             
  .120، صالمنجد في اللغة العربیة المعاصرة :صبحي حموي وآخرون - 1
  .22، ص2000، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، علم النفس التربوي :خلیل المعایضة - 2
  .22ص   2005عمان ،االردن ،دار الممیزة والتوزیع. ، علم النفس التربوي: صالح محمد أبو حادو - 3
 12ص،1985،بیروت،العربیة للموسوعات،والحوافزمسوعة االدارة الحدیثة :ةاحمد الحرف- 4
  12ص، 2003، القاھرة ،1،طأسس تعلیم الجمباز :محمد إبراھیم شحاتة  - 5
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  :زللجمبا التعريف اإلجرائي 6-4-2
املتنوعـة والصـعبة يف شـكلها،  تتسـم بـالقوة والرشـاقة واملرونـة والسـرعة، تـؤدى  هو جمموعة من احلركات واملهـارات  

  .على شكل سلسة من عدة مهارات وحركات مرتبطة ومنسقة كجملة واحدة

 :الدراسات السابقة  -7
 :عرض الدراسات السابقة  7-1

  "الرياضيةبالثانوية  ز النشاط البدين الرياضيفحوا) "2003(عبد الكريم معزيز دراسة-7-1-1
وتوصــل .ودلــك يف خاصــية إنشــاء ثانويــة رياضــية الوطنيــة  أشــكاهلامــدي تــوفر احلــوافز بكــل  اىل الدراســةوهــدفت 

وال سيما من زاوي ،املرسومة األهدافحتقيق  إىلثانوية رياضية تودي بالضرورة  إنشاءالن ،الباحث يف هاته الدراسة
  أشكالهبكل  التحفيز

دراسة وصفية  اجلزائريني تأثري القيادة على مردود الرياضيني"بعنوان 2005دراسة قوراية احمد 7-1-2
، هدفت الدراسة التعرف على  أساليب القيادة وأثرها على النتائج الرياضية" ملالمح القائد الرياضي الرفيع املستوى

ياضي والنتائج الرياضية ،واستخدم الباحث وإبراز فيما إذا كانت هناك عالقة بني أساليب القيادية للمدرب الر 

  :توصل الباحث إىل النتائج التاليةمدرب و  16املنهج الوصفي واشتملت عينة البحث على 

  .انه هناك عالقة ارتباطيه بني عناصر القيادة الرياضية والنتائج احملصل عليها يف الفريق - 

 .والنتائج املسجلة أثناء املوسم الرياضيهناك عالقة ارتباطيه بني عناصر القيادة الرياضية  - 
 .هناك عالقة ارتباطيه بني األسلوب الدميقراطي للمدرب والنتائج الرياضية للفريق - 
 .ال توجد عالقة ارتباطيه بني األسلوب االتوقراطي كأسلوب منهج من طرف املدربني والنتائج الرياضية للفريق - 
التحفيــز بدافعيــة االجنــاز عنــد العــيب القســم الــوطين عالقــة "بعنــوان  2007دراســة مقــاق كمــال  7-1-3

وهــدفت إىل التعــرف للــدور احلقيقــي للتحفيــز بأنواعــه يف الوســط التنافســي وكــذلك إىل " األول لكــرة القــدم اجلزائريــة
معرفــة طبيعــة ودرجــة العالقــة املوجــودة بــني التحفيــز  بدافعيــة االجنــاز عنــد العــيب القســم الــوطين األول لكــرة القــدم 

العبا، وتوصل الباحث إىل 80زائرية، واعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة البحث مناجل
  :  النتائج التالية 

  .هناك عالقة قائمة بني التحفيز بأنواعه املادي واملعنوي ودافعية االجناز الرياضي -



 مدخل عام للدراسة                                                التمهیدي الجانب
 

6 
 

القدم وذلك بزيادة دافع اجناز النجاح ودافع جتنب كلما كان التحفيز قوي كلما زادت دافعية االجناز لالعيب كرة   -
  .الفشل

  .توجد عالقة بني الالعبني ذوي التحفيز املرتفع والالعبني ذوي التحفيز املنخفض من حيث دافع اجناز النجاح -
 .للتحفيز دور يف زيادة دافع جتنب الفشل على مستوى األندية الرياضية لكرة القدم اجلزائرية -
مســـات شخصـــية املـــدرب الرياضـــي " بعنـــوان 2009عبـــد الـــرزاق العروســـي  بهـــا قـــام دراســـة  7-1-4

وهــدفت الدراســة إىل إبــراز أمهيــة شخصــية " ســنة يف كــرة القــدم) 12-9( وعالقتهــا بدافعيــة الــتعلم لــدى املبتــدئني
الــتعلم لــدى  املــدرب الرياضــي وعالقتهــا بدافعيــة الــتعلم، كــذلك مــدى تــأثري مســات املــدرب تــأثريا مباشــرا يف دافعيــة

كمــا ،  مــدربني10والعبــا مــن فــرق مــدارس كــرة قــدم  180عينــة  متثلــت ،ســنة يف كــرة القــدم) 12-9( املبتــدئني
  :  وتوصل الباحث إىل النتائج التالية  ،املنهج الوصفي على اعتمد الباحث يف هذه الدراسة

الداخليـة للـتعلم لـدى املبتـدئني جود عالقة ارتباطيه موجبة بني مسات شخصية املدرب الرياضي والدافعية و  - 
 .يف كرة القدم

وجود عالقة ارتباطيه طردية بني مسات شخصية املدرب الرياضـي والدافعيـة اخلارجيـة للـتعلم لـدى املبتـدئني  - 
 .يف كرة القدم

وجود عالقة ارتباطيه طردية بني مسات شخصية املدرب الرياضي ونقص الدافعيـة للـتعلم لـدى املبتـدئني يف   - 
 .مكرة القد

وجود عالقة ارتباطيه موجبـة وقويـة بـني مسـات شخصـية املـدرب الرياضـي ودافعيـة الـتعلم لـدى املبتـدئني يف   - 
 .كرة القدم

شل الرياضي فعزو التفوق وال"بعنوان 2009 دكتورة أطروحة:دراسة السعيد يحياوي   7-1-5
  "عبني كرة القدموعالقته بدافعية االجناز الرياضي لدى ال

يف جوانـب العــزو والتفـوق والفشـل الرياضــي نتيجـة اخـتالف البيئــة  الفـروق أهــمىل معرفـة هـدفت الدراسـة إ
جوانــب العــزو والتفــوق  كــذلك معرفــة نوعيــة العالقــة الــيت تــربط بــني.وعالقتــه بدافعيــة االجنــاز .اجلغرافيــة 

لت عينـة حيـث اشـتم.واستخدم الباحث املـنهج الوصـفي يف هاتـه الدراسـة.والفشل الرياضي دافعية االجناز

 أشـــبالســنة صــنف 17دول اجلزائــر مــن ســن  أربعــةالعــب دوليــا وكانــت موزعــة علــى 79البحــث علــى 
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وكـان طريقـة  العـب مـن املغـرب18و.مـن تـونسالعـب  21، العب مـن لبيـا 12،العب من اجلزائر19
  .اختياري العينة بالطريقة العمدية

نـوادي كـرة اليـد اجلزائريـة  بـاألداءبعنـوان التحفيـز وعالقتـه ) 2012' (دراسة على جـوادي  7-1-6
  .املنافسة الرياضية دراسة ميدانية لنوادي القسم املمتاز إثناء

  :إىلهدفت الدراسة 
  .و عالقته بزيادة التعاون  األولبنوادي الرياضية لكرة اليد لقسم ،عن واقع التحفيز البحث-
ومــدى  الالعبــني أداءلنــوادي ومســتوى ،نهــاوخاصــة املاديــة واملعنويــة م، طبيعــة العالقــة بــني تــوفر احلــوافز -

  .حتقيقه للنتائج االجيابية أثناء املنافسة الرياضية

  .ال عب  45واشتملت عينة البحث على .استخدم الباحث املنهج الوصفي أالرتباطي
  :وتوصل الباحث إىل النتائج التالية

 نـــوادي كـــرة اليـــد اجلزائريـــة يف بـــني تطبيـــق احلـــوافز ومســـتوى األداء لالعـــيب،توجـــد عالقـــة دالـــة إحصـــائية -
  .قسمها املمتاز

لـدى العــيب كـرة اليــد ،توجـد عالقـة ذات داللــة إحصـائية بــني التحفيـز املــادي والرفـع مـن مســتوى األداء -
  .اجلزائرية لقسمها املمتاز

لدى العيب كرة اليد ،توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التحفيز املعنوي والرفع من مستوى األداء -
  .اجلزائرية لقسمها املمتاز

تــأثري مســتوى القلـق علــى دافعيــة االجنــاز  2014 دراسـة خيــري جمــال أطروحــة دكتــورة-  7-1-7
 ئريةيب كرة اليد وكرة القدم اجلزالدى الع

اثــر التحضــري النفســي علــى دافــع االجنــاز ومفهــوم الــذات والقلــق النفســي  إىلالتعــرف  إىلهــدفت الدراســة 
بـني العـيب كـرة اليـد  إحصـائيةفـروق دالـة  أوجـود إىلوتوصـل الباحـث .لرياضي كرة اليد وكرة القدم اجلزائرية

السـليب للقلـق علـى مسـتوى دافعيـة االجنـاز  التـأثريالتحضـري النفسـي حيـذ مـن  إن كذلك.والعيب كرة القدم
  .يصبح القلق اجيايب على مستوى دافعية االجناز،يب كرة اليد وال عيب كرة القدم عي اللد

العب كرة اليد من القسم  100واشتملت عينة البحث على .م الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفيدواستخ

   .العب من كرة القدم للرابطة احملرتفة لنفس املوسم 90و،) 2013/2014(املمتاز ملوسم
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حتت عنوان تفسـري الـذات وعالقتهـا بدافعيـة  :)رسالة دكتوراه م 2004(قام موسي فريد دراسة -  7-1-8
  .جلزائراالجناز عند العيب كرة القدم يف ا

التعـرف  .عيـة االجنـاز عـدا العـيب كـرة القـدمفادالعالقة املوجـودة بـني تقـدير الـذات و  زراإبوهدفت هذه الدراسة إىل  
 -عقـد الالعبـني  ازجنـاالصورة للمدربني من اجل معرفة مسـتوي دافعيـة  إعطاء -على تقدير الذات عند الالعبني 

وقد استخدم املـنهج الوصـفي، وسـتخدم الباحـث مقيـاس تقـدير الـذات والـذي أعـد  الوصول بالعب كما يراها هو
الــذي أعــد صــورته النهائيــة عبــد الــرمحن صــاحل األزرق، صـورته النهائيــة عبــد الــرمحن صــاحل، ومقيــاس دافعيــة االجنـاز و 

العبــا ومت اختيارهــا بطريقــة العشــوائية، وقــد أكــدت نتــائج هــذه الدراســة علــى أن ) 55(ومشلــت عينــة البحــث مــن 
للسلوك العدواين ترتبط بدرجـة االجنـاز الرياضـي، أي كلمـا كـان مسـتوى االجنـاز عـال زادت  ياضيدرجة التعديل الر 

املــدين  تعــديل و أن درجــة التعــديل الرياضــي للســلوك العــدواين هلــا عالقــة طرديــة مــع درجــة االحتكــاكمعــه درجــة ال
 للنشاط الرياضي املمارس،

حتـت عنـوان السـلوك القيـادي  :)م2000(دراسة عبد العزيز بن علي بـن أحمـد السـليمان عـام -  7-1-9
للمدرب الرياضي وعالقته بدافعية اإلجناز لدي العيب بعض األلعاب اجلماعية باململكة العربيـة السـعودية، وهـدفت 

يــة اإلجنــاز لــدي العبــني فعابد قتــهني الســعوديني والعــرب و عالالدراســة إىل التعــرف علــي الســلوك القيــادي يف املــدرب
ئــة الدرجــة األوىل بأنديــة املنطقــة الشــرقية يف اململكــة العربيــة الســعودية وكــذلك التعــرف بعــض األلعــاب اجلماعيــة الف

علــى الســلوك ) اجلنسـية، الســن، سـنوات اخلــربة يف جمــال التـدريب، طبيعــة املهنـة( علـي مــدي تـأثري املتغــريات التاليــة 
املمارسـة الرياضـية علـى دافعيـة اإلجنــاز السـن، سـنوات اخلـربة يف : (للمـدربني، ومـدي تـأثري املتغـريات التاليـة القيـادي

وقـد اسـتخدم الباحـث املـنهج الوصـفي معتمـدا علـى األسـلوب املسـحي، واجلمـع بيانـات الدراسـة  .لـدين الالعبـني
وحتقيق أهدافها استخدم الباحث مقياس السلوك القيادي ملدريب األلعاب اجلماعية من أعداد أبو زيد ومقياس مـن 

 1998( افعية اإلجناز لالعب الرياضي من أعداد عالوي إضافة ملقياس وليس عالوي أمناط د Willis) اقتباس
العبـا مـن  )622(اسة امليدانية علـى عينـة مـدربا و اقة الرياضية، وأجريت الدر لياس دافعية اإلجناز املرتبطة باللقي) م

تتكون من باململكة العربية السعودية وقد  )76(بعض األلعاب اجلماعية لفئة الدرجة األوىل األندية املنطقة الشرقية 
األلعـــاب  مـــدربني بعــض مـــعأســفرت نتـــائج هــذه الدراســـة علــى وجـــود عالقــة بـــني الســـلوك القيــادي الـــذي ميارســه 

اجلماعية السعوديون و العرب لفئة الدرجة األويل بأنديـة املنطقـة الشـرقية وبـني دافعيـة اإلجنـاز الالعبـني، أن السـلوك 
ارســه املــدربني هــو الســلوك القيــادي بأبعــاده املختلفــة مــع تركيــزهم علــی بعــض األبعــاد الــيت يــرون أا القيــادي الــذي مي
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مهمة للعملية التدريبية أكثر من األبعاد األخـرى مثـل بعـد االهتمـام باجلوانـب الصـحية، وبعـد التـدريب واإلرشـاد و 
درجــة األوىل بأنديــة املنطقــة الشــرقية يعتــرب أن مســتوى دافعيــة اإلجنــاز لــدي العــيب بعــض األلعــاب اجلماعيــة للفئــة ال

مرتفعـــا، وكـــذالك وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــني اجلنســـية والســـلوك القيـــادي للمـــدربني يف بعـــد التـــدريب 
واإلرشــاد وذلــك الصــاحل املــدربني العــرب، وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني طبيعــة املهنــة والســلوك القيــادي 

اركة والسلوك الدميقراطي وذلـك لصـاحل املـدربني املتفـرغني، وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية للمدربني يف بعد املش
ني بـالرياضي وبني دافعية اإلجناز الالعبني يف بعد دافع إجناز النجاح وذلـك لصـاحل الالعنادي بني سنوات اخلربة يف 

ال توجــد عالقــة ذات داللــة ) ة ســنواتمقارنــة بــالالعبني ذوي اخلــرب ) ســنة فمــا فــوق 16(ذوي اخلــربة العاليــة مــن 
املنخفضة مـن التـدريب الرياضـي وبـني السـلوك القيـادي للمـدرب  51(إحصائية بني السن وسنوات اخلربة يف جمال 

لـدي عيـة اإلجنـاز الرياضـي فادپن، وأكدت الدراسة أيضا علـى عـدم وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني السـن و 
  . الالعبني

  )2006(وجنيزي  كارنيسدراسة  -9

وذلـك علـى تشـكيل ، إضـايفكحافز مقابل تدريب عمل   للموظفنياثر مبالغ مغربية  إىلالتعرف  إىل�دف الدراسة 
وكـــان جمتمـــع البحـــث يشـــمل فريـــق مـــن النـــاس مت تشـــجيعهم ملمارســـة نـــوع مـــن الرياضـــة يف ، املعنيـــنياملــوظفني  أداء

  .كحافز هلمللعمل وذلك مقابل مبلغ من املال   اإلضايفوالوقت 

  :النتائج  أهمالدراسة على  وأسفرت

 .يقود ملستوى اعلي من احلضور مقارنة للذين مل يدفع هلم املالحافز دفع املال  إن - 

 أوميكن أن تصبح ممارستها اقل بزوال احلوافز  ثحي، بزواهلاإن استخدام احلوافز رمبا يكون له اثر موضعي  - 
 .استمرارهاعم 

 .التدريب رمبا تكون فعالة بتشكيل سلوكيات وعادات سوف تبقى بعد زوال احملفزارسة ممالفرتة  إن - 

 ةاجيابيعادات وسلوكيات  إجيادخطط احلواف يف   إجناحالتدريب تعمل على  أواملمارسة الكبرية للنشاط  أن
  . .أكثر
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الرتبية البدنية بعنوان الصعوبات اليت تواجه طلبة قسم  20 19ونذندراسة الحمداني تامر محمود -10: 
  .رس اجلمباز أطروحة جامعة املوصل العراقدة يف تطبيق املهارات احلركية يف وعلوم الرياض

إىل التعرف على درجة الصعوبات اليت تواجه طلبة قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة يف كلية  الدراسةهدف  
والتعرف على الفروقات بني طالب . درس اجلمباز الرتبية األساسية يف جامعة املوصل يف تطبيق اجلانب احلركي ل

ووضع تصور مقرتح للتغلب على الصعوبات . والثالثة يف درجة الصعوبات لدرس اجلمباز  والثانية املرحلة األوىل
 نثاواستخدم الباح. اليت تواجه طلبة قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة يف تطبيق اجلوانب العلمية لدرس اجلمباز 

  . هج الوصفي التحليلي باألسلوب السعي لتحقيق أهداف البحثاملن
وتكون جمتمع البحث من طلبة قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضية يف كلية الرتبية األساسية يف جامعة املوصل للعام 

ت عينة البحث بالطريق العملية أسفر  اختيارطالبا وطالبة ، ومت  215والبالغ عددهم  2019-2018الدراسي 
وجود فروق بني طلبة كل من املرحلة األوىل والثانية والثالثة يف درجات : الدراسة على مجلة من النتائج كان أبرزها

  االحنراف املعياري واملتوسط احلسايب قيم الصعوبات اليت يواجهو�ا يف تطبيق درس اجلمباز وحسب بيان 

بعنوان معوقات تدريس منهاج اجلمباز من وجهة نظر  2014دراسية أمالي ماجد القرية-  7-1-10
  .مدرسي ومدرسات الرتبية الرياضة يف مديرية تربية لواء املزار اجلنويب، جامعة مؤتة، األردن، 

هدفت الدراسة إىل التعرف على معوقات تدريسي منهاج اجلمباز من وجهة نظر مدرسي و مدرسات الرتبية  
و من أجل حتقيق هدف الدراسة مت تطوير أداة للدراسية وقد مت التحقق . ء املزار اجلنويبالرياضية يف مديرية تربية لوا

مدرسا و مدرسة من تربية لواء املزار اجلنويب، حيث مت ) 82(من صدفها و ثبا�ا، تكونت عينة الدراسة من 
ث احلدة جاء بدرجة ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن املتوسط العام للمعوقات من حيقصديةاختيارهم بصورة 

متوسطة، وقد أحل حمور اإلمكانات املرتبة األوىل تاله حمور الطالب مث حمور اإلدارة املدرسية مث حمور املدرس وجاء 
  . يف املرتبة األخرية من حيث احلدة حمور املنهاج

هاج اجلمباز تعزي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املعوقات اليت تواجه تدريس من أظهرت نتائج الدراسة
وكذلك عدم وجود فروق تعزى للخرية على حمور . وعلى مجيع احملاور و على األداة ككل االجتماعي يالوعملتغري 

اخلربة  يو ذلصاحل الفتة ) إلمكانات و الطالباملنهاج و اإلدارة املدرسية و وجود فروق على حماور املدرسي و ا
حمور الطالب  باستثناءفروق ذات داللة إحصائية جلميع احملاور  وأظهرت النتائج عدم وجود. سنوات) 5-10(

  .تعزى للمؤهل العلمي و كانت لصاحل املاجستري

بعنوان املعوقات اليت تواجه طالب ختصص الرتبية  :2014دراسة هشام محمد رياح إدريس-  7-1-11
  .من وجهة نظرهم، جامعة القدس، فلسطني) 2-1(الرياضية يف جامعة القدس لتعلم مساق اجلمباز 
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هدفت هذه الدراسة إىل تعرف املعوقات اليت تواجه طالب ختصص الرتبية الرياضية يف جامعة القدس لتعلم   
من % 75طالبا وطالبة أي نسبة ) 121(تكونت عينة الدراسة من . رهممن وجهة نظ) 2-1(مساق اجلمباز 

جمتمع الدراسة كما إستخدم املنهج الوصفي واإلستبانة كأداة للرتاسة، ومتت املعاجلة اإلحصائية باستخدام برنامج 
)SPSS (يف وأشارت النتائج إىل أن الدرجة الكلية املعوقات اليت تواجه طلية دائرة الرتبية الرياضية 

كانت متوسطة، وأن املعوقات املتعلقة باإلمكانات جاءت بالرتتيب ) 2-1(جامعة القدس مبساقات اجلمباز 
األول مرتفعة، مث املعوقات اليت تتعلق باألمان والسالمة بالرتتيب الثاين، مث املعوقات اليت تتعلق بالعوامل النفسية 

ج العلمي الدراسي بالرتتيب الرابع وأخريا املعوقات اليت تتعلق بطريقة بالرتتيب الثالث، مث املعوقات اليت تتعلق باملنها 
  . التدريس بالرتتيب اخلاس

بعنوان املعوقات اليت تواجه معلمي الرتبية الرياضية يف  2019دراسة عمر أحمد رتق اعمير-  7-1-12
  .، األردنلعلوم التطبيقية اخلاصةمدارس الوكالة ملمارسة الطلبة رياضة اجلمباز، جامعة ا

هدفت الدراسة التعرف إىل املعوقات اليت تواجه معلمي الرتبية الرياضية يف مدارس وكالة الغوث يف تعليم الطلبة  
رياضة اجلمباز، وعلى جماالت األمن والسالمة، طريقة التدريس، املنهاج الدراسي، العوامل النفسية اإلمكانات 

جه معلمي الرتبية الرياضية يف مدارس وكالة الغوث يف تعليم املتوفرة وعلى االختالفات يف درجة املعوقات اليت توا
الطالبة رياضة اجلمباز، وعلى جماالت األمن والسالمة طريقة التدريس، املنهاج الدراسي، العوامل النفسية، 

) 90(تكونت عينة الدراسة من | . اإلمكانات املتوفرة وتبعا املتغريات اجلنس، واملؤهل العلمي واخلربة يف التدريس
من معلمي الرتبية الرياضية من العاملني يف وكالة غوث وتشغيل الالجئني مت اختيارهم بالطريقة العشوائية، أشارت 
النتائج إىل أن أهم املعوقات اليت تواجه معلمي الرتبية الرياضية يف تعليم مهارات اجلمباز تتعلق مبجال اإلمكانات 

باملنهج املدرسي ويف املرتبة الثالثة املعوقات اخلاصة باألمان والسالمة ويف املرتبة ويف املرتبة الثانية املعوقات املتعلقة 
الرابعة املعوقات اخلاصة بطريقة ويف املرتبة األخرية املعرفة اخلاصة بالعوامل النفسية، كما أشارت النتائج إىل عدم 

ة يف التدريس يف تقدير درجة املعوقات اليت وجود فروق إحصائية دالة تعزي املتغريات اجلنس واملؤهل العلمي واخلرب 
تواجه معلمي الرتبية الرياضية يف مدارس الوكالة ملمارسة الطلبة رياضة اجلمباز، فيما أوصى الباحث على ضرورة 

باستخدام الوسائل التكنولوجية  الفلسطينينيقيام مدرسي الرتبية الرياضية يف مدارس غوث وتشغيل الالجئني 
أمكن عند تعليم مهارات اجلمباز لدى الطلبة وعلى ضرورة إعادة النظر يف وحدة اجلمباز يف ا م واإليضاحية

  . املنهاج املدرسي ومبا يتناسب مع اإلمكانيات الرياضية املتواجدة يف املدارس 

بعنوان تصور مقرتح للتغلب على الصعوبات اليت  :2010دراسة حسين أحمد الحاج حمودة-  7-1-13
  .قرر اجلمباز باملعاهد املتوسطة للرتبية الرياضية يف اجلمهورية العربية السورية، جامعة أسيوط، مصرتواجه تدريس م

هدفت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح للتغلب على الصعوبات اليت تواجه تكريس مقرر اجلمباز باملعاهد املتوسطة  
الرتبية الرياضية يف اجلمهورية العربية السورية، ومتثلت أدوات الدراسة بناء ثالث استبيانات تضمنت كل منها ست 
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و صعوبات  تتعلق بأهداف كريس مقرر اجلمباز اتصعوب:( جماالت تبني تلك الصعوبات، حيث كانت كالتايل 
تتعلق باحملتوى مقرر اجلهاز، و صعوبات تتعلق بطرق تدريس املقرر اجلمباز، و صعوبات تتعلق باإلمكانات 

املتاحة ملقرر اجلمباز، و صعوبات تتعلق بعوامل األمن والسالمة وعالقتها حبدوث اإلصابات، و صعوبات تتعلق 
الباحث املنهج الوصفي بأسلوب املسح وذلك ملناسبته لطبيعة  استخدموقد ). قرر اجلمبازبأساليب تقومي امل

الفئة األويل؛ مث اختيارها : البحث وأهدافه، وتكون جمتمع الدراسة من ثالث فئات كانت على النحو التايل 
ة الرتبية الرياضية يف اجلمهورية بالطريقة العمدية باحلصر الشامل من القائمني بتدريس مقرر اجلهاز باملعاهد املتوسط

الفئة الثانية؛ مث إختيارها كعينة عشوائية من طالب املعاهد املتوسطة الرتبية الرياضية ) 15(العربية السورية وعددهم 
ومت إختيارها بالطريقة العشوائية العمدية وهي عبارة : الفئة الثالثة) 435(يف اجلمهورية العربية السورية وكان عندهم 

، و خلص الباحث ) 127(، وكان قوامهم )حديثي التخرج(بعض خرجيي املعاهد املتوسطة للرتبية الرياضية  عن
ضرورة تطبيق التصور املقرتح للتغلب على الصعوبات اليت تواجه تدريس مقرر : للتوصيات التالية نذكر أمهها 

منهاج موحد من قبل جلنة متخصصة يف  اجلمباز، إقامة مؤمتر خاص مبقرر اجلمباز واملعاهد واجلامعات ، وضع
جمال رياضة اجلمباز، مراعاة توفر عدد ساعات كافية داخل خطة الدراسة التطبيق املقرر التدريس اجلمباز ، ينبغي 

توزيع حمتوى مقرر اجلمباز على أربعة فصول دراسية بدال من فصلني دراسون اإلستمرارية عملية التعليم، ضرورة 
الوسائل التعليمية يف تدريس مقرر اجلمباز مثل األقالم التعليمية والصور الثابتة واملتحركة  التوسع يف إستخدام

وسائل ايضاح مسعية وبصرية تساعد على تكريس اجلانب النظري ملقرر اجلمباز، ضرورة توافر الصاالت ا�هزة 
 معاهد الرتبية الرياضية، ضرورة العمل باألجهزة احلديثة والقانونية وكذلك األجهزة واألدوات املساعدة  البديلة يف

دراسة ياسني عماد الدين عبد الرمحن : على زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس املتخصصني الدراسة السادسة 
حسني بعنوان الصعوبات اليت تواجه طلبة كلية النسبة السنة الرياضة يف تطبيق احلات الصلة ملسافات احلصان 

  سالميةجبامعة األقصى اجلامعة اال

 باولو ساو جامعة  و Yoshinori Okade2 و Myrian Nunomura  دراسة  -   7-1-14 
  1".اجلمباز العيب دوافع عن الفين اجلمباز مدريب يعرفه ما مقدار:"2012 اليابان ، تسوكوبا جامعةو . الربازيل ،

  :وتوصلت الدراسة اىل مايلي 
 حيث ، اجلمباز العيب لتشجيع التحفيزية االسرتاتيجيات من واسعة جمموعة استخدام املدربني على جيب -

  .كثريًا أفعاهلم وردود احتياجا�م ختتلف
 اخلصائص من فردية شروح عمل لالهتمام املثري من سيكون ،فهم اوالدهم يف املدربني دعمولياء لال ميكن -

  .رياضي كل سلوك ومراقبة فهم على املدربني هذا يساعد أن ميكنو  رياضي لكل العاطفية
  . رياضي لكل النفسية للخصائص وفًقا وممارسا�م معتقدا�م تعديل املدربني على جيب -

                                                             
  )37-27(ص   2012ینایر  4عدد رقم  البرازیلي الجمباز المشروع  : الجمباز علم مجلة    - 1
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  . التدريب يف أو املنافسة يف سواء ، الرياضيني أمام وسلوكهم مواقفهم مراقبة دائًما املدربني على جيب-
 فهم ، لذلك. البعض بعضهم مع طويالً  وقًتا يقضون حيث ، للرياضيني للبالغني مهًما منوذًجا املدربون يعد-

  .الرياضي قرار على كبري بشكل تأثريله  ميكنهم توجها�م
 أن ، بالرياضة ملتزمني يظلون الرياضيني جتعل اليت لألسباب املدربني  إدراك مبجردبان ،كذلك توصلت الدراسة   -

 على للحصول فقط الرياضيني بعض يسعى و،واالنتصارات بامليداليات فقط يهتمون ال املشاركني مجيعاغلب 
  . الرياضة هذه تقدمها أن ميكن اليت املتعة

 املهمة االعتبارات من الذايت باإلجناز الشعور وتنمية ، صداقات وتكوين ، والقرارات املسؤوليات مشاركة تعد-
 ، التدريب وظيفة يف وقتهم معظم الرياضيون يقضي قد. أمهية أكثر هذا ، التنافسي املستوى على. للرياضيني أيًضا

 املشاعر من الكثري عن ويعربون يعانون الذين البشر مع املدربون يتعامل ، أخريًا. رئيسًيا عامالً  الدافع ويصبح
. الرياضة يف املشاركني جلميع الذايت والرضا النجاح من معني مستوى لضمان احلقيقة هذه مراعاة جيب. والعواطف

 .ونتائجهم الرياضيني إمكانات عن النظر بغض ، إجيابية جتارب وجود يعين هذا
 خالل من الفين اجلمباز يف التحفيز دور"ISTVÁN MUNKÁCS 2012 : دراسة   -7-1-15

حيت توصلت  .ا�ر ا�ر، غرب جامعة واملوسيقى، البصرية الفنون البدنية، الرتبيةكلية    " دويل استبيان نتائج
   :الدراسة اىل مايلي

 له التعليمية األساليب استخدام. أعلى أداء إىل للوصول مستمر بشكل الدافع وتعزيز تطوير الضروري من أنه -
  املدى وقصرية طويلة الفرعية واألهداف الرئيسية األهداف حتديد على يساعد مما ، بذلك القيام يف مهمة أدوار

 حتقيق هو اهلدف حيث ، اجلمباز والعيب للرياضيني النفسي اإلعداد هو التدرييب العمل من األصعب اجلزءان -
  . أعلى أداء
 تعقيًدا األكثر املهام حل التدريبات خالل عليهم يتعني حيث ، اجلمباز العيب إعداد يف متزايد دور له  الدافع-

  . اليومية حيا�م من صعوبة واألكثر
  . يومًيا وممارستها املستوى عالية اجلمباز متارين ألداء ضرورية القوية التحفيزية الدافعة القوة-

 العيب حالة يف خاصة، اإلجناز دافع تطويرل جوهري دافع أساس تكوين ميكن ، اجلمباز العيب املدرب عرف كلما
   العمرية اخلصائص مراعاة مع ، الشباب اجلمباز

  خبربة التحفزية األساليب باستخدام فاعلية أكثر بشكل إليه الوصول ميكن الذي باإلجناز الشعور –
 السؤال كان. حتسينه وميكن مهًما الدافع أن سؤاهلم مت الذين اجلمباز يف أجنبًيا مدربًا 152وكانت عينة البحث  

 الذي اجليين املستوى كان إذا ما أو جديدة أهداف إىل للوصول الدافع تطوير الضروري من كان إذا عما أيًضا
  .كافياً  جلبه مت
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  :تحليل الدراسات السابقة 7-2
  :من خالل عرض الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع دافعية االجناز يف ا�ال الرياضي تناولت النقاط التالية

 .ومستوى دافعية االجنازوالتحفيز املدرب  التأكيد على عالقة  - 
 .اغلب الدراسات اعتمدت على النهج الوصفي  - 
  .واجلمباز وكرة اليد تنوعت هذه الدراسات بني كرة السلة وكرة القدم - 
    . يقة العمدية والعشوائية طريقة اختيار العينة كان بني الطر  - 

السابقة مبوضوع دراستنا واالسـتفادة منهـا يف اإلجـراءات النظريـة والعمليـة يف حبثنـا  تويف حماولة لربط هذه الدارسا
  :املتمثلة يف النقاط التالية 

 .وفهم املوضوع أكثر مساعدة الباحث يف حتديد بعض جوانب اإلشكالية    -1
 .أفادت الباحث يف تدعيم اإلطار النظري، وتزويده باملراجع واملصادر املتنوعة    -2
 .نتائج الدراسات السابقة يف توضيح وتفسري نتائج دراستنا   -3
 .�اااملنهج املستخدم وكذلك حتديد العينة ومميز حتديد    -4
 .حتديد املقاييس والوسائل اإلحصائية املستعملة   -5
  .لعمل على تقنني وحتكيم أدوات الدراسةا   -6
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 مقدمة

 

 مقدمة:
 تاريخ البشرية يفتغريت مالمح حياة اإلنسان يف العقود األخرية من القرن العشرين بشكل مل يسبق له مثيل 

 ة القادمةات أكثر حدنة سيشهدها العامل يف احلقبات وحتدين تغرين  العشرين إىل أنن و  احلاديوتشري معطيات القرن ،
 ،قافيةالثن و  اإلقتصاديةو  يةاسية واإلجتماعكبري من املشكالت اليت ستفرض نفسها بقوة يف اجملاالت السين   من متمثلة يف ك،

 وغريها من جوانب حياة بين البشر جبوانبها املختلفة.
نظم القادرة على تربز أمهية ال، التقين املذهل حياة اإلنسانو  فيها التقدم العلمي يت يغرين ويف هذه األيام الن 

 النفسيةه ربية اإلنسان بطريقة مشولية تأخذ يف عني اإلعتبار جوانبوت، املعريف والتكنولوجي اكبة عصر اإلنفجارمو 
من خالل الوعي  ،نه من التوافق مع نفسه ومع حميطهاجلسمية،واإلنفعالية وتزوده بآليات متكن ، العقلية، اإلجتماعية،

بار الزمة إلشباع هذه احلاجات بطريقة سوية تأخذ بعني اإلعتوتوفري القدرات ال، حباجات أمته وجمتمعهالسليم 
 احملافظة على أصالة املوروث الثقايف للفرد واجملتمع.

إالن أنن هناك  ،وبالرغم من املتغريات الكثرية اليت تؤثر يف فاعلية النظم الرتبوية وقدرهتا على حتقيق أهدافها
لة يرتكز على دراسة لفرتات طويو  وظل اإلهتمام، يف العملية التعليمية إمجاعا على أن املتعلم حيتل دورا بالغ األمهية

ة اجلوانب ولكن الدراسات احلديثة أشارت إىل أمهي، التحصيل الدراسي وكأنه يرتبط فقط باجلانب العقلي للطلبة
 و،اعيةجتمواإل، ومن هذه اجلوانب مدى توافق الطالب بشكل عام من الناحية النفسية، النفسية يف التحصيل

رها تأثريا بالنسبة وأكثأنن األسرة هي أقدم النظم اإلنسانية  الهاللي عصاميرى فمثال  الصحينة واألسرية، ويف املدرسة
عامل األول يف صياغة الوتعد يشبع حاجاته األساسية وحيقق مطالبه كما أهنا املدرسة األوىل للطفل للفرد ومن خالهلا 

 .(160،ص2005)عصام الهاللي،سلوكه االجتماعي 

يرتبط مبظاهر النمو األخرى كالنمو البدين أنن النمو االجتماعي للفرد  (1996) الخولي أنور أمينويرى 
جماعات من خالل اندماج الفرد يف مجاعات أخرى كوتكون بدايتها يف األسرة وتكتمل والوظيفي والعقلي والوجداين 

 (62،ص2007، مصطفى السايح).اللعب والرفاق يف االندية الرياضية
 تواجه التالميذ بعناصر جديدة مل يعتادوا عليها يف املرحلة السابقة حيث واقع احلال أن املرحلة الثانوية  و

أن الشيء امللفت للنظر هو ممارسة  يواجهوا عدنة مشاكل ومواقف جديدة كاحمليط واملواد الدراسية اجلديدة إالن 
ىل الثانوي رغم لعوامل اليت تشرتك بني مجيع املراحل التعليمية من اإلبتدائي إاألنشطة البدنية والرياضية اليت تبقى من ا

يم تساب املفاهإليها اجملتمع مهمة اكاليت يوكل مصطفى السايح أن للمدرسة دورا هاما كما يرى   تغري املنهج والطريقة
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ة املدرسة يف يث زادت مسؤوليح وقد يتأتى ذلك عن طريق ممارسة أنشطة وقت الفراغ املختلفةيف حياهتم الالزمة 
 .(114،ص2007،)مصطفى السايح توجيه املراهق 

ملراحل اليت يعيشها ا بالنسبة للتلميذ اليت تعترب من بني( ومرحلة التعليم الثانوي هي مرحلة )املراهقة املتوسطة
 يصل إىل إكتمال لكنه الو ، ألن الفرد يف هذه املرحلة يبدأ بالنضج العقلي واجلسمي والنفسي واإلجتماعي، اإلنسان

ماع هلذا جيب اإلستعانة بالدراسات السابقة لعلماء النفس واإلجت، النضج إال بعد سنوات قد تصل إىل عشر سنوات
بغية توفري البيئة املناسبة  ،للمراهقني وذلك باتباع املنهج العلمي احلديث والسائر يف طريق تطور خمتلف العلوم األخرى

 ة.للتلميذ داخل املدرس
عنال ومداها أصبحت يف العصر احلايل ظاهرة حضارية هلا تأثريها الفالرتوحيية الرياضية ا أن األنشطة البدنية ومب

، السياسةاإلقتصاد والفن و و  ولذلك فقد أصبحت ظاهرة إجتماعية فخدم الرتبية، الشعوبو  الواسع على األفراد
ادين الرتبية يف يف صورته احلديثة ميدانا من مي رياضي الرتوحييالنشاط المبأن  العالقات الدولية .وو  وسائل اإلتصالو 

مثل املواد  لها"بأن الرتبية الرياضية مثالسمرائيإذ يقول "أمحد ، إعداد الفرد بقدرات متكنه من التكيف مع جمتمعه
 ية.لالعقو  اإلجتماعية، النفسية، على تكوين الفرد من مجيع النواحي الرتبوية الدراسية األخرى تعمل

وحيي النشاط الرياضي الرت وإنطالقا من هذه املعطيات وقع إختيارنا ملوضوع حبثنا والذي يتمحور حول "
 لعام لدى تالميذ املرحلة الثانوية" .االنفسي التوافق أثره على و  وعالقته

نشاط الرياضي الألن  ،ألبعاد الرتبويةيف حتقيق ا النشاط الرياضي الرتوحييوهذا إلمياننا بالدور الذي يلعبه 
، صفن أو خارجهحبيث حيقق أهدافا تربوية معيننة داخل ال، ما للعملية التعليميةيعد جانبا تربويا مهما متمن  الرتوحيي

ويؤدي ذلك إىل منو خربة التلميذ وتنمية هواياته وقدراته يف ، وأثناء اليوم الدراسي أو بعد اإلنتهاء من الدراسة
 ية املرغوبة.اإلجتاهات الرتبوية واإلجتماع
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 المشكلة -1

لقد شهد الربع األخري من هذا القرن تطورا عظيما يف أسلوب احلياة العصرية مما أثر تأثريا شديدا على توافق 
، عظم أعمالهيف أداء م من حيث أن اإلنسان اليوم أصبح يعتمد على اإلجنازات التكنولوجية احلديثة، حياة األفراد

ه ا أصبح يعانيه من احتمال تعرضزيادة مشاكله الصحينة من جرناء مفقلنت حركته بشكل ملحوظ مما أدى إىل 
هذا ما  و، ألخطار اإلصابة باألمراض اجلسمية والنفسية لقلنة احلركة من جهة وتعقيد احلياة العصرية من جهة أخرى

كال الفشل يرى أصحاب هذه النظرية أن مجيع أشحيث .الطّبية البيولوجيةة النظري، تؤكده إحدى نظريات التوافق
ياة ومثل هذه األمراض ميكن توارثها أو اكتساهبا خالل احل، يف التوافق تنتج عن أمراض تصيب اجلسد خاصة املخ

ع أصل هذه جوير ، اجلروح والعدوى أو اخللل اهلرموين الناتج عن الضغط الواقع على الفردو  عن طريق اإلصابات
 Dorant and j.bour) وغريهم. (Halman ,clutton,Mendell Darwin)النظرية إىل جهود كل من 

neuf,1981,p521) :ومنها كذلك النظربات التالية 

حلرب العاملية خاصة بعد ا، شوطا طويالالرتوحيي الرياضي  باب وغريها فقد قطع النشاطونتيجة هلذه األس
، مية البنناءةفبدأ خيطط املناهاج هلا وذلك باستعمال الطرق العل،  املتقدم أمهية املمارسة الرياضيةالثانية أين أدرك العامل

لقات اإلرتقاء  حلقة مهمة من حهذه الفئة من اجملتمع.واليت تعترب مركزا يف ذلك على فئة املراهقني نظرا ألمهية
ة كل فرد نظرا ملا إذ متثل مرحلة حرجة يف حيا، له اإلنساين حيث متثل حسب بعض الباحثني فرتة امليالد احلقيقية

ملشاكل النفسية كما تتميز هذه املرحلة بكثرة ا،  حتمله من إندفاعات سلوكية وتغريات مورفولوجية وتوترات إنفعالية
 النشاط الرياضي الرتوحييهذا مايسعى إليه و (1988)ماهر محمود، . هصفو حيات واإلجتماعية واليت غالبا ما تعكر

ستهدف ركي يفلم يعد جمرد نشاط جسمي حوالنشاط الرياضي الرتوحيي بصفة خاصنة  مبفهومه احلديث بصفة عامنة 
لنواحي بل ترقى عن ذلك بسعيه إىل حتقيق النمو للفرد من مجيع ا، وجية للجسمرفولو تقوية العضالت والبنية امل

شخصية متزنة  ل له تكوينمبا يكف، تماعية والعقليةاجلسمية منها والوجدانية واخللقية والنفسية والروحية واإلج
 من هذه النظريات :و  وبالنظر إىل نظريات الرتويح نستطيع تأكيد قولنا أعاله، ومتكاملة
 (:shiler وشيلر sinsserسينسر ريةظننظرية الطاقة الفائضة ) -1

ملختلفة اء أدائها لوظائفها اتقول هذه النظرية أن األجسام النشطة الصحيحة، وخاصة  األطفال، فختزن أثن
بعض الطاقة العضلية والعصبية اليت تتطلب التنفيس الذي ينجم عنه اللعب.وتشري هذه النظرية إىل أن الكائنات 
البشرية قد وصلت إىل قدرات عديدة، ولكنها ال تستخدم كلها يف وقت واحد، وكنتيجة هلذه الظاهرة توجد قوة 

يف تزويد احتياجات معينة، ومع هذا فإن لدى اإلنسان قوى معطلة لفرتات فائضة ووقت فائض، ال يستخدمان 
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وأثناء فرتات التعطيل هذه ترتاكم الطاقة يف مراكز األعصاب السليمة النشطة ويزداد تراكمها وبالتايل ضغطها ، طويلة
 الزائدة املرتاكمة قةحىت يصل إىل درجة يتحتم فيها وجود منفذ للطاقة واللعب وسيلة ممتازة الستنفاذ هذه الطا

 .(57-56الصفحات ، )خطاب
ومن جهة ثانية أن اللعب خيلص الفرد من تعبه املرتاكم على جسده، ومن توتراته العصبية املشحونة من 

يعيش  ويعترب وسيلة ضرورية للتوازن اإلنساين النفسي وموافقة مع البيئة اليت، ممارسة واجباته املهنية واالجتماعية
 .(moynca, 1982, p. 163)فيها

 . نظرية اإلعادة والتخليص:-2
" الذي وضع هذه النظرية أن اللعب ما هو إال متثيل خلربات وتكرار Stanley Hoolيرى ستانلي هول " 

ة هو فخليص فاللعب كما تشري هذه النظري، للمراحل املعروفة اليت اجتازها اجلنس البشري من الوحشية إىل احلضارة
 اإلنسان يف تطوره على األرض، فلقد مت انتقال من جيل إىل آخر منذ أقدم العصور. وإعادة ملا مر به

من خالل هذه النظرية يكون ستانلي هول قد اعرتض لرأي كارول جروس ويربر ذلك بأن الطفل خالل 
يدون عتطوره يستعيد مراحل تطور اجلنس البشري، إذ يرى أن األطفال الذين يتسلقون األشجار هم يف الواقع يست

 .(227، ص 1990)الخولي،  املرحلة الفردية من مراحل تطور اإلنسان
  . نظرية الترويح:-3

القيمة الرتوحيية للعب يف هذه النظرية ويفرتض يف نظريته أن اجلسم gett ssimonss  "جتسيمونس"يؤكد 
لعمل الطويلة.والراحة ات االبشري حيتاج إىل اللعب كوسيلة الستعادة حيويته فهو وسيلة لتنشيط اجلسم بعد ساع

معناها إزالة اإلرهاق أو التعب البدين والعصيب وتتمثل يف عملية االسرتاحة، االسرتخاء يف البيت أو احلديقة أو يف 
 املساحات اخلضراء أو على الشاطئ .. إخل.

عاب الرياضية لكل هذه تقوم بإزالة التعب عن الفرد، وخاصة العامل النفسي، هلذا جند السفر والرحالت واأل
 .al F)خري عالج للتخلص من العمل النفسي والضجر الناجتني عن األماكن الضيقة واملناطق الضيقة ومزعجاهتا

B., 1975, p. 221). 

ولعلن سوء التوافق الذي يعاين منه املراهقون يف أيامنا هذه له ما يربره قياسا حلجم املؤثرات املادية والرتبوية 
ساءل ومبا أن النشاط الرياضي الرتوحيي يعترب من بني  أنواع النشاط البدين الرياضي يتبة فيه، عية املتسبواإلجتما

ا ما يريد الباحث هذ، الباحث هل هلذا النوع دور يف رفع درجة التوافق النفسي العام عند تالميذ املرحلة الثانوية
 : فرعيةعنه تساؤالت   جنرإالذي طرحه الباحث  من خالل املشكلو  معرفته من هذه الدراسة .
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هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على درجة التوافق الشخصي بني خمتلف اجلنسني ذكور إناث  -1
 ؟لرياضي الرتوحيياملمارسني  وغري املمارسني للنشاط ا

عي بني خمتلف اجلنسني ذكور هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على درجة التوافق االجتما-2
 .؟الرياضي الرتوحيي وغري املمارسني للنشاط املمارسني  إناث

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على درجة التوافق الصحني بني خمتلف اجلنسني ذكور إناث املمارسني -3
 . ؟الرتوحييوغري املمارسني للنشاط الرياضي 

إناث املمارسني  كورهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على درجة التوافق األسري بني خمتلف اجلنسني ذ -4
 .؟الرياضي الرتوحييوغري املمارسني للنشاط 

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على درجة التوافق الشخصي بني خمتلف اجلنسني ذكور إناث -5
 .؟لرياضي الرتوحيياملمارسني وغري املمارسني للنشاط ا

ر ام بني خمتلف اجلنسني ذكو درجة التوافق النفسي الع علىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية ه-6
 ؟الرياضي الرتوحيياملمارسني  وغري املمارسني للنشاط   إناث 

 ؟املمارسني للنشاط الرياضي الرتوحيياجلنسني  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بنيهل  -7
 :الفرضيات -2
 ناث املمارسنيإ لف اجلنسني  ذكوريوجد فروق ذات داللة إحصائية على  درجة التوافق الشخصي بني خمت-1

 وغري املمارسني للنشاط الرياضي الرتوحيي لصاحل املمارسني.
يوجد فروق ذات داللة إحصائية على درجة التوافق االجتماعي بني خمتلف اجلنسني ذكور إناث املمارسني -2

 وغري املمارسني للنشاط الرياضي الرتوحيي لصاحل املمارسني.
درجة التوافق الصحني بني خمتلف اجلنسني ذكور إناث املمارسني  يوجد فروق ذات داللة إحصائية على-3

 وغري املمارسني للنشاط الرياضي الرتوحيي لصاحل املمارسني .
يوجد فروق ذات داللة إحصائية على درجة التوافق األسري بني خمتلف اجلنسني ذكور إناث املمارسني -4

 مارسني.وغري املمارسني للنشاط الرياضي الرتوحيي لصاحل امل
 مارسنيتلف اجلنسني ذكور إناث املبني خم درسيإحصائية على درجة التوافق امل يوجد فروق ذات داللة-5

 رياضي الرتوحيي لصاحل املمارسني وغري املمارسني للنشاط ال
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يوجد فروق ذات داللة إحصائية على درجة التوافق النفسي العام بني خمتلف اجلنسني ذكور إناث -6
 وغري املمارسني للنشاط الرياضي الرتوحيي لصاحل املمارسني.املمارسني  

 املمارسني للنشاط الرياضي الرتوحيي ذات داللة إحصائية بني اجلنسني يوجد فروق -7

 لصاحل املمارسات يف التوافق النفسي العام بدرجة أكرب.
 أهمية البحث: -3
افق النفسي العام وعالقتها بالتو ، يف وقت الفراغ هناك أسباب ودوافع جعلتنا نقوم بدراسة املمارسة الرياضية 

و فاستثمار وقت الفراغ يعترب من األسباب اهلامة اليت تؤثر على تطور ومن، لتالميذ وتلميذات املدارس الثانوية
ستحسن لذا من امل، خاصة لدى املراهق ألنه هذه الفرتة يتأثر جبماعة األقران أكثر من أي شيء آخر، الشخصية
ة  قافة استثماره باملمارسة الرياضية عند التالميذ لريتبط ارتباطا وثيقا بالعمل الرتبوي يف املؤسسات الرتبويإدخال ث

كاملدارس واجلامعات ومنظمات الشباب .....إخل فعلماء الطب الرياضي أثبتوا أن املمارسة الرياضية عامل هام من 
 رضت ألمهية املمارسة الرياضية يف وقت الفراغ مثل دراساتعوامل الراحة اإلجيابية وهناك العديد من الدراسات تع

وتكاد تتفق هذه   ROBLTZ روبلتزو HERRMANN هرمانو BUGGEL بيجلو BASKAW بسكاو
الدراسات  على " أن املمارسة الرياضية يف وقت الفراغ من أهم العوامل اليت تعمل على االرتقاء باملستوى الصحي 

وجتعله قادرا على  ،ومتنح الفرد السعادة والسرور واملرح واالنفعاالت اإلجيابية السارة، يندوتكسب القوام اجل، والبدين
ومن ناحية أخرى تسهم املمارسة الرياضية يف وقت الفراغ يف إكساب النمو ، العمل واإلنتاج والدفاع عن الوطن

،كان  سرعة اإلستجابةو  تميز باحلساسيةمبا أن إنفعاالت املراهق تو  (157)خطاب ع.، صفحة  الشامل واملتزن للفرد "
من الضروري أن يتجه الباحث إىل دراسة إسهام النشاط الرياضي الرتوحيي يف حتقيق  التوافق النفسي العام للتالميذ 
وذلك بغية معرفة فاعلية هذا النشاط على التوافق النفسي العام لتالميذ املرحلة الثانوية. من هذا تظهر أمهية دراستنا 

إشكالية حماولة املؤسسة الرتبوية )املدرسة( يف توجيه اجليل الصاعد وتوعيته بأمهية استثمار وقت فراغه بصورة يف 
الرتوحيية يف وقت ية الرياضوإتاحة الفرصة أمامه ملمارسة العديد من األنشطة ، نافعة تعود عليه وعلى اجملتمع بالفوائد

 .الفراغ
 أهداف البحث: -4
ني  ذكور درجة التوافق الشخصي بني خمتلف اجلنس يف رفع النشاط الرياضي الرتوحييسهام معرفة مدى إ-1

 .الرياضي الرتوحييإناث املمارسني وغري املمارسني للنشاط 
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ني ذكور درجة التوافق االجتماعي بني خمتلف اجلنس يف رفعمعرفة مدى إسهام النشاط الرياضي الرتوحيي -2
 .الرياضي الرتوحيي للنشاط إناث  املمارسني وغري املمارسني 

 ذكور درجة التوافق الصحني بني خمتلف اجلنسني يف رفع  سهام النشاط الرياضي الرتوحييمعرفة مدى إ-3
 .الرتوحييإناث املمارسني وغري املمارسني للنشاط الرياضي 

نسني ذكور درجة التوافق األسري بني خمتلف اجل يف رفع  سهام النشاط الرياضي الرتوحييمعرفة مدى إ-4
 .الرياضي الرتوحيي إناث املمارسني وغري املمارسني للنشاط 

جلنسني ذكور بني خمتلف ا املدرسيدرجة التوافق  يف رفع سهام النشاط الرياضي الرتوحييمعرفة مدى إ-5
 . الرياضي الرتوحييإناث املمارسني وغري املمارسني للنشاط 

 ذكور درجة التوافق النفسي العام بني خمتلف اجلنسني رفع يمعرفة مدى إسهام النشاط الرياضي الرتوحي-6
 .الرياضي الرتوحيي  إناث املمارسني  وغري املمارسني للنشاط

املمارسني اجلنسني  بني درجة التوافق النفسي العام  رفع يف معرفة مدى إسهام النشاط الرياضي الرتوحيي -7
 .للنشاط الرياضي الرتوحيي

 بحث:ة للاألساسيمصطلحات ال -5
وبتحليل هذا  RECREATION إن مصطلح الرتويح مشتق أيضا من األصل الالتيين الترويح : -5-1

 يعين إعادة واملقطع الثاين من املصطلح REاملصطلح جند أنه إعادة اخللق إذ أن املقطع األول من املصطلح 
CREATION  (54ص ، محمد الحماحمي-)كمال درويش .  يعين اخللق 

يف التعريف الذي جاء به كمال درويش " أن الرتويح يعد نوعا من أوجه النشاطات  PATLLER بتلرويرى 
اليت متارس يف وقت الفراغ واليت خيتارها الفرد بدافع شخصي ملمارستها واليت يكون من نواجتها اكتسابه للعديد من 

 )54ص ، ماحميمحمد الح-)كمال درويش القيم البدنية واخللقية واالجتماعية واملعرفية . 
بيترسون و DEEPE ديبو MACLEAN نيماكلو  GARLSON كارلسونبينما يرى كل من 

PETERSSON أو أنه أسلوب الستعادة حيوية وقوى ، أن الرتويح " نشاط وحالة وجدانية ومنط اجتماعي منظم
 (54ص ، حماحميمحمد ال-)كمال درويش  أو أنه االختيار االرادي للخربة يف وقت الفراغ "، الفرد للعمل

يف حمدد له وذلك لعدم وجود تعر ، وبصفة عامة نستطيع أن نقول انه قد تباينت اآلراء حول مفهوم الرتويح 
وهذا الختالف فهم الرتويح وفقا لالجتاهات املعاصرة يف اجملال الرتبوي ومنه يذهب الباحث إىل ترجيح تعريف 
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ن أن الرتويح "نشاط اختياري ممتع للفرد ومقبول مللرتويح كتعريف إجرائي حيث يرى  عطيات محمد خطاب
 . (23ص ، )عطيات محمد خطاب ميارس يف أوقات الفراغ ويسهم يف بناء الفرد وتنميته "، اجملتمع

  :النشاط الرياضي الترويحي -5-2
 حصة–وهو جزء من الرتبية وهو على ثالثة أشكال ، ة الرياضيةمظاهر خمتلفة وأشكال عديدة من األنشط "

النشاط الداخلي والنشاط اخلارجي. حيث ميد الفرد املمارس خبربات واسعة ومهارات كثرية متكنه من -الرتبية البدنية
 (06،ص1992، )محمد عوض بسيوني وفيصل ياسينعلى مسايرة العصر وتطوره ومنوه.  أن يتكيف مع حياته ويعينه

 التوافق النفسي : -5-3
عديل بيئته احمليطة به ويتضمن قدرة الفرد على تو  وبني الشخص، تهذاو  حالة من التالئم بني الشخص "

 (27ص، )أحمد صالح وآخرون".سلوكه واجتهاته إذا واجه مشكالت معينة

 المرحلة الثانوية : -5-4

يعدن التعليم  .التعليم العايل ويليه التعليم األساسي املرحلة األخرية من التعليم املدرسي، يسبق هذه املرحلة 
. وخيتلف التقسيم يف العمر بني سنة 17وحىت سن  سنة 15أي للطالب ما بني سين  املراهقة نوي هو فرتة تعليمالثا

 .يف بعض البالد وليس كلها تعليم الزامي خر. وهوآبلد و 

 ايلعالغرض األساس للتعليم الثانوي هو حتضري املتعلمني ملتابعة حتصيلهم العلمي يف أي من جماالت التعليم ال
مهين، أو فخصصي أو للعمل يف املستويات األوىل يف الوظائف العامة أو اخلاصة. وقد تقسم و أ تعليم عايل من

 (https://ar.wikipedia.org ).املرحلة الثانوية إىل ُشَعْب وفخْصَصات من أشهرها: العلمي، األديب، الرياضيات، الفلسفة

 التعريف اإلجرائي :
تلميذ وتقابل هذه املرحلة من التعليم مرحلة هامة من حياة ال، لتعليم املتوسطمرحلة من التعليم تلي مرحلة ا 

بصري الطالب باألمور على تلذلك فهي حترص ، وهي متثل قمة اهلرم يف التعليم العام . المتوسطة المراهقةهي مرحلة 
 ممن تتوفر لديهم ض الراغبنياملتصلة باحلياة العامة باعتبارها مرحلة مهنية للغالبية العظمى من الشباب وتعد بع

 )الباحث(.االستعدادات العقلية ملواصلة تعليمهم يف اجلامعات واملعاهد العليا 

 : الدراسات السابقة والمرتبطة-6
تعترب الدراسات السابقة واليت هلا عالقة مباشرة باملوضوع من أهم احملاور اليت جيب على الباحث التطرق  

د اليت حتيط باملشكلة، رفة األبعالموضوعات اليت سبق أن تناولت مشكلة حبثنا، وذلك ملعإليها، باعتبارها استعراض ل
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مع االستفادة املباشرة سواء من التوجيه أو التخطيط أو مناقشة النتائج ومقارنتها. وحىت يتمكن الباحث من وضع 
ك لتوضيح  مدى عريف بالبحث، وذلاحملتملة على التساؤالت اليت سبق وان طرحها يف مدخل التو  اإلجابات املناسبة

حديد مع حماولة الوقوف عند كل منها لت -وما توصلت إليه من نتائج -االتفاق أو االختالف بني فروض كل منها
ما أغفله بعضها أو جمملها من جوانب، من أجل االستفادة منها يف حبثنا احلايل.وفيما يلي أهم البحوث املشاهبة 

 .سنتناوهلا يف هذا الفصل  يتلوا مبوضوع الدراسة واملرتبطة
 عرض الدراسات : -1-.6
 الدراسات الجزائرية:-1
أمهية استثمار أوقات الفراغ من خالل  أطروحة دكتوراه،(2011/2012دراسة مرازقة جمال ) -1-1

 مناشط الرتويح الرياضي وأثره يف الوقاية من السلوك االحنرايف لدى طالب املرحلة الثانوية.
: يعد استثمار أوقات الفراغ من خالل ممارسة األنشطة الرتوحيية الرياضية عامل مهم للدراسة عامةال الفرضية

ة يف حتقيق التوازن النفسي والضبط االجتماعي والرتويح عن النفس لدى فئة املراهقني وبالتايل تسهم املمارسة الرياضي
 باجلزائر. لدى التالميذ يف مرحلة التعليم الثانوي الرتوحيية يف الوقاية من مظاهر السلوك االحنرايف بكل أشكاله

 اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي . منهج الدراسة:
اعتمد الباحث العينة املقصودة وهم تالميذ املرحلة الثانوية )ذكور وإناث( من بعض ثانويات  عينة الدراسة:

 ( .2009/2010اجلزائر العاصمة للعام الدراسي )
 اعتمد الباحث األدوات التالية: :أداة الدراسة

 االستبيان.-1
 مقياس السلوك االحنرايف من تصميم الباحث.-2

 استخدم الباحث الوسائل االحصائية التالية: الوسائل االحصائية:
 spssاحلزمة االحصائية  -1

ارسة أوجه مممن خالل بينت نتائج هذه الدراسة على أن اإلستثمار األمثل ألوقات الفراغ  :الدراسة نتائج
 األنشطة الرتوحيية الرياضية له دور فعنال يف الوقاية من مظاهر السلوك االحنرايف .

انعكاسات ممارسة النشاط البدين الرياضي  أطروحة دكتوراه،(2012/2013دراسة سمسوم علي ) -1-2
 الرتبوي على التوافق النفسي واالجتماعي لدى املراهقني يف التعليم الثانوي.
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 : تبيان أمهية النشاط البدين الرياضي الرتبوي على التوافق النفسي االجتماعي لدى فئة املراهقنيراسةالد هدف
هم : للنشاط البدين الرياضي الرتبوي أمهية كبرية يف مساعدة املراهقني على حتقيق توافقللدراسة العامة الفرضية.

 النفسي االجتماعي .
 في بالطريقة املسحية.:اعتمد الباحث املنهج الوصالدراسة منهج
 300وتلميذ ممارسني للنشاط البدين الرياضي الرتبوي  300:البحث متثلت يف عينة قوامها البحث عينة

 تلميذ غري ممارس.
تيجر و  klark: اعتمد الباحث مقياس التوافق النفسي االجتماعي الذي وضعه كل من كالرك أداة الدراسة

Tiger ارنست وErnest ثورب وThorp ويس ولLouis  ليناسب  هنا محمود عطيةوقد أعد وترجم من طرف
 . البيئة املصرية

بالفرنسية حيث مت  IBM SPSS V (22.0)استعمل الباحث املعاجل االحصائي  الوسائل االحصائية:
 االستعانة بالعمليات االحصائية التالية :

 معامل االرتباط بريسون .
 معامل آلفا كرونباخ..

 .املتوسط احلسايب 
ممارسة األنشطة الرياضية هلا أمهية كبرية يف تشكيل صورة جسدية مالئمة لدى املراهق مما نتائج الدراسة : 

 يساعده على تشكيل مفهوما سليما عن ذاته .
برنامج مقرتح للنشاط الرياضي الرتوحيي ،أطروحة دكتوراه (2011/2012دراسة بن رجم أحمد )-1-3

 نمية بعض القدرات االبداعية لدى اطفال الروضة دراسة ميدانية مبدينة املسيلة .للتقليل من اضطراب االكتئاب وت
معرفة أثر النشاط الرياضي الرتوحيي يف التقليل من االكتئاب وتنمية لعض القدرات االبداعية هدف الدراسة: 

 لدى اطفال الروضة.
قليل من اضطراب تأثري إجيايب يف الت: لربنامج النشاط الرياضي الرتوحيي املقرتح الفرضية العامة للدراسة

 االكتئاب وتنمية بعض القدرات االبداعية لدى اطفال الروضة .
 اعتمد الباحث املنهج التجرييب . منهج الدراسة:

 أطفال . 10أطفال واجملموعة الضابطة  10تكونت من جمموعتني اجملموعة التجريبية  :عينة البحث
 طرف الباحث . برنامج مقرتح معد من :أداة الدراسة
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 اجملموعتني التجريبية للمقارنة بني  T.studentاعتمد الباحث الوسيلة االحصائية الوسائل االحصائية:
 والضابطة .

، ياة االنفعالية لهيف حياة الطفل فله أثر إجيايب على احل رياضي الرتوحيي أمهية كبريةال للنشاط نتائج الدراسة:
 . يؤدي بالطفل إىل التخلنص من خمتلف العقبات اليت تواجهه، و سلوكفهو يتغلغل إىل أعماق مستويات ال

إسهامات التنشئة االجتماعية يف  رسالة ماجستري،(2012/2013دراسة بن سميشة العيد ) --1-4
توجيه املراهقني الستغالل وقت الفراغ يف ممارسة النشاط الرتوحيي الرياضي .حبث مسحي أجري على التالميذ ببعض 

 والية تيارت. ثانويات 
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة إسامهات التنشئة االجتماعية يف التوجيه الستغالل وقت  الدراسة: هدف

 الفراغ يف ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي .
 :تسهم التنشئة االجتماعية يف دفع املراهقني وتوجيههم الستغالل أوقات الفراغ للدراسةالفرضية العاّمة: 

 األنشطة الرياضية الرتوحيية حسب البيئة االجتماعية . حنو ممارسة
 اعتمد الباحث املنهج الوصفي بالطريقة املسحية. :منهج البحث
تلميذة مت اختيارهم بطريقة عشوائية من تالميذ املرحلة  400وتلميذ  370متثلت العينة يف  :عينة البحث

 الثانوية .
 .املعد من طرف الباحث مرتكزا يف ذلك على خربته امليدانية  اعتمد الباحث أداة االستبيانأداة الدراسة :

الوسط احلسايب .معامل بريسون .النسبة املئوية .معامل الصدق الذايت .االحنراف الوسائل االحصائية :
 . التباين ،₂كا.درجة احلرية، املعياري .ت.ستيودنت

ي من املشاركة واألداء يف النشاط الرياضط التنشئة االجتماعية تؤدي إىل قدر أكبة وسانتائج الدراسة :أ
 الرتوحيي يف وقت الفراغ وخيتلف تأثريها حسب البيئة االجتماعية .

فاعلية بعض االنشطة الرتوحيية الرياضية يف أطروحة دكتوراه (، 2017/2008) الحاج صّياد دراسة -1-5
 حتسني التوافق النفسي والرضا عن احلياة لدى كبار السنن.

أسفرت هذه الدراسة على وجود فاعلية لالنشطة الرياضية الرتوحيية على عناصر العينة ة : هدف الدراس
 املمارسة يف مجيع أبعاد التوافق النفسي وبالتايل الرضا عن احلياة .

ياة لدى  لألنشطة الرتوحيية الرياضية فاعلية يف حتسني التوافق النفسي والرضا عن احلالفرضية العامة للدراسة :
 (سنة .60-50لسنن األصحناء املمارسني للرتويح الرياضي املقرتح )كبار ا
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 اعتمد الباحث املنهج التجرييب . منهج الدراسة :
سنة مقسمني إىل  60إىل  50ممارسا ترتاوح اعمارهم من  20عينة الدراسة كان عددها عينة الدراسة: 

 لي .جمموعتني جتريبية وضابطة.اختريت بطريقة عمدية من اجملنمع األص
استخدم الباحث مقياس التوافق النفسي من إعداد الباحثة صفا عيس صيام جامعة األزهر  : الدراسة أداة

(2010.) 
 املتوسط احلسايب االحنراف املعياري معامل االرتباط صدق االختبار ت.ستيودنت.الوسائل االحصائية : 

ياة لدى العينة التوافق النفسي والرضا عن احل األنشطة الرتوحيية الرياضية سامهت يف حتسني نتائج الدراسة :
 التجريبية 
 الدراسات األجنبية:-2
تأثري املمارسة الرياضية على التوافق النفسي "رسالة ماجستري(،1991عبد الرحيم دياب )"دراسة : -2-1

 ."لطالب املرحلة الثانوية بدولة الكويت
طة النفسي بني املمارسني وغري املمارسني لألنشالتعرف على الفروق يف درجة التوافق أهداف الدراسة :

 الرياضية لدى طالب املرحلة الثانوية؟

املمارسني لألنشطة و  التعرف على الفروق يف درجة التوافق النفسي بني املمارسني لألنشطة الرياضية اجلماعية
 الفردية من طالب املرحلة الثانوية؟

مارسني رجة التوافق النفسي بني املمارسني لألنشطة وغري امل:هناك فروق ذات داللة إحصائية يف د الفرضيات
 لصاحل املمارسني.

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق الشخصي بني املمارسني لألنشطة اجلماعية واملمارسني 
 لألنشطة الفردية لصاحل املمارسني لألنشطة الفردية.

فق االجتماعي بني املمارسني لألنشطة اجلماعية واملمارسني هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوا
 لألنشطة الفردية لصاحل املمارسني لألنشطة اجلماعية.

 استخدم الباحث املنهج الوصفي بالطريقة املسحية ملالئمته هلذه الدراسة.: المنهج
من خمتلف املناطق، مث طالبا من الصفني الثالث والرابع  (39)أجريت الدراسة على عينة قدرت بـ : العينة

 اختيارهم بالطريقة العشوائية، واشتملت على جمموعتني:
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طالبا  (92) منهم طالبا من املمارسني لألنشطة الرياضية باألندية الرياضية، (181) المجموعة األولى:
البا ميارسون األنشطة ط (89)و (كرة الطائرة، كرة املاءالكرة القدم، كرة السلة، )ميارسون األنشطة الرياضية اجلماعية 

 . (اجلمباز ، السباحة ، ألعاب القوى ) الفردية

 ال ميارسون أي نشاط رياضي. (187) المجموعة الثانية:

حممود عطية "ار الشخصية لقياس التوافق النفسي والذي أعده بالعربية اعتمد الباحث اختب :أدوات الدراسة
 ي.لقياس التوافق الشخصي والقسم األخر لقياس التوافق االجتماعوحيتوي هذا االختبار على قسمني : أحدمها  "هنا

توصل الباحث إىل أن ممارسة األنشطة الرياضية الفردية هو السبب الوحيد الذي أظهر الفرق  :أهم النتائج
 املعنوي يف التوافق النفسي العام وبعد التوافق الشخصي بني املمارسني وغري املمارسني لصاحل املمارسني.

 توجد أي فروق معنوية بني تأثري كل من األنشطة اجلماعية واألنشطة الفردية يف بعد التوافق االجتماعي.ال 

توصل الباحث إىل أن املمارسة الرياضية بصفة عامة، وممارسة األنشطة الفردية بصفة خاصة هلا تأثري إجيايب 
 ة يف درجة التوافق الشخصي.يف رفع درجة التوافق النفسي العام لطالب املرحلة الثانوية. وخاص

 وأن املمارسة الرياضية لألنشطة اجلماعية والفردية ليست هلا فعالية يف رفع درجة التوافق االجتماعي.

املمارسة الرياضية لألنشطة اجلماعية مل تسفر عن أي تأثري إجيايب يف رفع درجة التوافق النفسي ببعديه 
 (143ص ،1994 ،ية البدنية والرياضيةعلمية للترب)المجلة ال االجتماعي والشخصي

تأثري النشاط الرياضي على  "رسالة ماجستري(، 1991سامي غنيم محمد مطاوع ) " دراسة: -2-2
 "التوافق النفسي العام لدى طالب جامعة عني مشس 

 يف التعرف على الفروق بني الطلبة والطالبات املمارسني وغري املمارسني للنشاط الرياضي :أهداف الدراسة
 التوافق النفسي العام وأبعاده.

يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق الشخصي بني الطلبة املمارسني وغري املمارسني الفرضيات :
 النشاط. نشاط الرياضي لصاحل املمارسني هلذالل

ني وغري املمارسني سيوجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق االجتماعي بني الطلبة والطالبات املمار 
 النشاط. نشاط الرياضي لصاحل املمارسني هلذالل

يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق النفسي العام بني الطلبة والطالبات املمارسني وغري املمارسني 
 النشاط. نشاط الرياضي لصاحل املمارسني هلذالل

 ئمته لطبيعة الدراسة.استخدم الباحث املنهج الوصفي ملال منهج الدراسة:
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طالبا وطالبة  (180)طالبات حيث بلغ حجم العينة و  : اشتملت الدراسة على عينة من طالبعينة الدراسة
 للمرحلة اجلامعية.

 استخدم الباحث اختبار التوافق النفسي العام للجامعيني من إعداد الباحث.أدوات الدراسة :

 االجتماعي والثقايف.استخدم الباحث استمارة املستوى االقتصادي و 

 توصل الباحث إىل أن هناك ارتباط وجد بني أبعاد التوافق النفسي العام.أهم النتائج :

 النشاط الرياضي ساعد على إقامة عالقات اجتماعية حسنة.

بدنية )المجلة العلمية للتربية ال. تأثرا بالنشاط الرياضي التوافق االجتماعي واالنفعايل والشخصي أكثر

 .(235،ص1997ية،والرياض

رسالة ماجستري"االجتاهات الوالدية وعالقتها باجتاهات  (1993)لبيب لبيب عبد العزيز  دراسة -2-3
 األبناء حنو النشاط النشاط الرياضي وسلوكهم يف وقت الفراغ" 

 والتعرف على تأثري االجتاهات الوالدية يف التنشئة االجتماعية على اجتاهات االبناء حنهدف الدراسة: 
 النشاط الرياضي وسلوكهم يف وقت الفراغ .

 استخدم الباحث املنهج الوصفي  منهج الدراسة:
طالب من املرحلة الثانوية مبحافظة اجليزة )حضر(  285أجريت الدراسة على عينة قدرها  عينة الدراسة:

 ( سنة.17-14وتراوحت اعمارهم من )
 لدية كما يدركها االبناء لسيند صبحي ومقياس أ.د.اعتمد الباحث مقياس االجتاهات الواأداة الدراسة: 

 لالجتاهات .  Gengtonnجنجتون
ممارسة االجتاهات الوالدية غري السوية تؤثر سلبا على اجتهات االبناء حنو النشاط الرياضي نتائج الدراسة: 

 وسلوكهم يف وقت الفراغ .
 وقت الفراغ . سلوكهم يفو  ط البدين الرياضياالجتهات الوالدية هلا تأثري على اجتاهات األبناء حنو النشا

رسالة ماجستري .اجتاهات طالب جامعة حلوان ، (1999دراسة لتيمور أحمد راغب واصف ) -2-4
 حنو وقت الفراغ .
 اعتمد الباحث املنهج الوصفي . المنهج :

 طالب وطالبة من الكلية النظامية يف الدراسة . 710بلغ قوامها  عينة الدراسة:
 : اعتمد الباحث اختبار االجتاه .حنو وقت الفراغ ملنري راغب وجاكوب بريد .لدراسةأداة ا
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 لعملية اغ لصاحل طالب الكليات اوجود داللة إحصائية يف اجتاهات الطالب حنو وقت الفر نتائج الدراسة: 

 وجود داللة إحصائية بني الطلبة والطالبات يف البعد املعريف واالنفعايل لصاحل الطالب .

التوافق النفسي وعالقته باألداء يف الكرة رسالة ماجستري ، (1990دراسة عفاف أحمد توفيق ) -2-5
 الطائرة لطالبات كلية الرتبية الرياضية باألسكندرسة .

 التعرف على العالقة بني التوافق النفسي ومستوى األداء املهاري يف الكرة الطائرة . هدف الدراسة :
 لباحثة على املنهج الوصفي املسحي.: اعتمدت ا منهج الدراسة
 طالبة من املرحلة الرابعة. 152: بلغت العينة  عينة البحث

للتوافق النفسي واالجتماعي  Hiomm BELL اعتمدت الباحثة اختبار )هيوم بل (  أداة الدراسة :
 واالنفعايل واملنزيل والصحي .

 نفسي األربعة وجماالت التوافق الارات الكرة الطائرة وجود ارتباط إجيايب بني مستوى أداء املهنتائج الدراسة: 
وجود فروق دالة إحصائيا بني جمموعيت املستوى العايل واملنخفض يف األداء املهاري يف جماالت التوافق النفسي 

 األربعة
مسيشة  نقال عن الباحث بن Herry (1985) هاريو Mccuskre مكسكر للباحثان جنبيةدراسة أ-2-6

 األنشطة بإجراء حبث ميداين بعنوان أمناط مشاركة طلبة املرحلة الثانوية يفحيث قام الباحثان ،الة ماجسترييف رس العيد
 البدنية الرياضية الرتوحيية .

 اعتمد الباحثان املنهج الوصفي . المنهج:
 طالب بنني وبنات من دولة اسكتلندا . 826بلغت العينة  عينة الدراسة:
 احثان املقابلة الشخصية واالستبيان .اعتمد الب أداة الدراسة:

األسرة، ، :الثقافة ةممارسة طلبة املرحلة الثانوية ألنشطة الرتويح الرياضي تتأثر بالعوامل اآلتينتائج الدراسة: 
 (26،ص2013-2012رسالة ماجستير،)بن سميشة العيد،األصدقاء .املدرسة 
  Douglas Marrدوجالس مار و  Leo Henderyقام هبا كل من ليوهندري  أجنبية دراسة -2-7

 .نقال عن الباحث بن مسيشة العيد يف رسالة ماجستري الرتبية يف وقت فراغ طلبة املرحلة الثانوية، (1985)
 رتبية لوقت فراغ التالميذ يفخالت واستخدامات المسح عام لتسهيالت املدارس واملد هدف الدراسة :

 املدارس الثانوية . إحدى
 اعتمد الباحث املنهج الوصفي املسحي . منهج الدراسة :
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وبلغت ، مدرسة ريفية( 19، مدرسة حضرية 13مدرسة ) 32:ـالبحث :جمتمع البحث قدر ب مجتمع وعينة
 تلميذا . 153عينة الدراسة 

 .االستبيان، املقابلة الشخصية أداة الدراسة :

 ( .₂اعتمد الباحث )كا الوسائل االحصائية :
 جود اختالف يف التسهيالت بني املدارس الكبرية والصغرية أو احلضرية والريفية .عدم و نتائج الدراسة : 

 مدرسة يشتمل منهاجها على أنشطة وقت فراغ . 14وجد أن هناك 

 عدم ممارسة التالميذ أنشطة وقت فراغ نتيجة الكسل أو العمل أو االفتقار لتشجيع الوالدين .

)بن سميشة ساعة أسبوعيا  35ة وقت الفراغ يشاهدون التلفاز االفراد الذين ال يقبلون على ممارسة أنشط

 .(27،ص2013-2012العيد،رسالة ماجستير،

( بدراسة عنواهنا "طلبة 1988) Wilsonوولسون  Mesonقام هبا كل من مسون  دراسة اجنبية -2-8
 ري.رسالة ماجست املشاركة الرياضية " نقال عن الباحث ين مسيشة العيد يفو  ةيكير املرحلة الثانوية األم
 ، وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي المنهج :
 ( شاب .10000بلغت عينة الدراسة )و  العينة :

 ( من طلبة املرحلة الثانوية ميارسون أنشطة الرتويح الرياضي75%)توصال الباحثان إىل أن  نتائج الدراسة:
ات فراغهم أما قضاء أوقو  الشعور بالراحةو  الصحةترجع أسباب ممارسة النشاط الرياضي إىل رغبتهم يف اكتساب و 

-2012ستير،)بن سميشة العيد،رسالة ماجىل اإلعاقة الصحية الثانوية للنشاط الرياضي فرتجع إ عدم ممارسة طلبة املرحلة

 .(27،ص2013
 ( بدراسة عنواهنا " الرتبية يف1991) Standev Joy ستندايفنقام هبا كل من جوي دراسة أجنبية   -2-9

 نقال عن الباحث بن مسيشة العيد يف رسالة ماجستري.ايرلندا " و  كنداو  الوقت احلر يف كل من اجنلرتا
داف مفهوم وأهو  كان هدف الدراسة هو التعرف على اجتاهات الطلبة حنو األنشطة الرياضيةو  الهدف :

 الوقت احلر من وجهة نظر املدرسني.
ن إجنلرتا وكندا طلبة املرحلة الثانوية قي كل مو  ي الرتبية الرياضية: وقد اشتملت عينة الدراسة على مدرسالعينة

 .وايرلندا
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 كانت أهم نتائج الدراسة ـو  النتائج:
يف حني ، وحةأنشطة املالعب املفت، ركوب اخليل، العاب القوى، الريشة الطائرة، طلبة ايرلندا يفضلون اجلودو

 الرتمبولني ، لقدمكرة ا،  أن طلبة كندا يفضلون األنشطة الرتوحيية
ف املمارسة من وجهة نظر املدرسني االيرلنديني اتضح أن استثمار الوقت احلر على رأس قائمة ادحول أه

األهداف ويف كندا كان الرتكيز على حث الطلبة على استغالل الوقت احلر من خالل الرياضة اعتقادا ان الرياضة 
ية للحياة فكان االهتمام برتبية الفرد ككل من خالل الوقت احلر )الرتب أما يف اجنلرتا، جزء هاما ويرتبط حبياة كل فرد

نشاط الرياضي ليس حنو الو  الرتوحييو  البدين وجيه طلبة املدارس ملمارسة النشاط( على أن يكون دور املريب هو ت
 .للمنافسات العالية وذلك هبدف الصحة والسعادة للجميع 

عة أسبوعيا يف اجنلرتا سا 2.5ساعات اسبوعيا يف كندا  8طلبة فقد بلغ الرتوحيي لدى الو  حجم النشاط البدين
 (28،ص2013-2012)بن سميشة العيد،رسالة ماجستير، أسبوعيا يف ايرلندا . ساعة 30.5
( حول تأثري الوالدين 1994) Anderssen&wolويلد و  قام هبا كل من أندرسن دراسة أجنبية -2-10

رسالة  نقال عن الباحث بن مسيشة العيد يف،  للنشاط البدين أثناء وقت الفراغواألصدقاء على ممارسة املراهقني
 ماجستري.

 سنة . 12طالبا من غرب النرويج معدل اعمارهم  904على عينة  :العينة
شجيع للنشاط التو  كذا الدعمو  أثبتت النتائج أن مستوى النشاط البدين لدى الوالدين واألصدقاء: النتائج
والدين واألصدقاء ن )الكون أن اآلخرين املهمنو ،  ين لدى املراهقنيعظيم االثر على مستوى النشاط البدالبدين كان له 

-2012ر،)بن سميشة العيد،رسالة ماجستي ( مناذج وداعمني للمراهق له وقع مهم يف تشجيع ممارساهتم للنشاط البدين .

 (28،ص2013
 : الدراسات التعليق على -

 ساتاوث والدراسات السابقة واملرتبطة ملوضوع البحث، يتضح أن هذه الدر من خالل عرض خمتلف البح
ن أ رت أغلب تساؤالت الباحثني حول مدى إسهام الرتويح الرياضي يف بناء الفرد وقد افرتض جل الباحثنيمتحو 

ة إحصائية بني لهناك فروق ذات دال وأن، ةإجيابي مسامهةهلا الفئات العمرية   الرتوحيية ملختلفاملمارسة الرياضية 
وهناك بعض الدراسات هدفت إىل الكشف عن العوامل اليت ميكن أن .سني املمارسني وغري املمارسني لصاحل املمار 

حيث توصل إىل عدنة عوامل  2012/2013كدراسة مسسوم علي تؤثر على سوء التوافق عند الطالب املراهقني  
ومنها ما  ومنها ماهو متنصل بالناحية النفسية للفرد، الفرد منها ماهو متنصل بالبيئة ومنها ما هو متنصل بشخصية
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ب وبالنسبة للمنهج املستعمل يف البحوث فأغلومنها ما هو متنصل باجلانب االجتماعي.، هو متنصل باملدرسة
 لبحوث والدراسات.الباحثني استخدموا املنهج الوصفي ملالئمته ملثل هذه األنواع من ا

الدراسات على عينات خمتلفة، متثلت يف تالميذ املراحل اإلعدادية، وتالميذ  أما عينة البحث فشملت هذه
وفئة كبار السنن ، وحييةالرت  التعليم الثانوي وطلبة وطالبات املرحلة اجلامعية، ممارسني وغري ممارسني لألنشطة الرياضية

مقاييس  جلمع البيانات متثلت يفأما من ناحية  أدوات مجع البيانات إعتمد  الباحثون يف دراساهتم على أدوات .
باحثني من . ومن ال"حممود عطية هنا  "فمنهم من اعتمد مقياس الختبار التوافق النفسي الذي أعده ، واختبارات

 .(الشخصي واالجتماعي  )أعدن مقياس خاص به لقياس واختبار التوافق النفسي العام 

ا رسة الرياضية مبختلف أنشطتها الفردية أو اجلماعية هلعلى أن املما هاأما نتائج الدراسات، فقد أسفرت مجيع
وأكدت نتائج البحوث  ،الرتوحيية . وأن التوافق النفسي يتأثر باملمارسة الرياضيةمسامهة إجيابية للتلميذ املراهق

بني  (اعي الشخصي واالجتم) على أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق النفسي العام بأبعاده
د الرحيم عب"باسثناء دراسة ، الرتوحيية لصاحل املمارسنيملمارسني وغري املمارسني لألنشطة الرياضية ا

. الذي أسفرت إحدى نتائجه على أن التوافق االجتماعي مل يتأثر باملمارسة الرياضية سواء يف 1991"دياب
رجة ية مل تسفر عن أي تأثري يف داألنشطة الفردية أو اجلماعية لدى الطالب. وأن األنشطة الرياضية اجلماع

 التوافق النفسي العام ببعديه الشخصي واالجتماعي.

 أوجه االستفادة من الدراسات : -
 استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة ما يلي :

 حيث أن أغلب الدراسات اعتمدت املنهج الوصفي املسحي.، اختار الباحث املنهج الذي يتالءم ودراسته
لمرحلة وهي مقياس الشخصية ل، ف على األدوات املستخدمة مما ساعد الباحث على إختيار أداة حبثهالتعر 

 االعدادية والثانوية حملمود عطية هنا.اختار الباحث الوسائل االحصائية اليت تتناسب وبياناته وأهداف حبثه
 جديد الدراسة الحالية : -5-3

رحلة تالميذ امل إىل إجراء هذا النوع من الدراسات على على ضوء نتائج هذه الدراسات، يسعى الباحث 
لتالميذ على التوافق النفسي العام لدى االنشاط الرياضي الرتوحيي  مدى إسهام . وذلك ملعرفة (سنة17-15الثانوبة )

ميذ هي  الممارسني وغري ممارسني للنشاط البدين الرياضي. واألبعاد املراد قياسها يف التوافق النفسي العام لدى الت
 (الصحي ، االجتماعي، املدرسي ، التوافق الشخصي، األسري)
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املمارسني  (ث وذكورإنا)كما يسعى الباحث إىل حتديد الفروق يف درجة التوافق النفسي العام بني اجلنسني -
 .البدين الرياضي باملرحلة الثانويةللنشاط 



 م العالــــــي والبحـــــــث العلمــــــــــــــــــــيـــــوزارة التعلي

  ابراهيم سلطان شيبوط  3جامعـــــة الجزائر 

 معهـــد التربيـــــة البدنيــــة والرياضيــــة

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم
ــة  ـــةفي نظريـة ومنهجيــة التربيــة البدنيــ ــ ـــ والرياضيــ  

 تخصص النشاط البدني الرياض ي التربوي 

 

 

 

 – دراسة تجريبية بمدرسة يغموراسن مقاطعة مسرغين  وهران-

 :اشراف االستاذ الدكتور              :                 إعداد الطالب الباحث       

  بن صايبي يوسف                                عوينتي هواري             
 لجنة المناقشة

 الصفة الجامعة االصلية الرتبة العلمية اعضاء اللجنة
 رئيسا 3جامعة الجزائر  -أ–استاذ محاضر  براهيمي محمد

 مقررا 3جامعة الجزائر  استاذ التعليم العالي بن صايبي يوسف
 مناقشا 3جامعة الجزائر  -أ–استاذ محاضر  طوطاح مصطفى
 مناقشا جامعة وهران -أ–استاذ محاضر  قراش العجال

 مناقشا 2جامعة سطيف  -أ–استاذ محاضر  قصير عبد الرزاق
 مناقشا جامعة وهران -أ–استاذ محاضر  شنوف خالد

 
 2021-2020الجامعي: عامال
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 ملخص البحث باللغة العربية 

اقتراح برنامج تعليمي لأللعاب الحركية معد لتنمية عنصري التوافق و التوازن و بعض المهارات الحركية 
 (سنة 9-6االساسية لدى تالميذ الطور االبتدائي )

 صايبي يوسف .بنأ.دإعداد :عوينتي هواري                                                      إشراف :

ربنامج املقرتح املتكون من االلعاب احلركية لتنمية صفيت التوافق و الهذه الدراسة لتظهر مدى جناعة جاءت  
التوازن وبعض املهارات احلركية االساسية لتالميذ الصف االول ابتدائي ،باإلضافة اىل التعرف على أثر الربنامج 

رات احلركية االساسية و املقارنة بني الربناجمني ،وقد عض املهاعلى تنمية التوافق و التوازن و ب التقليدي االعتيادي
ذات  (ضابطة و جتريبية)استخدم الطالب الباحث املنهج التجرييب ذو التصميم التجرييب للمجموعتني املتكافئتني 

تلميذ للعام الدراسي  102وقد حتدد جمتمع البحث لتالميذ الصف االول ابتدائي ب  ،القياس القبلي و البعدي
بالطريقة العمدية  ،أما عينة البحث فقد مث اختيارها اسن االبتدائية مبقاطعة مسرغني رغممن مدرسة ي 2016-2017

بذلك  عينة  تتلميذ ،فأصبح 40وبعد استبعاد التالميذ املشاركني يف التجربة االستطالعية و البالغ عددهم 
تلميذ  31ة اىل جمموعتني جتريبية و ضابطة وبواقع ومث تقسيمهم بالطريقة العشوائية البسيط 62البحث االساسية 

 ،إناث لكل جمموعة ،أما اجملموعة التجريبية طبق عليها الربنامج املقرتح من طرف الطالب الباحث 16ذكور و 15
وأما اجملموعة الضابطة فيطبق عليها الربنامج االعتيادي وألجل الوصول ألهداف الدراسة مث إعداد استمارة قدمت 

عة من اخلرباء يف جمال الرتبية البدنية و الرياضية قصد ترشيح اختبارات التوافق و التوازن وقد مث اختيار اختبار جملمو 
ختبار املعتمدة من طرف الالوقوف على املشط لعنصر التوازن و اختبار الدوائر املرقمة لعنصر التوافق ،أما بطارية ا

ملهارات احلركية االنتقالية و لقياس ا TGMDختبار فهي اساسية الطالب الباحث فيما خيص املهارات احلركية اال
وكلها تتمتع بصدق وثبات وموضوعية عالية ،ليتم بعد ذلك تطبيق االختبارات ،هارات السيطرة او التحكم م

تكون من االلعاب احلركية يف شكله النهائي بعد عرضه كذلك على موعتني وقد ت  تصميم برنامج مالقبلية على اجمل
دقيقة و  45وحدة تعليمية ومدة كل وحدة  24اسبوع بواقع  12واستغرق الربنامج ،جمموعة من اخلرباء و املختصني 

أجرى الطالب الباحث القياس البعدي للمجموعتني التجريبية و الضابطة و بعد د االنتهاء من تطبيق الربناجمني بع
من مدى اء املعاجلة االحصائية املناسبة للتحقق إجر  مجع البيانات للمتغريات اليت استخدمت يف هذا البحث مث

 . 19طبعة  IBM SPSSصحة الفروض باستخدام القوانني االحصائية 
ويف ضوء نتائج القياسات و حتليلها و مناقشتها ويف حدود خصائص جمتمع البحث مث التوصل اىل االستنتاجات 

 التالية :

ة ولصاحل االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية يف تنمية عنصر فروق بني االختبارات القبلية والبعديوجود  -
 .سنوات (9-6)ألطفال   و التوازن و املهارات االنتقالية ومهارات التحكم التوافق



ث   

( 9-6توجد فروق بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية يف تنمية عنصر التوافق ألطفال )-
 .لإلناث  سنوات

( 9-6فروق بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية يف تنمية عنصر التوافق ألطفال )ال توجد -
 عند الذكور . سنوات

( 9-6ألطفال ) زنتوجد فروق بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية يف تنمية عنصر التواأنه -
 عند االناث  سنوات

( 9-6فروق بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية يف تنمية عنصر التوافق ألطفال )توجد ال -
 عند الذكور . سنوات

-6توجد فروق بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية يف مهارات احلركية االنتقالية ألطفال )-

 و القفز من الثبات ومهارة سليد عند االناث.–و القفز على رجل –ولكن اال يف مهارات احلجل  ( سنوات9
فروق بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية يف مهارات احلركية االنتقالية ألطفال  توجد ال  -
 سليد عند الذكور . يف مهارة اجلري و مهارة قالوب عند اجلنسني  ومهارة ( سنوات6-9)

( 9-6التحكم ألطفال ) توجد فروق بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية يف مهارات-
و هي ضرب الكرة املثبتة وتنطيط الكرة عند االناث و مهارة اللقف عند االناث ومهارة رمي و دحرجة  سنوات

 الكرة عند اجلنسني.
( 9-6التحكم ألطفال ) اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية يف مهاراتتوجد فروق بني ال  -

 بالنسبة للمهارات التالية : تنطيط  و اللقف عند الذكور ومهارة ركل الكرة عند اجلنسني . سنوات
سبا للمرحلة العمرية و االلعاب احلركية وطريقة العمل هبا ضمن الوحدة التعليمية يف الربنامج املقرتح كان منا-

بالتايل أحدث حتسنا يف متغريات البحث .كما اعطى فرصة كافية للتالميذ يف املشاركة االجيابية و العمل الفاعل 
 واستغالل الوقت اتناء الدرس .

 إن الربنامج االعتيادي ليس له تأثري إجيايب يف تنمية بعض املهارات احلركية االساسية .-
 نامج املقرتح املتكون من االلعاب احلركية على الربنامج االعتيادي احصائيا و عمليا .وبالتايل تفوق الرب 

تالميذ –املهارات احلركية االساسية –التوازن –التوافق –االلعاب احلركية –الربنامج التعليمي الكلمات المفتاحية :
 (سنة .9-6الطور االبتدائي )
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 مقدمة :

تعترب الرتبية من أهم عوامل التقدم ألي جمتمع من اجملتمعات وعليها تقوم املواطنة الصاحلة وهبا تنهض        
االجيال كما أهنا تؤدي دورا هاما يف حياة اجملتمعات املتقدمة ،حيث أصبح ينظر اليها يف عاملنا املعاصر على أهنا 

رد و اجملتمع ،و الرتبية يف جوهرها عملية تشكيل استثمار بشري وذلك لكوهنا من أفضل السبل لتحقيق منو الف
اجتماعي للفرد و مساعدته على استثمار قدراته وإمكاناته ،كما أهنا عملية تعديل السلوك االنساين بقصد التنمية 

صادق الشاملة املتكاملة للفرد اىل اقصى حد ممكن من النواحي اجلسمية و العقلية و االنفعالية و االجتماعية ) 
 (.196،ص2011،ايك واخرون الح
ويقول "أمحد بوسكرة "أن التحوالت اليت شهدهتا املنظومة التعليمية يف اجلزائر و الرهانات اليت رمستها استلزمت    

وضع مقاربات جديدة لعملية التدريس تتجاوز ما كان معموال به من قبل وذلك نظرا لعدم مسايرة للطموحات و 
رتبية البدنية كغريها من املواد الدراسية سايرت هذه التغريات الن هلا دورا هاما يف التحديات املفروضة عليه و ال

حياة االفراد و اجملتمع ملا هلا من أمهية بالغة يف منو الفرد بشكل كامل يف مجيع النواحي فاإلعداد السليم للطفل 
ازداد االهتمام يف اآلونة االخرية  يساعده على مواجهة التحديات احلضارية اليت تفرضها حتمية التطور ولذلك قد

أحمد باحلركة الرياضية  حىت أصبح تقدم الرياضة يف أي بلد من بلدان العامل مقياسا لتقدم الشعوب و احلضارات )
 (.08،ص 1998، بوسكرة

 هلذا كان من الطبيعي االهتمام بالعلوم الرياضية املتصلة باألداء الرياضي فقد تبث علميا ارتباط أغلب    
الفعاليات و االنشطة الرياضية بالنمو البدين وأن االلوان اللعب توفر للفرد فرص النمو العقلي و اجلسدي املنظم 
فتساعده على تنمية مهارات التواصل و التعاون مع االخرين وتنمي لديه احرتام الذات و تقديرها و تزيد من قدرته 

ت االجتماعية اليت تعني الفرد على التكيف مع عناصر البيئة على تفهم حاجات االفراد االخرين و اكتساب العادا
 (.07،ص2002، مروان عبد المجيدو التوافق مع مجيع من يتصل يهم من الناس )

وتعترب مرحلة التعليم االبتدائي حجر الزاوية يف البناء التعليمي و اليت ترتكز عليها الدول وذلك لكوهنا من     
لتنمية قدرات الطفل احلركية و تطويرها اليت تستند اليها املراحل التعليمية الالحقة وقد عد أنسب املراحل السنية 

الكثري من العلماء هذه املرحلة كأحسن مراحل التعليم نظرا اىل وجود جمموعة من اخلصائص البيولوجية و النفسية 
من أهم املعايري اليت تقاس هبا تقدم اجملتمعات  و احلركية اليت متيز الطفل يف هذه املرحلة كما يعد االهتمام بالطفولة

و تطورها فهذا االهتمام هو يف الواقع اهتمام مبستقبل االمة فإعداد االطفال ورعايتهم يف اجلوانب كافة هو إعداد 
 ناهدة عبد زيدملواجهة التحديات احلضارية اليت يفرضها مقتضيات التطور و التغري السريع الذي نعيشه اليوم )

 (.207،ص2010،

" ان الرتبية احلركية تعطي خربة جسدية واسعة للتلميذ وخاصة اتناء موقف Nathalie"و"Benoitكما يرى "    
 .(Benoit ,Nathalie ,2011,p61االداء احلركي )
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"أن برنامج الرتبية احلركية يهدف اىل حتقيق أقصى قدر ممكن من تطوير االمكانات و Rigal Robertويرى"    
القدرات احلركية للطفل لتحقيق التناغم و التوافق احلركي من طريق االنشطة احلركية اليت ينظمها الطفل أو يتم 

 .(Rigal robert ,2010,p39تنظيمها له يف مواقف تعليمية داخل و خارج املدرسة )
)افالطون ( و )بياجيه(خري  كما تعد االفكار الرتبوية و النظريات الرتبوية اليت جاء هبا )رودولف ال بان( و    

دليل على أمهية القدرات البدنية واحلركية و عالقتها باألداء احلركي لإلنسان ودورها يف تنمية املستوى احلركي و 
الوجداين و املعريف للطفل ويتجسد ذلك باعتبار الرتبية الرياضية و احلركية نوع من أنواع الرتبية العامة و اليت تسعى 

مو املتكامل و املتزن )اجتماعيا و عقليا و نفسيا و بدنيا ( وذلك من خالل النشاط احلركي الذي اىل حتقيق الن
تتطور فيه القدرات البدنية و احلركية بشكل خاص ،وعليه يتطلب من املتخصصني و الباحثني االهتمام باألطفال 

 (.167،ص2009، سينأسعد حوالعمل على إعداد مناهج تعليمة تساعد على إكساهبم تلك القدرات )
وقد أكدت العديد من الدراسات على أمهية اللعب كوسيلة من الوسائل املهمة لتفريغ الطاقات الزائدة و     

التعبري عن الذات و الوجود واكتشاف العامل من حوهلم و تنمية مداركهم العقلية و االنفعالية و االجتماعية ومن 
 (.1997Elliot(و)Krouger2003 (،)2004)صالحات  (،2005بني هذه الدراسات جند دراسة )جرب

( صدر عن كل من دائرة الصحة و اخلدمات االنسانية االمريكية و اجمللس الرئاسي االمريكي للياقة 1996ويف )   
البدنية و الرياضية بأمهية ممارسة النشاط احلركي يف املدارس االبتدائية من اجل حتسني اسلوب احلياة ورفع مستوى 

 .(Américain alliance ,1996اللياقة البدنية و الصحية للتالميذ )
فاللعب بشكل عام إحدى مظاهر النشاط الرياضي و من جهة أخرى هو أحد ضروريات احلياة و من      

 السايحالظواهر الواضحة أن اللعب يأخذ أنواعا و أشكاال خمتلفة وذلك تبعا للمرحلة العمرية للفرد )
 (.05،ص2006،

النفسية وذلك لقرهبا من طبيعة ياضية من الناحيتني االجتماعية و إن االلعاب احلركية من اهم مظاهر الرتبية الر      
الطفل ورغباته وميوله ،فضال عن املتعة اليت يكتسبها يف مزاولته هلا ،واليت تعد متنفسا ضروريا للحيوية و املرح 

ربوية عامة لالطفال ،وكذلك وسيلة لأللعاب الرياضية فالبيئة اليت الطبيعي ،إذ تستخدم االلعاب احلركية وسيلة ت
يكون فيها املريب حنونا يف حكمه ويسمح لالطفال باكتشاف بيئتهم من دون خوف أو إخفاق تساعد كل طفل 

د أميرة عبليحقق مستوى يف تنمية مستوى يف تنمية قدراته الشخصية مثل :القدرات احلركية و العقلية و البدنية )
 ( .153،ص2014، الواحد و فاطمة كريم

والشك أن العاب احلركية الرتبوية تتيح للتالميذ فرص مناسبة الستخدام أشكال كبرية و متنوعة من املهارات     
احلركية من خالل حمتوى املنهاج التعليمي يف برنامج الرتبية البدنية للمراحل التعليمية املختلفة حيث جيب أن 

التعليمي للجوانب النفسحركية ملهارات التحكم يف اجلسم و املهارات املتنوعة باستخدام الكرة أو يتضمن املنهاج 
 (.112،ص2009، أحمد البساطياالدوات )



 مقدمــــــــــــــــــــة
 

 
4 

وتكمن أمهية التوازن يف أنه مكون أو صفة هامة يف أداء املهارات أو احلركات االساسية كالوقوف أو املشي     
لرياضية خاصة اليت تتطلب احلركة فوق حيز ضيق ،كما يتضمن احملافظة على وكذلك الفعاليات او املهارات ا

 (.186،ص2011، محاسنعالقة ثابتة بني اجلسم وقوة اجلاذبية االرضية ويتم التوازن لواسطة اجلهاز العصيب )
هو املفهوم اخلاص لذا فإن التوافق يعد جوهر التعلم احلركي فإذا كان التعلم احلركي مفهوما عاما فإن التوافق يعد 

 (.16،ص2002،وجيه ، أحمد البديري)
وتذكر عفاف عثمان أن املهارات احلركية االساسية هي االنشطة احلركية اليت تبدو عامة عند معظم  االطفال     

عفاف مثل املشي و اجلري و رمي الكرات و القفز و الوثب و تعد ضرورة لأللعاب املختلفة لليت يقوم هبا الطفل )
 (.112،ص2013، انعثم
وبصفة عامة جيب أن حيقق تدريس االلعاب احلركية الرتبوية التطوير يف ثالثة اجتاهات أساسية هي تطوير اللياقة    

 أحمد البساطيالبدنية و الصحة العامة و تطوير املهارات احلركية و تطوير املهارات االجتماعية )
 (.115،ص2009،

اكتساب مهارات احلركات االساسية وامتالك التوافق احلركي يتطلب أن مير وتؤكد "امسا جرجس الياس" أن     
الطفل بتجارب حركية متعددة ضمن برامج موجهة ،غري أننا نالحظ يف جمتمعاتنا العربية ان تلك املهارات لدى 

ية مستقبال العديد من االطفال ال تتطور بالشكل املناسب و بالتايل يكون التأثري سلبيا يف ممارسة أنشطة بدن
 (.69،ص2015، أسما جرجس واخرون)

وترى" عفاف عثمان" أن من أهم ما يتميز به طفل هذه املرحلة سرعة استيعاب و تعلمه للحركات اجلديدة و     
 (.88،ص2017، عفاف عثمانالقدرة على املوائمة احلركية ملختلف الظروف )

املتمثلة يف إعداد برنامج تعليمي باستخدام االلعاب احلركية ومن هذا املنطلق قام الباحث هبذه الدراسة و      
 بغرض تنمية صفيت التوازن و التوافق و بعض مهارات التحكم و السيطرة و مهارات االنتقالية .

وبالرغم من تعدد الدراسات اليت اختصت باأللعاب بصفة عامة ولكن مل تتطرق اىل االلعاب احلركية بصفة -
تنمية بعض الصفات احلركية كالتوازن و التوافق ومل جند هلا دور يف تنمية بعض املهارات خاصة ومل تركز على 

 احلركية االساسية من خالل االلعاب احلركية اال القليل .
إن عدم القيام مبثل هذه الدراسات قد يرتك اساتذة التعليم االبتدائي يف غموض وباخلصوص ان الربنامج املعتمد -

ارة عن العاب اجلري و املطاردة ويفتقر اىل املتعة وخيلو من االلعاب احلركية اليت تنمي بعض من طرف الوزارة عب
 الصفات احلركية و بعض املهارات احلركية االساسية  .

ومن خالل هذا البحث سوف نقرتح هذا الربنامج املتكون من االلعاب احلركية معد لتنمية  صفيت التوازن و التوافق 
 احلركية االساسية .و بعض املهارات 
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لذلك قمنا بتقسيم حبثنا اىل ثالثة جوانب وهي ؛اجلانب التمهيدي وتطرقنا فيه اىل املشكلة و الفرضية و     
 املفاهيم االجرائية و الدراسات السابقة .

دنية  و اجلانب النظري  الذي قسمناه اىل مخسة فصول وهي ؛ الفصل االول وتطرقنا فيه اىل مفهوم الرتبية الب   
والتعلم احلركي و يف الفصل الثاين وضحنا مفهوم اللعب و االلعاب احلركية، أما الفصل الثالث تكلمنا عن صفيت 
التوازن و التوافق أما الفصل الرابع تعرضنا اىل وصف املهارات احلركية االساسية و تطرقنا يف الفصل اخلامس اىل 

 سنة .(9-6)خصائص املرحلة العمرية 
التطبيقي وحتدثنا فيه على منهجية البحث مث قمنا بعرض و مناقشة و حتليل النتائج و مقابلتها  واجلانب   

 بفرضيات البحث و اخلروج باالستنتاجات و التوصيات و االقرتاحات .
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 إشكالية البحث :-1

ة ـــــــالطفل يف املناهج احلديثة هو احملور االساسي يف مجيع نشاطاته فهي تدعوه دائما اىل النشاطات الذاتييعترب      
ز ــــوتنمي فيه عنصر التجريب و احملاولة و االكتشاف وتشجيعه على اللعب احلر وترفض مبدأ االجبار و القهر وترك

االبداع و التجديد و الشمول وهذا كله يستوجب نظام تربوي يستند على أحدث ما دفعت به  على مبدأ املرونة و
ها ـــــــــــق عليـــــــنتائج الرتبية احلركية على االمكانات احلركية الفطرية الطبيعية املتاحة من خالل جسم الطفل و اليت تطل

ر ــــــــــــــا لتطويــــــا أساسيـــــــــد ركنـــــ املراحل الدراسية االوىل تع"أن الربامج احلركية يف Kephartاحلركة االساسية ويضيف "
 (.28،ص2013، انشراح إبراهيم المشرفياملهارات احلركية االساسية ملختلف االنشطة الرياضية )

ث متثل ـــة ،حيــــــــ"اىل أن مرحلة الطفولة فرتة حرج2005ونقال عن "فرج عبد اللطيف "فقد أشار "االجنف     
ة اىل ــــــة االساسيـــــــارات احلركيــــــة من أداء املهــــــــــأخصب فرتات النمو املهاري احلركي ،فضال عن كوهنا فرتة انتقالي

رات احلركية االساسية هبذه اـــــو املهــــر منـــــر يف تطويــــــــة أداء املهارات املرتبطة باألنشطة الرياضية وأن أي تقصيـــــمرحل
 (.2008، فرج عبد اللطيفالفرتة العمرية يؤثر سلبا على مراحل النمو احلركي )

(اىل أن اهلدف الرئيسي من الرتبية الرياضية هو تطوير املهارات احلركية لذلك جيب أن  Steinويشري "ستني")    
احلركة اليت يتضمنها برامج الرتبية الرياضية يكون تطوير الشخصية عبارة عن ناتج طبيعي يكتسب من خالل 

الفعالة ،كما أن إكتساب الطفل مهارات أساسية مثل املشي و اجلري يعد من عوامل توسيع دائرة النشاط احلركي 
لديه ،حيث تزداد من خالهلا كمية و نوعية املثريات اليت تتعرض هلا الطفل وتؤثر فيه من خالل تفاعله مع البيئة 

إتاحة الفرص الالزمة للقيام مبختلف االستجابات احلركية اليت تؤدي خربات النجاح فيها اىل تثبيت  وتعمل على
وتطوير الكثري من املهارات احلركية ،فاملهارات احلركية االساسية تعد عامال أساسيا ومهما يف تطوير القدرات 

ن قد طور بعض املهارات احلركية املهمة و العقلية و املهارية و االنفعالية ،و الطفل عند دخوله للمدرسة يكو 
االساسية لأللعاب و الرياضات التخصصية سبب نقص اخلربة و عدم اكتمال النضج العقلي البدين مما يتطلب 

 (.Stein ,2003 ,p10-12توفري تدريب منظم مستمر و موجه لتنمية تلك املهارات وتطويرها )

نشطة حركية هامة ملرحلة الطفولة املبكرة ،و أن هذه املهارات احلركية فاملشي واجلري، الوثب ،احلجل و الرمي أ   
االساسية تتطور مع زيادة عمر الطفل وان تطورها يقود اىل اداء مهارات رياضية  ناجحة ،كما أن احلركات 

طة الرياضية االساسية لفرتة الطفولة املبكرة تعترب االساس الكتساب املهارات العامة و اخلاصة و املرتبطة باألنش
 (201،ص1999، أسامة كامل راتباملختلفة يف مراحل النمو التالية و خاصة أتناء الطفولة املتأخرة و املراهقة )

سنوات من املراحل اخلصبة يف تنمية (9-6)وتقول "إميان شاكر" يف دراستها أن  مرحلة الطفولة املتوسطة     
كما يتميز الطفل يف هذه املرحلة بسرعة تعلمه للمهارات املتنوعة و وتوجيه القدرات البدنية و املهارات  احلركية  
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خاصة عند حتديد اهلدف احلركي ،كما له القدرة على ربط احلركات االساسية املختلفة وكذا له إمكانية تصحيح 
 (.74،ص2003،إيمان شاكراالخطاء )

ويشري "السايح مصطفى" اىل أن االلعاب الصغرية كإحدى الوسائل اهلامة اليت تصبغ درس الرتبية الرياضية بطابع  
السرور و املرح و االسرتخاء ،كما ينظر اليها كإحدى الوسائل ذات االهداف الرتبوية و التعليمية العامة باإلضافة 

فية ملختلف أجزاء اجلسم كما تعترب إحدى املظاهر الرتبية اىل إسهامها بقدر واخر يف االرتقاء بالقدرة الوظي
الرياضية حيث حتتل مكانة كبرية بني االنشطة الرياضية املتعددة ،لذا اصبحت اساسا من االسس اليت ال غىن عنها 

عاب يف أي برنامج من برامج الرتبية الرياضية سواء كانت برامج تعليمية او تروحيية او عالجية ،كما أصبحت االل
الصغرية من الوسائل اهلامة اليت تساعد يف تنمية القيم اخللقية و تطوير العالقات االجتماعية باإلضافة اىل مساعدة 

 (.41،ص2007، السايحيف منوهم البدين ، احلركي ، النفسي ،االجتماعي و العقلي )

واليت أكدت على انه بالرغم من أمهية وتتفق الدراسة احلالية مع الدراسة اليت قام هبا "ايت لونيس وأخرون "     
تطوير القدرات البدنية و احلركية لالطفال و من سن مبكرة و بوسائل و طرق تتناسب وإمكانيات الطفل املختلفة 
لكن جند أنه درس الرتبية الرياضية يف املدارس االبتدائية ال حيقق أهداف الرتبية الرياضية حيث أنه مازال يدرس 

ة القدمية رغم فائدهتا احملدودة يف بعض العمليات التعليمية وبتمرينات مقيدة ذات تشكيالت بالطرق التقليدي
حمددة كاهلرولة حول امللعب مث املشي وبعض القفزات مث جمموعة من التمارين البدنية من الوقوف يف أغلب 

نا اهلروب من الدرس دون االحيان وخباصة يف قسم الدرس التمهيدي مما يولد امللل و الضجر عند الطفل واحيا
ادىن استثمار لطاقات الطفل احلركية اهلائلة مولدين االحباط لرغباته و ميوله بكل جوانبه املختلفة مبتعدين بذلك 
عن أهداف درس الرتبية الرياضية املدرسية يف بناء النشء و تطويره مبا يتفق ومتطلبات املرحلة من كافة اجلوانب و 

ضة للطفل و خاصة املدرسية منها ما يتناسب مع قدراهتم احلركية و العقلية و النفسية مع االهتمام بربامج الريا
 (116،ص2018، ايت لونيس و اخرونالتشجيع هلم املستمر هلم )

ومن خالل الدراسة االستطالعية اليت اجريناها يف بعض املدارس االبتدائية تبني لنا تقصري كبري يف تدريس مادة    
ية من طرف املعلمني هبذه املدارس ،كما ال يوجد معلم خمتص يف الرتبية البدنية علما أن املعلم هو قائد الرتبية البدن

املوقف التعليمي و موجهه  و هو الذي  به مسؤولية  وضع الربنامج التنفيذي للمنهاج املدرسي و هو الذي خيطط 
ال يسمح (" Charles merilقول "تشارلز مرييل")للدرس ومن هنا تظهر أمهية إعداد مدرس الرتبية البدنية ،حيث ي

حيث يتطلب من القائمني هبا التخصص الدقيق يف »الحد ممارسة مهنة التعليم ما مل يعد إعداداً أكادمييا خاصًا 
وحبكم خربة الباحث امليدانية يف  املادة العلمية و االملام التام باألسس النفسية و باألساليب وطرائق تدريسها

الثانوي الحظ ان معظم التالميذ يفتقرون اىل عناصر اللياقة البدنية املرتبطة باملهارة على وجه العموم وعلى  التعليم
والحظنا رغم  ،صفيت التوازن و التوافق على وجه اخلصوص وحىت على مستوى املهارات املرتبطة باألنشطة الرياضية
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نقص كبري وواضح  طة الفردية و حىت اجلماعية باألنشإعطاء االستاذ املختص حصص يف تعلم املهارات املتعلقة 
على مستوى االداء الرياضي و كذلك اجلانب البدين احلركي ،فوجب على الباحث الذهاب اىل املرحلة االبتدائية 

ومنو القدرات البدنية و اليت تصبح هي املرحلة احلرجة و القاعدة االساسية يف تعلم املهارات احلركية االساسية 
وقد اشارت "خريبكوفا " اىل أن املشكالت االساسية للرتبية البدنية للتلميذ جيب ان حتل بالكامل بنجاح كية احلر 

قدر االمكان يف السنوات الثمانية االوىل فإذا مل يتم ذلك نكون قد امهلنا أكثر مراحل العمر تأثريا و فاعلية على 
 (.1990، راتب كامل ،انور الخوليمنو قدرات التلميذ احلركية )

ولقد وضح كل من "بينت" و "كيل" على أن واقع اللعب يف مرحلة التعليم االبتدائي ولألسف عبارة عن    
نشاط حمدود وبشكل كبري وهبذا ال يساعد يف تنمية قدرت الطفل فقد ذكر قائلني "يبدوا أن بعض املعلمني و 

أل الفراغ  كما أهنن ال يبتغني أي اهداف واضحة املعلمات ال يدركون أمهية اللعب ويستخدمونه كمجرد وسيلة مل
من االنشطة اليت ميارسها االطفال ،هذا فضال عن عدم مالحظتهم لسلوكيات االطفال اليت تتبع من خالل اللعب 
مبعىن اخر ال متتل أنشطة اللعب عندهم اىل توفري اخلربات و املهارات التعليمية اليت حتقق مستوى مقبوال من اجلودة 

 (23،ص 2009، يل بينت ،ليزوود سوروجرزنيف)
ذلك ال يتخلى عنه االطفال و  فمن خالل موضوع حبثنا هذا تعترب االلعاب احلركية العامل الفعال الذي     

ألمهيتها الفيزيولوجية و االجتماعية و النفسية خاصة ملرحلة التعليم االبتدائي اليت أكد علماء النفس أهنا حالة قلق 
من املراحل اهلامة اليت تعترب مرحلة الطفولة املتوسطة ف اىل النمو البيولوجي السريع و توثر نفسي للطفل وهذا راجع 

سب الطفل املهارات ت،إذ فيها يك املورفولوجي،االجتماعي ،النفسي ،و ي ،العقلي ر هبا الطفل يف منوه احلركمي
ويؤكد الكثري من العلماء و املربني اهنا املرحلة املناسبة لتعلم الطفل اختصاص يف نشاط رياضي ما ولتحقيق ذلك ،

اع حاجات و رياضية علمية مقننة تتضمن جمموعة من االلعاب احلركية اليت تعمل على إشبمن اتباع انشطة البد 
والحظ الباحث من خالل استطالعه يف املدارس وجود ضعف يف مستوى ميول الطفل يف هذه املرحلة العمرية 

ب البدين أداء املهارات احلركية االساسية يف درس الرتبية البدنية و الرياضية وكذلك ضعف اداء االطفال من اجلان
برناجما تعليميا وفق اسس علمية  ناحال هلذه املشكلة من خالل اقرتاحجياد نا اىل احملاولة إلاحلركي ،االمر الذي دفع

لأللعاب احلركية معد لتنمية عنصري من عناصر اللياقة البدنية املرتبطة باملهارة وهي صفة التوازن و التوافق وكذلك 
لها بعض و إخراجه بطرق تدريس حديثة تتخل ( سنة9-6لتنمية بعض املهارات احلركية االساسية ألطفال )

نقول ان  ان ومن خالل هذا الطرح ميكنناااللعاب التنافسية املشوقة و املتنوعة للطفل تتناسب مع ميوله ورغباته 
 سعت الدراسة احلالية لإلجابة على التساؤالت التالية :

 سنوات؟ (9-6)بني االختبارات القبلية و البعدية لعنصر التوافق ألطفال ذات داللة إحصائية هل توجد فروق  -1
 سنوات؟ (9-6)بني االختبارات القبلية و البعدية لعنصر التوازن ألطفال ذات داللة إحصائية هل توجد فروق  -2
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية و البعدية  يف مهارات احلركية االنتقالية لالطفال   -3
 ? سنوات (6-9)

( 9-6)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية و البعدية  يف مهارات التحكم لالطفال   -4

 ? سنوات
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية لعنصر التوافق -5

 ؟سنوات(9-6)ألطفال 
حصائية بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية لعنصر التوازن هل توجد فروق ذات داللة إ -6

 ؟سنوات(9-6)ألطفال 
ية ــــــة االنتقالــــــــــارات احلركيــــــــــــهل توجد فروق ذات  داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية و الضابطة يف مه -7

 ؟ سنوات(9-6)لالطفال  
-6)ارات التحكم لالطفالفروق ذات  داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية و الضابطة يف مه هل توجد-8

 ؟(سنوات9
 أهداف البحث :-2

 إّن األهداف اليت نريد الوصول إليها من خالل هذا البحث هي:    
 سنوات؟ (9-6)ق ألطفال ــــــــــــــــــر التوافـــــــلعنص ةـــــــة و البعديـــــــــــــارات القبليـالّتعرف علي الفروق الفردية بني االختب -1
 سنوات؟ (9-6)وازن ألطفال ــــــــــــــــــر التــــة لعنصــــــة و البعديـــــــــارات القبليـــــــــبني االختب الّتعرف علي الفروق الفردية -2
 ؟ سنوات( 9-6)م لالطفال  ــو البعدية  يف مهارات التحكالّتعرف علي الفروق الفردية بني االختبارات القبلية  -3
 (9-6)الّتعرف علي الفروق الفردية بني االختبارات القبلية و البعدية  يف مهارات احلركية االنتقالية لالطفال   -4

 ؟ سنوات
لعنصر التوافق ألطفال  الّتعرف علي الفروق الفردية بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية -5
 ؟سنوات(6-9)

الّتعرف علي الفروق الفردية بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية لعنصر التوازن ألطفال  -6
 ؟سنوات(6-9)

 ؟ سنوات(9-6)ضابطة يف مهارات التحكم لالطفال الّتعرف علي الفروق الفردية بني اجملموعتني التجريبية و ال -7
-6االنتقالية لالطفال  ) الّتعرف علي الفروق الفردية بني اجملموعتني التجريبية و الضابطة يف مهارات احلركية -8

 ؟(سنوات9
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 فرضيات البحث:-3
 وهناك(Maurice angers, 1996, p. 102) ""ذلك احلل املسبق إلشكالية البحثتعرف الفرضية على أهنا    

 .(Andrée lamoureux, 1995, p. 124) من يرى أن فروض البحث هي "تنبؤ لعالقة قائمة بني متغريين
توجد فروق بني االختبارات القبلية والبعدية ولصاحل االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية يف تنمية عنصر -1

 سنوات.  (9-6)التوافق ألطفال 
ة والبعدية ولصاحل االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية يف تنمية عنصر توجد فروق بني االختبارات القبلي -2

 سنوات. (9-6)التوازن ألطفال 
توجد فروق بني االختبارات القبلية والبعدية ولصاحل االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية يف مهارات  -3

 سنوات (9-6)احلركية االنتقالية لالطفال  
توجد فروق بني االختبارات القبلية والبعدية ولصاحل االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية يف مهارات -4

 . سنوات( 9-6)التحكم لالطفال  
 (9-6)توجد فروق بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية يف تنمية عنصر التوافق ألطفال  -5

 سنوات. 
 (9-6) اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية يف تنمية عنصر التوازن ألطفال توجد فروق بني -6

 سنوات. 
توجد فروق بني اجملموعتني الّتجريبية والّضابطة يف االختبارات البعدية يف مهارات احلركية االنتقالية ألطفال  -7
 سنوات.( 6-9)

( 9-6والّضابطة يف االختبارات البعدية يف مهارات التحكم ألطفال ) توجد فروق بني اجملموعتني الّتجريبية-8
 سنوات.

 اهمية البحث :-4
من جانبني مها : جانب علمي سيستفيد منه الطلبة اجلامعيني و الباحثني وذلك بتعزيز و تكمن أمهية البحث      

األلعاب احلركية من أجل تنمية بعض عناصر  الّلياقة املكتبات اجلزائرية ببحث جديد وتوضيح كيفية استعمال 
بعض املهارات احلركية  سنوات وخنص بذكر التوافق و التوازن  وكذلك تنمية (9-6)البدنية املرتبطة باملهارة ألطفال 

حيث يتمكن الطّفل من أداء احلركات وفق إمكاناته وقدراته من خالل حرية احلركة ، مما يساهم االساسية 
الّتعرف على أمهية ، وجانب عملي سيستفيد منه اساتذة التعليم االبتدائي و ال يف زيادة تطوير تلك القدراتقبمست

 سنوات .(9-6)األلعاب احلركية وتأثريها على أهم عناصر الّلياقة البدنية املرتبطة باملهارة للمرحلة العمرية 
على هذا األساس فمن الّضروري البحث عن أجنع الوسائل و الطّرق اليت تسمح بتحقيق أهداف الربنامج و     

متيز الطفل يف هذه املرحلة العمرية بسرعة استيعاب و و الرّتبوي  ملادة الرّتبية البدنية والرّياضية يف الوسط املدرسي 
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تعترب هذه املرحلة مثالية فيما يتعلق حيث ختلف الظروف لى املواءمة احلركية ملعتعلم املهارات اجلديدة و القدرة 
حصر كل املشاكل و العراقيل اليت حتول دون حتقيق مشروع البحث و إعطاء اقرتاحات ميدانية و بالتعلم احلركي 

 لتعميم طريقة األلعاب احلركية عرب كل املدارس اجلزائرية .

 تحديد مفاهيم ومصطلحات البحث :-5
 التعليمي :البرنامج -5-1

و يعرفها  "البيك وعباس "ان الربنامج "هو اخلطوات التنفيذية يف صورة أنشطة تفصيلية من الواجب القيام هبا    
 .(102، ص 2003، البيك علي وعباس عماد الدين)  لتحقيق اهلدف"

فا مما يتطلبه وعرفه عبد احلميد شرف بأنه عبارة عن اخلطوات التنفيذية لعملية التخطيط خلطة صممت سل   
 (17،ص2011، محمد فؤاد رشوانذلك التنفيذ من توزيع زمين وطرق تنفيذ وإمكانات حتقيق هذه اخلطة )

أما "ستاليتشكا" فقد عرف الربنامج بأنه سريورة افرتاضية منتظمة ومؤسسة على خربة املمارسة و جمموع     
موظفة حسب مستوى االجناز الرياضي وحسب قدرات كل املعارف العلمية الرياضية وهي أيضا مبنية وفق أهداف 

 ( .Jürgen weineck,1997,p24فرد )
ويعرفه الباحث اجرائيا أنّ الربنامج التعليمي هو جمموعة من اخلطوات التعليمية وخربات خمططة  يف صورة    

 أنشطة لتحقيق أهداف مسطرة من طرف الباحث.
 االلعاب الحركية :-5-2

"جميد ريسان خريبط "بأهنا "نشاط موجه يقوم به االطفال لتطوير سلوكهم و قدراهتم العقلية و  ويعرفها     
اجلسمية والوجدانية، حيقق يف نفس الوقت املتعة و التسلية ويستثمر أنشطة اللعب يف اكتساب املعرفة و تقريب 

 .(11ص، 2000، مجيد ريسان خريبط ) مبادئ العلم لألطفال وتوسع افاقهم املعرفية
ويعرفها الباحث اجرائيا : هي تلك االلعاب اليت تستخدم كوسيلة للرتبية البدنية العامة لألطفال و لالستعداد     

ولأللعاب الرياضية وتكون فردية او مجاعية تشرتك فيها جمموعة من التالميذ يف اللعب كما تتميز بعنصر التشويق  
 واملنافسة .

 التوافق :-5-3

مفيت "املقدرة  على استخدام مراكز االحساس و احلركة يف أجزاء اجلسم املختلفة لتنفيذ أكثر "يعرفه  حيث     
 .(33، ص 2004،  مفتي)  حركي بسالسة و دقة من واجب

ويعرف الباحث إجرائيا هي الدرجة اليت يتحصل عليها املخترب )الفرد( من خالل تطبيقه الختبار التوافق املقرتح    
 يف بطارية االختبار .
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 :التوازن -5-4

 "على أنه قدرة الفرد على السيطرة على أجهزته العضوية من أمرية وماهر حسن حممود" كل من   يعرفانهو      

 .(224، ص 2008،  أميرة) العصبية ،وهو نتاج التعاون بني اجلهازين العضلي و العصيبالناحية العضلية و 
ويعرف الباحث إجرائيا هي الدرجة اليت يتحصل عليها املخترب من خالل تطبيقه الختبار التوازن املقرتح يف     

 بطارية االختبار .

 المهارات الحركية االساسية :-5-4

احلركات الشائعة اليت تشكل يف جمموعها الركائز االساسية لألنشطة الرياضية مجيعها هي تلك  ويعرفها ابو منرة 
االخرى يف حياة الفرد اليومية اليت تساعده على تعليم احلركات الكربى مثل املشي و اجلري و القفز و اهلبوط و 

ا املشي و اجلري وعرفها على اهنا التوازن و الدوران و السحب و من املعتاد ان اغلبها يتكرر بصورة رتيبة و ال سيم
املفردات االولية الفطرية للحركة االساسية وهي مهارات تؤدى كطريقة للتعبري و االستكشاف ولتفسري ذاتية الفرد 

 أبو نمرةوتنمية قدراته وذلك عن طريق تشكيل وتصميم املواقف اليت تكون حافزا للطفل ملواجهة حتديات قدراته )
 (.216،ص2009،

إجرائيا هي جمموعة من احلركات الفطرية وتنقسم اىل ثالث انواع من املهارات احلركية ويعرفها الباحث     
االساسية االنتقالية و الغري االنتقالية و مهارات التحكم او السيطرة و اليت تتحسن من خالل برنامج لأللعاب 

 TGMDاحلركية ويتم قياسها من خالل بطارية اختبار 

  (سنة :9-6لعمرية )المرحلة ا 5-5

الفئة اليت تشمل كل التالميذ الذين يدرسون يف الصف االول و الثاين   أهناويعرف الطالب الباحث إجرائيا     
 إبتدائي لكال اجلنسني الذكور و االناث مبدرسة أوكبدان بشري مبقاطعة مسرغني والية وهران .

 و المشابهة : الدراسات السابقة-6
 العربية :الدراسات -6-1
"أثر استخدام االلعاب الصغيرة في تطوير بعض  : بعنوان( 2002 " )قحطان جليل العزاوي تطرق"-

 "القدرات البدنية لدى حراس المرمى بكرة القدم
وهتدف الدراسة اىل وضع منهج تدرييب مقرتح يف استخدام االلعاب الصغرية يف تطوير مستوى بعض القدرات     

سنة لكرة القدم ومعرفة تأثري املنهج التدرييب املقرتح يف تطوير بعض  14البدنية لدى حراس املرمى االشبال بعمر 
العباً  20القدرات البدنية لدى حراس املرمى االشبال ، واعتمد الباحث على املنهج التجرييب ومشلت عينة البحث 

موعتني وبشكل من حراس املرمى االشبال يف املركز التدرييب التطويري يف بغداد ،حيث مت تقسيم العينة اىل جم
عشوائي اجملموعة االوىل العينة التجريبية و اجملموعة الثانية العينة الضابطة وقد مت إجراء االختبار التائي للعينات 
املستقلة ملعرفة مدى جتانس اجملموعتني ، املنهج التدرييب املقرتح للمجموعة التدريبية يف مرحلة االعداد اخلاص ملدة 

د للوحدة التدريبية ،حيث بلغت عدد 40-30ت تدريبية  يف االسبوع الواحد ، و بواقع وحدا 3أسابيع ومبعدل  8
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ثين اجلدع )د وأدوات البحث هي  840وحدة تدريبية وبلغ الزمن الكلي للتدريب على  24الوحدات التدريبية على 
 ة و اجلري بني الشواخصم من البداية العالي30الركض –ورمي الكرة الطبية –القفز العمودي من الثبات –لألمام 

 .( الوسط احلسايب و االحنراف املعياري و االختبار التائي للعينات املستقلة ) أما الوسائل االحصائية(،
هناك فروق غري معنوية لنتائج االختبارات القبلية بني اجملموعتني التجريبية و أهم النتائج احملصل عليها : أسفرتو    

ج التدرييب املقرتح مت تقوميها  وهذا يدل على جتانس املستوى قبل البدء يف تنفيذ املنه الضابطة يف االختبارات اليت
حقق الربنامج التدرييب املقرتح باستخدام االلعاب الصغرية تطورا اجيابيا بني االختبارين  القبلي و و  لعينة البحث

 .(421-387،ص2009، جملة علوم الرياضة،قحطان جليل)البعدي ولصاحل اجملموعة التجريبية 
تأثير التمارين التمهيدية العامة والخاصة على تطوير بعض القدرات  :"(3200")إيمان شاكر محمود" قامت-

 والمهارات الحركية األساسية لمسابقات الميدان والمضمار لتالميذ األول االبتدائي"
وى أداء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمست الوقوف علىو  تطور بعض القدرات احلركية للطفل التعرف على مدىهتدف الدراسة اىل و 

م اجملموعتني ــــــــــــبتصميــدم املنهج التجرييب املــنهج املستخـو  سية يف مسابقات امليدان واملضماراملهارات احلركية األسا
ة ـــــــــــــــــــــــــــــاجملموع ،التجريبية موعةجمل)لكل جمموعة تلميذا( 20مت اختيار ) ،ني ذات االختبار القبلي و البعدياملتكافئت
نسبة ( أي بتلميذا 52) من اصلتلميذ( 40ليصبح العدد الكلي ألفراد عينة الدراسة )،  بطريقة عشوائية( الضابطة

 ( .سنوات 8-7ما بني )اوح العمر الزمين هلم يرت و  %(76)
م ــــــــــــــــــــــــــــــــــجمموعة من التمارين التمهيدية العامة واخلاصة يف القس  الباحثة بتطبيققامت  أما الربنامـــــــج املقتـــــرح :    
اب ـــ( بشكل األلع األول ملدة سمس دقائق )اإلاماءألول)التمهيدي( من الدرس األول الذي مت تقسيمه إىل جزئنتا

اب ــــــــــأللعقانون ل  بعض التغيريات يف طريقة اللعب)لالبتعاد عن وإجراء رة القدم أو كرة السلة املصغرةاجلماعية كك
   ات األساسية ـــــــــــــــــــــــــــــــتطوير املهارات احلرك ألجلد( 10-5ة )يتبعه اجلزء الثاين خاص وملدو  املختارة (قدر املستطاع
وبواقع )أربع دروس   بيعأسا 8درس وعلى مدى  يف كل وربطها مع بعضها البعض بالتدريج اجلري والرمي والوثب

 ادةـــــــــــــختلف القدرات مت إعمل ألساسية يف كل مترين أو مسابقة واستخدم خمتلف املهارات احلركية ا حيثأسبوعيا(

 بعض التمارين ألكثر من مرة ألمهيتها من وجهة نظرنا لتحقيق أهداف وفروض الدراسة املوسومة.
 معامل االرتباط-  "T-Test"اختبار  –االحنراف املعياري  -الوسط احلسايب أما الوسائل االحصائية املستعملة :    

ات ــــــــــــــــــــاحلركية و إجناز مسابق ا تأثري إجيايب يف حتسن القدراتالتمارين التمهيدية العامة واخلاصة هلوأهم النتائج :
اس ـــــيتقدم اجملموعة التجريبية يف الق أظهرت النتائج البعدية و للألطفاالرمي( ، الوثب، )اجلريامليدان واملضمار 

ما يف رمي ـــــــــــــــــخباصة بيناحلجل( اجلري ،التايل) اجلري املتعرج البعدي يف كافة اختبار القدرات احلركية وبالتسلسل 
 (.73-47،ص2003النفسية ،جملة العلوم الرتبوية و ، شاكرايمان )الكرة الطبية والشد على العقلة تطورا ضئيل 

الرشاقة  تطوير في الحركية الطالقة لتنمية مقترح تعليمي منهاج اثر(:" 4200" )دمحم حسن لمياء أجرت"-
 "ابتدائي  الخامس الصف تلميذات لدى الحركي الرضا ومستوى والتوازن
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 الصف تلميذات لدى احلركية الطالقة تنمية يف مقرتح تعليمي منهاج فاعلية على التعرف اىل البحث هدفي   

 و، احلركي الرضا رفع مستوى و والتوازن( )الرشاقة صفيت تطوير يف املقرتح املنهاج فاعلية معرفة و اخلامس االبتدائي
 الصف تلميذات وهو البحث جمتمع حتديد بعد و لطبيعة البحث ملالئمته التجرييب املنهج الباحث استخدم

 33 %) نسبة (ج-ب-أ الشعب من تلميذة 40 راختيا مت للبنات، االبتدائية مدرسة الرفعة يف االبتدائي اخلامس

 ومت تقسيمهن البدنية الصفات وبعض بالبحث العالقة ذات باملتغريات جمانستهن متت أن بعد البحث من جمتمع

- املستخدمة االختبارات (ضابطة واألخرى جتريبية إحداهن تلميذة 20 نم جمموعة كل تتكون ، جمموعتني اىل

 ( التوازن اختبار- املوانع بني املتعرج اجلري)الرشاقة اختبار، العراقي املتتابعة للمصفوفات للذكاء رأفن اختبار
احلركية  الطالقة اختبار -احلركي للرضا تنر مقياس - احلركية الطالقة العارضة اختبار على "طوليا بالقدم الوقوف

 تلميذات لدى احلركية الطالقة تنمية يف "واضحا "تأثريا الباحثان قبل من املقرتح للمنهاج ان أهم النتائجوأسفرت 

والتوازن  الرشاقة تطوير يف التقليدي املنهاج من فاعلية أكثر تأثري ذو املقرتح املنهاج ان. االبتدائي الصف اخلامس
 (2004،جملة الدراسات وحبوث الرتبية الرياضية ، لمياء حسن).التلميذات لدى احلركي الرضا ومستوى

أثر استخدام برنامجي لأللعاب االستكشافية    و : " (2004) آخرين"طالل نجم عبد اهلل و  " عرض-
 االلعاب الحركية في تطوير بعض المهارات الحركية االساسية لتالميذ الصف الثاني االبتدائي "

و يهدف البحث اىل التعرف على أثر استخدام برناجمي االلعاب االستكشافية و االلعاب احلركية يف تطوير      
بعض املهارات احلركية االساسية وكذلك املقارنة بني احلاصل عن استخدام برنامج االلعاب االستكشافية و برنامج 

ميذ الصف الثاين االبتدائي، حيث  استخدم املنهج االلعاب احلركية يف تطوير بعض املهارات احلركية االساسية لتال
 40التجرييب ملالئمته طبيعة البحث ،واشتملت عينة البحث على تالميذ الصف الثاين االبتدائي البالغ عددهم 

تلميذ مت تقسيمهم عشوائيًا اىل جمموعتني جتريبيتني تستخدم االوىل برنامج االلعاب احلركية بأسلوب املنافسات و 
وعة الثانية برنامج االلعاب االستكشافية ، ومت حتديد أهم املهارات احلركية االساسية عن طريق جمموعة من اجملم

اخلرباء و املتخصصني واجريت عليها الصدق و الثبات مت تكافؤ اجملموعتني يف متغريات )العمر ،الوزن، الطول، 
أسابيع بواقع  8وحدة تعليمية وملدة  14نامج بـــ الذكاء، وبعض اختبارات املهارات احلركية االساسية (نفذ الرب 

دقيقة ،مت اجراء االختبار البعدي جملموعتني البحث وعوجلت البيانات  40وحدتني كل اسبوع زمن الوحدة 
باستخدام الوسائل االحصائية )الوسط احلسايب ،االحنراف املعياري واختبار ت(وكانت اهم النتائج :هناك تكافؤ 

املهارات احلركية االساسية بني الربناجمني باستثناء تفوق بني برنامج االلعاب االستكشافية على بني اختبارات 
 42،جملة الرافدين العدد  طالل نجم واخرون)م20برنامج االلعاب احلركية يف االختبار البعدي ملهارة اجلري 

،2004). 
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الحركية  باأللعاباثر استخدام برنامجين  " (2005) "محمد سعيد المفتيو بيريفان عبد اهلل " قام-
وااللعاب االستكشافية في تطوير بعض المهارات الحركية االساسية والسلوك االستكشافي الرياضي لدى 

 "الصف الثاني االبتدائي ذيالمت
ة ــــــــــــــــــــــــــالكشف عن اثر استخدام برامج االلعاب احلركية وااللعاب االستكشافية ودرس الرتبي البحث اىليهدف     

ذ جماميع البحث يالرياضية التقليدي يف تطوير بعض املهارات احلركية االساسية والسلوك االستكشايف الرياضي لتالم
استخدمت الباحثة املنهج التجرييب ملالءمته طبيعة البحث ، واشتملت عينة البحث على ،و  الثالثة ولكال اجلنسني

ذ ــــــــــــ( تلمي20( تلميذة ، ومت توزيعهم على ثالث جمموعات بواقع )60( تلميذ و )60بواقع ) تلميذ وتلميذة (120)
اء  ـــــــة ، الذكــــــالعمر ، الطول ، الكتل:ومت اجراء التكافؤ بينهم يف املتغريات  ، وتلميذة لكل جمموعة ولكال اجلنسني

ايف الرياضي ـــــــــارات احلركية االساسية ومقياس السلوك االستكشاملؤهل الدراسي للوالدين، فضال عن اختبارات امله
قامت اجملموعة التجريبية االوىل بتنفيذ برنامج االلعاب االستكشافية لكل جنس على حدة ، بينما نفذت و املصور 

ة الضابطة برنامج ــــــاجملموعة التجريبية الثانية برنامج االلعاب احلركية ولكل جنس على حدة يف حني نفذت اجملموع
اسابيع وبواقع وحدتني  سبعـــــــــــةاستغرق تنفيذ كل برنامج ، و درس الرتبية الرياضية التقليدي ولكل جنس على حدة

ن كل ــــــــم( وحدة تعليمية ، وز 14ج )ـــــــــمية لكل برنامــــــتعليميتني يف االسبوع الواحد، هبذا بلغ عدد الوحدات التعلي
واستخدمت الباحثة الوسائل االحصائية االتية : )املتوسط احلسايب ، االحنراف املعياري ( دقيقة 40عليمية )وحدة ت

اين ــــــ، ومعامل االرتباط البسيط ، ومعامل االلتواء ، واختبار )ت( لعينتني مرتبطتني متساويتني بالعدد، وحتليل التب
الصعوبة ، معامل السهولة ، براون ، معامل  -سيربمان، ومعادلة  (L.S.D) باجتاه واحد ، وقيمة اقل فرق معنوي

  :اىل اهم النتائج الباحثة  توصلتو  التمييز معامل

ارات ـــــــحققت برامج االلعاب احلركية وااللعاب االستكشافية ودرس الرتبية الرياضية التقليدي تطورا يف بعض امله-
ل يسار ـــــــــــرنة بني االختبارين القبلي والبعدي ، باستثناء اختباري )احلجاحلركية االساسية ولكال اجلنسني عند املقا

 . اجملموعة الضابطة إلناث(م ، وركل الكرة بالقدم ( 10ملسافة )
هنالك تكافؤ بني ذكور جمموعات البحث الثالثة يف االختبار البعدي يف تطوير بعض املهارات احلركية االساسية -

ة التجريبية االوىل الذين ـــــــــــالطويل من الثبات ، الركل ، التوازن املتحرك( بينما تفوق ذكور اجملموع)احلجل ، الوثب 
نفذوا برنامج االلعاب االستكشافية على ذكور اجملموعة التجريبية الثانية الذين نفذوا برنامج االلعاب احلركية وذكور 

 .رياضية التقليدي يف االختبار البعدي يف مهارة اجلرياجملموعة الضابطة الذين نفذوا درس الرتبية ال
ف ، يف حني ظهرت فروق ــــــــــــــــهنالك تكافؤ بني ذكور اجملموعتني التجريبيتني االوىل والثانية يف مهارة الرمي واللق-

الرتبية الرياضية التقليدي اب االستكشافية مع درس ـــبني برناجمي االلعاب احلركية وااللع التأثريذات داللة معنوية يف 
 .وملصلحة برناجمي االلعاب احلركية وااللعاب االستكشافية
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ار البعدي يف مهاريت )اجلري ، الوثب الطويل من الثبات( ــــــــــهنالك تكافؤ بني اناث اجملموعات الثالثة يف االختب-
ث اجملموعة الضابطة يف مهارات احلجل ،الرمي يف حني تفوقت اناث اجملموعتني التجريبيتني االوىل والثانية على انا

 (2015 ،25، جملة كلية الرتبية الرياضية،مبريفان عبد اهلل)التوازن املتحرك الركل، واللقف،

تأثير برنامج مقترح باأللعاب االستكشافية في تنمية اللياقة  :"(2007) نشوان محمود داؤد الصفار عرض-
 االبتدائي "الحركية لدى تلميذات الصف االول 

يهدف الباحث اىل :الكشف عن أثر برنامج مقرتح باأللعاب االستكشافية يف تنمية اللياقة احلركية لدى     
تلميذات الصف االول االبتدائي ،وكذلك املقارنة بني أثر برناجمي االلعاب االستكشافية املقرتح و درس الرتبية 

بتدائي  ،واستخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمة الرياضية يف تنمية اللياقة احلركية لدى تلميذات الصف االول اال
وطبيعة البحث بتصميم اسم اجملموعات املتكافئة ذات االختبار القبلي و البعدي وحيث بلغ عدد افراد عينة 

تلميذة مت تقسيمهم اىل جمموعتني متساويتني بالعدد إذ متارس اجملموعة االوىل الربنامج املقرتح باأللعاب  40البحث 
ستكشافية بينما متارس اجملموعة الثانية درس الرتبية الرياضية التقليدي ،وتكافؤ جمموعيت البحث يف املتغريات اال

ذات العالقة بالبحث العمر الزمين مقاسًا بالشهر و الوزن بالكيلوغرام و الطول مقاسًا بالسنتيمرت و اختبارات 
 3اسابيع بواقع 6وحدة تعليمية ملدة  18ستكشافية متثل يف اللياقة احلركية ،أما الربنامج التعليمي باأللعاب اال

–م 20دقيقة أما ادوات البحث وهي إختبارات اللياقة احلركية املتمثلة يف )جري  40وحدات تعليمية وزمن الوحدة 
 املشي على عارضة التوازن(،أما–رمي كرة ناعمة –الوثب الطويل من الثبات -احلجل على القدم اليمىن و اليسرى

الوسائل االحصائية املستعملة من طرف الباحث :الوسط احلسايب و االحنراف املعياري و اختبار )ت( لعينتني 
التأثري االجيايب عدد، واهم النتائج احملصل عليها :املرتبطتني املتساويتني العدد و الغري املرتبطتني املتساويتني ال

ى تلميذات الصف ساهم يف تنمية اختبارات اللياقة احلركية لدللربنامج املقرتح باأللعاب االستكشافية حيث أنه 
حقق الربنامج املقرتح لأللعاب االستكشافية ودرس الرتبية الرياضية تطورًا يف تنمية اللياقة احلركية االول االبتدائي و 
ري احلجل و تفوق تلميذات اجملموعة التجريبية على تلميذات اجملموعة الضابطة يف اختباوكذلك  لدى تلميذات 

م ،احلجل يسار ،الوثب الطويل من الثبات ،رمي  20التوازن يف حني مل يظهر التفوق يف اختبارات اجلري ملسافة 
 .(112-97،ص2007جملة علوم الرتبية الرياضية ، ،نشوان محمود)كرة ناعمة ألبعد مسافة

الصفات البدنية لدى فئة (:"فاعلية وحدات تعليمية مقترحة في تنمية 2008" ) تطرق" طوطاح مصطفى-
 (سنة "12-09المعاقين سمعيا )

 وهدفت الدراسة اىل تنمية بعض عناصر االداء البدين لدى فئة املعاقني مسعيا وتصميم وحدات تعليمية مقننة    
ت وطبقملالئمته لطبيعة الدراسة  واستخدام الباحث املنهج التجرييب  خاصة بالرتبية البدنية املعدلة هلاته الفئة

اهم الوسائل تلميذ من مدرسة صغار الصم باحملمدية مث توزيعها على عينتني ضابطة وجتريبية و 14الدراسة على 
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من أهم نتائج االحصائية املستخدمة يف البحث : معامل ارتباط بريسون و اختبار ت ستيودنت ومعامل الصدق و 
 :احملصل عليها البحث 

)املرونة ،القدرة ،و السرعة ،الرشاقة ،التحمل و التوافق ( تأثري إجيايب حققت وحدات تعليمية يف كل إختبارات -
،جملة علوم وتقنيات النشاط  طوطاح مصطفى)يف تنمية الصفات البدنية ما عدى صفة التوازن مل حتقق تطور

 .  (12-05،ص 07،2014البدين الرياضي العدد
مقترح اللعب في محطات لتطوير بعض القدرات تأثير برنامج :"(9200) "آخرين خالد عبد المجيد و" قام-

 الحركية و النمو الحركي لدى تالميذ الصف االول ابتدائي "
وهتدف الدراسة اىل الكشف عن تأثري برناجمي اللعب يف احملطات ودرس الرتبية البدنية و الرياضية يف تطوير     

بعض القدرات احلركية و النمو احلركي لدى تالميذ جمموعيت البحث وكذلك املقارنة يف االختبارات البعدية بني 
قليدي يف تطوير بعض القدرات احلركية و النمو احلركي تأثري برناجمي اللعب يف احملطات ودرس الرتبية الرياضية الت

لدى تالميذ جمموعتني البحث و استخدم املنهج التجرييب ملالئمته طبيعة البحث وتكونت عينة البحث من تالميذ 
تالميذ إلجراء  10تلميذًا مت استبعاد  48سنوات و البالغ عددهم 7-6الصف االول االبتدائي ممن ترتاوح اعمارهم 

تلميذًا مت تقسيمهم بالتساوي  30تالميذ راسبني و غري متكافئتني  وبلغ العدد املتبقي  8جارب االستطالعية والت
–الذكاء مقاسًا بالدرجة –الكتلة -الطول–بالعدد احدمها جتريبية و االخرى ضابطة ومت تكافؤ  جمموعتني )العمر 

اختبارات القدرات احلركية و اختبارات النمو احلركي وكذلك املستوى التعليمي للوالدين( أما ادوات االختبار :
اختبار )ت( للعينتني املرتبطتني املتساوي العدد و –االحنراف املعياري –،وأما الوسائل االحصائية :الوسط احلسايب 

لى الغري املرتبطني وحيث مت تطبيق برنامج اللعب يف احملطات على اجملموعة التجريبية أما الربنامج التقليدي ع
وحدة تعليمية اسبوعيًا مت تنفيذ االختبار  2أسابيع لواقع  6ملدة  12اجملموعة الضابطة وبلغ عدد الوحدات التعليمية 

الربنامج املقرتح اللعب يف البعدي لكلتا اجملموعتني للقدرات احلركية و النمو احلركي واسفرت اهم النتائج التالية :
 ية يف تطور القدرات احلركية والنمو احلركي لدى تالميذ اجملموعة التجريبية .فعال حقق نتائج اجياب تأثريحمطات ذو 

حقق تالميذ اجملموعة الضابطة تفوقا يف تطور القدرات احلركية والنمو احلركي لدى تالميذ اجملموعة الضابطة  -
يبية الذين نفذوا الربنامج تفوق تالميذ اجملموعة التجر و ذع ، الركل ، الركض املتعرج( باستثناء اختبارات )ثين اجل

املقرتح اللعب يف حمطات على تالميذ اجملموعة الضابطة الذين نفذوا الدرس التقليدي  للرتبية الرياضية يف االختبار 
 .(107-89،ص2009، جملة الفتح،عبد المجيد خالد واخرون)البعدي

 البدنية القدرات أهم تطوير في الصغيرة األلعاب تأثير:بعنوان (  2009" ) الرزاق عبد حسين أسعد أجرى"-

 ( سنوات "8-7بعمر) ألطفال والحركية
 فالـــــلألط يةـــــــــــــــــواحلرك دنيةـــــــــالب راتقدال أهم يف تطوير تأثريها ومعرفة صغرية ألعاب إعداد إىلاسة الدر  وهدفت    

ية  ـــــالتجريب املتكافئتني اجملموعتني تصميم على معتمدا التجرييب املنهج الباحث استخدم ( سنوات حيث8-7بعمر)
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 ةــــــــجتريبي ةـــــكعين تلميذ 30 و ضابطة كعينة تلميذ 30 إىل قسمهم تلميذ 60 من عينة الباحث واستخدم والضابطة
واهم الوسائل االحصائية املستخدمة :معامل ارتباط بريسون  التجريبية العينة على الصغرية األلعاب الباحث وطبق

)ت( لوسطني اختبارو معامل االلتواء وكذلك اختبار )ت( لوسطني حسابني غري مرتبطني و لعينتني متساويني و 
 اهم النتائج : إىل الباحث  وتوصلحسابني مرتبطني )العينات املتناظرة( 

 إجيايب بشكل أثرت وبالتايل االبتدائي الثاين للصف الرتبية منهج من أفضل تطورا حققت الصغرية األلعاب أن -

 .(192-167،ص2009،جملة علوم الرتبية الرياضية ، أسعد حسين)احلركية و البدنية رات القد على
(:"أثر برنامج حركي لتطوير المهارات الحركية 2009) قام بيان محمود حمودة وصادق خالد الحايك-

وهتدف الدراسة اىل التعرف اىل تأثري برنامج العاب تعليمي مقرتح يف "(سنة 6-5االساسية لالطفال من سن )
سنة واستخدم (6-5)حتسني أداء احلركات االساسية )املشي ،اجلري، الوثب، اللقف و الرمي( للمرحلة السنية من 

ملناسبته و طبيعة أهداف الدراسة باستخدام اجملموعتني التجريبية و الضابطة و تكونت عينة املنهج التجرييب 
( طفال و طفلة ،واستخدمت املعاجلة االحصائية معامل ارتباط بريسون و املتوسطات احلسابية و 30الدراسة من )

 يها :االحنرافات املعيارية و النسب املئوية و اختبار )ت( واهم النتائج احملصل عل
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني على مجيع املتغريات ولصاحل اجملموعة التجريبية وهذا التحسن  -

يف مستوى أداء احلركات االساسية يعزى لربنامج االلعاب التعليمي املقرتح ويوصى الدراسة بضرورة بتطبيقه يف 
، جملة بيان محمود)سنوات (6-5)للمرحلة السنية من  برامج رياض االطفال وإدخاله ضمن مناهج الرتبية الرياضية

 .(168-158،ص2009دراسات العلوم الرتبوية،

(:"القصص الحركية وأثرها في تنمية التوافق الجسمي ألطفال ما 2009)ن نعمةسيأجرت إقبال عبد الح-
 قبل المدرسة "

هتدف الدراسة التعرف على أثر القصص احلركية على أثر القصص احلركية اليت تقدم لالطفال ما قبل املدرسة     
الرجلني( لديهم ،إذ -الذراع( و )العني–)رياض االطفال ( يف تنمية التوافق اجلسمي و الذي يتضمن توافق )العني 

ة النشاط الرياضي و االقبال عليه ومن مث تنمية يعد ميدان القصص احلركية من امليادين احملفزة للطفل ملمارس
القدرات و القابليات املختلفة و منها التوافق اجلسمي واستخدمت الباحثة املنهج التجرييب ملالئمته و طبيعة 

( طفال و طفلة من أطفال روضة زهور اجلنة مث تقسيمهم اىل 42مشكلة البحث تألقت عينة البحث من )
 بطة و حتصلت الباحثة على أهم النتائج التالية :جمموعتني جتريبية و ضا

إقبال )إن القصص احلركية أثر إجيايب فعال يف تنمية و حتسني التوافق اجلسمي لدى أطفال اجملموعة التجريبية -
                                                                                                                                               .(126-109،ص2009، جملة كلية الرتبية الرياضية ،عبد الحسين

:" تأثير مجموعة ألعاب صغيرة في تطوير قدرات حركية ( 2010 " )عبد زيد الدليمي ةناهد تطرقت"-
 سنوات" (8-7)محددة وبعض الحركات األساسية للتلميذات بعمر
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اسية ــــــــــــات األســــــض احلركــــــة حمددة وبعــــــطوير قدرات حركيــــــــــجمموعة العاب صغرية لت اختيار هدف البحث اىلي   
 من لى عينةــــعو  حث ـــــــــومت اجراء هذا الب، فضال" عن معرفة تأثري هذه األلعاب  ( سنوات ،8-7للتلميذات بعمر)

ث ـــــــوحي واتـــــــــ(سن8-7)ــرــــــــوبعم( 2010-2009ام الدراسي)ـــــــــنات للعـــــــتلميذات مدرسة بنت اهلدى االبتدائية للب
ىل يذة "مت تقسيمهن اــــــــــــ( تلم38ددهن)ـــــــــوبلغ عني ـــــــاستعملت الباحثة املنهج التجرييب بتصميم اجملموعتني املتكافئت

ت باالسلوب املتبع،وتكونت  ـــــــطة عملــــواالخرى ضابباأللعاب الصغرية  جتريبية عملت جمموعتني متساويتني احدها
مة للقدرات ــــــــارات املالئــــــــاراالختبـــ( تلميذة "بعد إجراء عملييت التجانس والتكافؤ،كمامت اختي18كل جمموعة من)

وعة ــــــغرة على جممــــــــة مصــــــةاستطالعيــــــــوكذلك بعض املهارات االساسية  مع إجراء جترب احلركية اليت حددهتا الباحثة
ومت  ائل املساعدة يف البحثـــــــمال األدوات والوســـــــ( تلميذات من خارج عينةالبحث األساسية، مع استع10بعدد)

ن الوحدات ـــــــــــــرية  ضمـــــــــــاب الصغـــــــــــق االلعــــــــــــم تطبيــــــــــني ومن ثــــــــــاجملموعت لىـــــــــيةعــــــــــالقبل باراتــــــــــــراءاالختـــــــــــــــــــــإج
ت ـــــــــا إجريــــــقة ،بعدهــــــــ( دقي40دةهو)ـــــــــن كل وحــــــــابيع وكان زمـــــ(وحدات يف مدة اربعة اس8عددها)التعليميةالبالغة

الوسط  -النسبة املئوية) بةــــــــــائل اإلحصائية املناســـــمال الوســـــــاالختبارات البعدية،ومن مث معاجلةنتائج البحث باستع
 -ات املتناظرةـــــــــــــــ( للعينT. testبار ) ــــاخت -معامل االختالف. -سون(بري االرتباط ) -االحنراف املعياري -احلسايب

ردات األلعاب ــــــــــمف ان امهها انـــــــتاجات عدة كـــــــــثة استـــــــــوقدخرجت الباح ، (( للعينات املستقلةT. testاختبار ) 
هرت ـــــــــــظ ،كذلك اسيةــــــــالقدرات احلركية احملددة وبعض املهارات األس يف تطوير الصغرية أدت دورا" فاعال" وكبريا"

بع ــــــــــــالفروق بني االختبارات القبلية والبعدية لدى أفراد اجملموعة الضابطة بشكل ملحوظ واليت خضعت للمنهج املت
وعة ــــــــق جممــــــــبضرورة تطبي ــبت الباحثةـــــــــــويف ضوءهذه االستنتاجات أوص يف الصفوف األوىل من املرحلة االبتدائية،

كانات ـــــــئة التعليمية باإلمــــــــــــرورة هتيئة البيــــــــــــاأللعاب الصغرية يف درس الرتبية الرياضية باملدارس االبتدائية وكذلك ض
ظهر ــــــــــــواألدوات الالزمة لتطبيق األلعاب الصغرية مع إعداد العاب تروحيية تعليمية لألنشطة الرياضية املختلفة اليت ي

 .(230-207،ص2010، جملة علوم الرتبية الرياضية،ناهدة عبد الدليمي)فيها ضعف التلميذات عن املمارسة
تحت عنوان "تأثير برنامج موجه مقترح لألنشطة أطروحة دكتوراه (  2011)  "قدور بن دهمة أجرى"-

التوازن، الحجل، االستالم( الحركية في تنمية بعض المهارات الحركية االساسية )الجري ،القفز، الرمي، 
  ألطفال التعليم التحضيري"

هتدف الدراسة اىل معرفة تأثري برنامج مقرتح لألنشطة احلركية يف تنمية بعض املهارات احلركية االساسية )اجلري     
ل ( سنوات وحيث استعم6-5و القفز و الرمي و التوازن و احلجل و االستالم( لألطفال التعليم التحضريي من )

طفال وطفلة  54الباحث املنهج التجرييب ذو التصميم التجرييب للمجموعتني املتكافئتني حيث مشلت عينة البحث 
طفل وطفلة و الثانية  27( سنوات مت تقسيمهم اىل جمموعتني االوىل التجريبية 6-5ترتاوح اعمارهم ما بني )

حة اخلاصة بالنشاط احلركي املوجه على اجملموعة طفل و طفلة ،حيث طبقت الوحدات التعليمية املقرت  27الضابطة 
مرات اسبوعيًا ،أما الوسائل االحصائية املستعملة )  2اسبوع بواقع  14وحدة تعلمية مبعدل  28التجريبية بواقع 
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اختبار )ت( ستيودنت حلساب داللة الفروق  -معامل االرتباط سيربمان–االحنراف املعياري –املتوسط احلسايب 
اختبار الوثب الطويل من  -م20النسبة املئوية للتحسن ، أما أدوات البحث ) اختبار الركض  –بني املتوسطات 

أهم النتائج استالم الكرة (، و –احلجل –التوازن احلركي –التوازن الثابت –اختبار رمي الكرة التنس ملسافة –الثبات 
 اليت توصل الباحث اليها : 

إن النشاط احلركي املوجه يعمل على تنمية بعض املهارات احلركية االساسية و النشاط احلر الغري املوجه اىل حتسن -
 حمدود يف بعض املهارات احلركية االساسية .

الحركي –:"أثر استخدام االلعاب الشعبية في تطوير االدراك الحسي (2012)أجرت ماجدة حميد كمبش -
 لتلميذات الصف االول ابتدائي في درس التربية الرياضية "

ويهدف البحث اىل التعرف على تأثريات استخدام االلعاب الشعبية يف درس الرتبية الرياضية على تطوير     
الفروق بني اجملموعتني التجريبية و الضابطة واستخدمت قدرات االدراك احلس احلركي و كذلك التعرف على 

الباحثة املنهج التجرييب ذو التصميم التجرييب جملموعتني احدمها جتريبية و االخرى ضابطة باتباع القياس القبلي و 
 البعدي لكال اجملموعتني .
البتدائي يف مدرسة حمافظة سنوات و املنتظمات يف الصف االول ا(8-6)(تلميذة بعمر 60أما جمتمع البحث من )

 ديايل العراق واما الوسائل االحصائية املستعملة اختبار )ت(واهم النتائج احملصل عليها :
استخدام أسلوب االلعاب الشعبية يف اخلطط التدريبية لدرس الرتبية الرياضية ساعد يف تطوير قدرات االدراك -

 احلركي لتلميذات الصف االول االبتدائي .–احلسي 
بتحقيق االهداف  يالصف االول ال تف–اخلطط التدريبية االعتيادية املستخدمة حاليا يف املرحلة االبتدائية -

احلركي و اليت هلا أمهية خاصة هلذه املرحلة الدراسية –املطلوبة لضعف فاعليتها يف تطوير قدرات االدراك احلسي 
  (28-1،ص2012جملة علوم الرياضة،، ماجدة حميد)

(:"اقتراح منهاج لتدريس التربية البدنية لتنمية المهارات الحركية االساسية 2012)مسعودي الطاهراجرى -
 لسنة أولى و ثاني من التعليم االبتدائي "

وهتدف الدراسة اىل التعرف على واقع تدريس الرتبية البدنية على مستوى املدراس االبتدائية و كذلك اقرتاح     
قائم على أساس تنمية املهارات احلركية ومث استخدام املنهج التجرييب ذو ثالث اجملموعات منهاج للرتبية البدنية 

 (تلميذ وحتصل على اهم النتائج التالية :31(و الشاهدة )30(و الضابطة )32التجريبية )
ات احلركية تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة و اجملموعة الشاهدة ملقدار التقدم يف معظم املهار -

، جملة مسعودي الطاهر)االساسية قيد البحث بالنسبة للمرحلة االبتدائية وهذا راجع اىل املنهاج املقرتح اجلديد
 . (111-92،ص2012تطوير العلوم االجتماعية ،
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(:"أثر استخدام برنامج تعليمي مقترح ببعض االلعاب الصغيرة في تنمية 2012عرضت دويلي منصورية )
 الحركية االساسية لدى تلميذات المدرسة االبتدائية "المهارات 

يهدف البحث اىل وضع برنامج تعليمي مقرتح قائم على االلعاب الصغرية لتنمية بعض املهارات احلركية     
االساسية لدى تلميذات املدرسة االبتدائية واستخدمت الباحثة املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة البحث وتكونت 

مسكن مبحافظة 160رحلة االبتدائية مبدرسة تلميذة من تلميذات الطور االول و الثاين من امل 36عينة البحث من 
تلميذة  18قسموا بالطريقة العشوائية )القرعة( اىل جمموعتني متساويتني بالعدد وبواقع (2011-2010)مستغامن لعام 

من جمتمع الدراسة ،حيث مث إجراء التكافؤ بني اجملموعتني  %12لكل جمموعة )جتريبية و ضابطة( وميثلون نسبة 
ريات الدراسة )اجلري ،الوثب ،الرمي ألبعد مسافة ،رمي الكرة على هدف ثابت ،القف ،االتزان البحث يف متغ

الثابت ( واستخدمت الباحثة االختبار و القياس كوسائل جلمع املعلومات ومث وضع برنامج تعليمي مقرتح ببعض 
 45تعليميتني يف االسبوع بزمن  أسابيع وبواقع وحدتني 10االلعاب الصغرية خضعت له اجملموعة التجريبية لفرتة 

دقيقة ،واستخدمت الباحثة الوسط احلسايب و االحنراف املعياري واختبار )ت( للفروق ،ومعامل االرتباط بريسون 
ملعاجلة البيانات إحصائيا واستنتجت الباحثة مايلي :الربنامج التعليمي القائم على االلعاب الصغرية عمل على 

وجود فروق دالة إحصائيا بني االفراد اجملموعة ية لتلميذات املرحلة االبتدائية و االساستنمية املهارات احلركية 
دويلي )التجريبية و الضابطة يف تنمية املهارات االساسية يف االختبار البعدي وملصلحة افراد اجملموعة التجريبية

 . (216-205،ص2012، جملة الرافدين ،منصورية

(:"إستخدام العاب ومسابقات 2012 ")الحديثي ومناف ماجد حسن نصر اهللخليل إبراهيم سليمان " قام-
 تنافسية صغيرة مقترحة في تطوير بعض المهارات الحركية االساسية " 

هتدف الدراسة اىل التعرف على تأثري االلعاب و املسابقات التنافسية الصغرية املقرتحة يف بعض املهارات احلركية    
ل ،واملنهج املتبع هو التجرييب ذو التصميم التجرييب الواحد أي اجملموعة الواحدة ومشلت االساسية لرياض االطفا

طفال من جمتمع البحث أما االختبارات  20عينة البحث اطفال روضة احلنان االهلية املختلطة البالغ عددهم 
إختبار دفع الكرة الطبية –إختبار الوثب لألمام من الثبات –املستخدمة يف البحث : إختبار اجلري يف املكان 

م اىل اليسار ،اما الوسائل االحصائية 5م اىل اليمني و5إختبار احلجل –م 3،5إختبار اخلطو لألمام –غم 800لألمام 
للعينات املتناظرة متساوية العدد ،واستمر تنفيذ االلعاب  tإختبار –االحنراف املعياري –املستعملة الوسط احلسايب 

 ة الصغرية املقرتحة على مدى شهر ونصف ،وأهم النتائج اليت توصل اليها الباحثان :و املسابقات التنافسي
لأللعاب و املسابقات التنافسية الصغرية املقرتحة أثر إجيايب يف تطوير بعض املهارات احلركية االساسية اخلاصة -

 . (253-226،ص2012، جملة جامعة االنبار،خليل ابراهيم، مناف ماجد)لدى أطفال الرياض يف الرمادي
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-6)(:"تأثير برنامج مقترح للتربية النفس حركية في تطوير بعض القدرات الحركية 2013) عرض بزيو سليم-

 سنوات "(7
هتدف الدراسة اىل معرفة تأثري هذا الربنامج املقرتح يف تطوير بعض القدرات احلركية لدى اطفال التعليم     

( طفل 60و بلغت العينة ) ملالئمته طبيعة البحث  سنوات واستخدم الباحث املنهج التجرييب 7-6االبتدائي من 
–االحنراف املعياري –تنقسم اىل جمموعتني جتريبية و ضابطة ،أما املعاجلة االحصائية استخدم املتوسط احلسايب 

 واهم النتائج احملصل عليها : و اختبار التجانس و اختبار )ت(  معامل ارتباط و معامل االلتواء
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة ولكن وجود فروق دالة -

 .(97-60،ص2013، جملة التحدي،بزيو سليم)بني القياسني للمجموعة التجريبية 
"اقتراح برنامج االلعاب الصغيرة في  اطروحة دكتوراه تحت عنوان:( 2013  " )ساسي عبد العزيز" قام-

دراسة –حصة التربية البدنية  و الرياضية لتنمية المهارات الحركية لدى تالميذ مرحلة التعليم االبتدائي 
  "ميدانية اجريت على بعض المدارس االبتدائية بوالية البويرة

هدفت الدراسة اىل حتقيق الفرضية العامة وهي ان برنامج لأللعاب الصغرية اثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية    
يساهم يف تنمية بعض املهارات احلركية لدى التعليم االبتدائي وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب ومت اختيار 

ذكور  19تلميذ اي  44مستوى ثانية و الذي حيتوي على العينة من اجملتمع االصلي بطريقة مقصودة حيث مشلت 
ذكور  مراعيا 13إناث و 9ذكور أما القسم الثاين 12إناث و  10إناث موزعني على قسمني :القسم االول  25و 

" ستيودنت tمن الباحث مستوى السن ،أما ادوات البحث فاستعمل الدراسة النظرية وكذلك الوسائل االحصائية "
 الف بني املالحظة القبلية و البعدية اي استعمل شبكة املالحظة ،ملعرفة االخت

و هذا ملعرفة مدى تنمية املهارات احلركية من خالل ممارسة حصة الرتبية البدنية و الرياضية  ودور االلعاب الصغرية 
بعض النتائج ومن الرمي( وقام الباحث باملالحظة القبلية و البعدية واستخالص -الوثب-يف تنمية املهارات )اجلري

بينها: ان الربنامج املقرتح لأللعاب الصغرية يساعد على تنمية املهارات احلركية ،وحتسني اللياقة البدنية و احلالة 
 النفسية للتلميذ، ومن خالل نتائج حتققت فرضيات الباحث.

أثر برنامج تدريبي مقترح باأللعاب  "اطروحة دكتوراه تحت عنوان (: 2013 " )يعقوبي فاتح أجرى"-
 سنة "12-9الحركية و االلعاب التربوية و االلعاب المختلطة في تنمية االبداع الحركي لدى االطفال بعمر 

يهدف البحث اىل الكشف عن أثر للربنامج التدرييب املقرتح باأللعاب احلركية و االلعاب الرتبوية و املختلطة يف    
سنة وبشكل عام ،املنهج املتبع هو املنهج التجرييب بالتصميم  12-9تنمية االبداع احلركي لدى االطفال بسن 

نطبق عليها االلعاب احلركية  1و البعدية حيث اجملموعة التجرييب ذي اجملموعات املتجانسة ذات املالحظة القبلية 
إناث اما  10ذكور و  10نطبق عليها االلعاب الرتبوية وعددها  2إناث اما اجملموعة  10ذكور ة  10وعددها 
تلميذ، اما ادوات  60إناث و اجملموع  10ذكور و  10نطبق عليها االلعاب احلركية و الرتبوية وعدده   3اجملموعة 
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وحدة تعليمية  28حث : إختبار ويرك لإلبداع احلركي و إختبار الذكاء جلود انف هاريس وقسم كل برنامج اىل الب
وحدات أسبوعيًا ،أما  4أسابيع وبواقع  7د وبناءًا على ذلك استغرق تنفيذ الربنامج الواحد  30وزمن كل منها 

إختبار )ت( لوسطني –معامل االرتباط البسيط  –االحنراف املعياري  –الوسائل االحصائية : املتوسط احلسايب 
قيمة أقل فرق معنوي –حسابني مرتبطني ومتساويتني و إختبار )ت( لوسطني حسابني غري مرتبطني ومتساويتني 

بروان لتصحيح معامل الثبات ،واهم النتائج اليت توصل اليها –معامل سبريمان  –حتليل التباين باجتاه واحد –
ربامج املستخدمة يف البحث اىل تنمية االبداع احلركي لدى االطفال بشكل عام ولدى أسهمت ال-الباحث : 

 الذكور و االناث بشكل خاص .
:تحت عنوان "تأثير أسلوب التعلم (2014)  "حسين سعدي ابراهيم وبيريفان عبد اهلل المفتي" عرض-

الحركية و التحكم الحركي لتالميذ باللعب باستخدام االلعاب الحركية و في تطوير بعض القدرات البدنية و 
 الصف االول االبتدائي"

ويهدف البحث اىل : الكشف عن تأثري أسلوب التعلم باللعب باستخدام االلعاب احلركية و الرياضيات يف     
تطوير بعض القدرات البدنية و احلركية و التحكم احلركي لتالميذ الصف االول االبتدائي و الكشف عن الفروق 

لوب التعلم باللعب باستخدام االلعاب احلركية و الرياضيات يف تطوير بعض القدرات البدنية و احلركية و أس بني
التحكم احلركي لتالميذ الصف االول االبتدائي ، واستخدم الباحثان املنهج التجرييب ملالئمته طبيعة البحث ومت 

ات املتكافئة العشوائية االختبار ذات املالحظة استخدام التصميم التجرييب الذي يطلق عليه اسم تصميم اجملموع
القبلية و البعدية احملكمة الضبط، أما اجملتمع البحث مث اختيارها بطريقة عمدية من مدرسة االبتدائية للبنني يف 

تالميذ إلجراء التجارب االستطالعية عليهم وتكونت  10تلميذ وبعد استبعاد  80حمافظة اربيل والبالغ عددهم 
( التجريبية املنهاج املطبق االلعاب احلركية 1تلميذ قسمت اىل ثالث جمموعات :اجملموعة ) 60لبحث من عينة ا

( الضابطة 3تلميذ( و اجملموعة ) 20( التجريبية املنهاج املطبق االلعاب الرياضيات )2تلميذ( و اجملموعة )20)
ية املستعملة )الوسط احلسايب و االحنراف تلميذ(واهم الوسائل االحصائ 20املنهاج املطبق الدرس التقليدي )

املعياري و معامل االرتباط البسيط و اختبار )ت( للعينتني مرتبطتني متساويتني العد و الغري املرتبطتني (،و املنهاج 
 وحدة تعليمية أسبوعياً واهم النتائج احملصل عليها : 2أسابيع وبواقع  5وحدة تعليمية يف  10التعليمي 

حقق أسلوب التعلم باللعب باستخدام االلعاب احلركية تطورًا يف القدرة البدنية و احلركية و التحكم احلركي -
 م لدى تالميذ اجملموعة التجريبية االوىل .15باستثناء مهارة الركض مسافة 

ي باستثناء مهاريت الوثب حقق درس الرتبية الرياضية التقليدي تطوراً يف القدرات البدنية و احلركية و التحكم احلرك-
 الطويل من الثبات و اجللوس من الرقود.
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تفوق تالميذ جملموعة التجريبية الثانية على تالميذ اجملموعة التجريبية االوىل يف االختبار الرمي يف املهارات رمي -
، يريفان عبد اهللحسين سعدي ،بالكرة الناعمة ،االنبطاح املائل ،الوقوف على قدم واحد ،الرمي واللقف والركل)

   (. 345-310،ص2014جملة كلية الرتبية الرياضية ،
العين –(:"التوافق الحركي بين) الرجل 2014) أجرت لمى سمير حمودي و غيداء محمد و شيرين لعيبي-

العين( وعالقته بمستوى أداء مهارة االرسال الموجه من االسفل بالكرة الطائرة للصم و البكم  -()اليد
 (سنة "15-14)بأعمار 

ويهدف البحث اىل التعرف على مستوى التوافق احلركي بني الرجل و العني و التوافق احلركي بني اليد و العني     
و مهارة االرسال املواجه من االسفل بالكرة الطائرة لدى الصم و البكم فضال عن معرفة عالقة التوافق احلركي بني 

 العني و مستوى أداء مهارة االرسال املواجه من االسفل بالكرة الطائرة للصم و البكم –العني و الذراع –الرجل 
واستخدم الباحثات املنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية وتكون جمتمع البحث من طالب معهد االمل 

طالب بالطريقة  (10( طالب وقد مث اختيار)37للصم و البكم مث اختيارهم بالطريقة العمدية و بلغ عددهم )
( الستخراج النتائج باستخدام الوسائل االحصائية :الوسط (Spssالعشوائية واستخدمت احلقيبة االحصائية 

 معامل االرتباط البسيط )بريسون(  وأهم النتائج احملصل عليها :–النسبة املئوية –االحنراف املعياري –احلسايب 
اليد و العني( لدى الصم و التوافق بني –بني الرجل و العني  هناك ضعف يف مستوى التوافق احلركي )التوافق-

هناك عالقة ما بني التوافق احلركي و التوافق بني الرجل و العني و مستوى اداء مهارة االرسال وكذلك البكم و 
،جملة دراسات الرتبوية  لمى سمير واخرون))التوافق بني اليد و العني و مستوى اداء مهارة االرسال

 .(272-259،ص2016،

(:"استخدام تدريبات التوازن العضلي الحركي ألجزاء 2014) قام عامر فاخر شغاتي و عبد الجبار أحمد-
 "(سنة 10-8الجسم في تطوير بعض القدرات البدنية االساسية و الخاصة للفتيات بأعمار )

البدنية االساسية و اخلاصة  ويهدف الباحثان اىل التعرف على تأثري هذه التدريبات يف تطوير بعض القدرات    
لدى أفراد العينة وكذلك اىل إعداد تدريبات التوازن العضلي احلركي ألجزاء اجلسم و املنهج املتبع هو املنهج 

(كما مت اختيار العينة بالطريقة العمدية  و البالغ 32التجرييب ذو القياس القبلي و البعدي وبلغت جمتمع البحث )
 -الوسيط–سنة أما الوسائل االحصائية املستخدمة : الوسط احلسايب (10-8)هم من ( موهوب اعمار 20عددهم )

اختبارات )ت( للعينات املرتابطة و االحنراف املعياري وتوصل الباحثان اىل أهم النتائج التالية :إن –معامل االلتواء 
رات البدنية االساسية و استخدام تدريبات التوازن العضلي احلركي ألجزاء اجلسم قد اسهمت يف تطوير القد

ان املنهج التدريس الذي استخدمه كان له تأثري مما انعكست على نتائج القدرات البدنية و و اخلاصة للفتيان 
 .(30-9،ص2014، جملة ميسان،عامر فاخر، عبد الجبار احمد)االساسية و اخلاصة للفتيان 
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 (سنة "15-13)(:"تأثير تمرينات خاصة في التوافق الحركي لالعبي المبارزة 2015) عرضت سوزان صادق-
سنة و التعرف (15-13)هتدف الباحثة اىل إعداد مترينات خاصة لتطوير التوافق احلركي العيب املبارزة بأعمار     

املنهج التجرييب بتصميم  على تأثري التمرينات اخلاصة يف تطوير التوافق احلركي لدى عينة البحث أما املنهج املتبع
(العبا 16( وقد مت اختيار )20اجملموعات املتكافئة ملالئمته طبيعة املشكل و تكونت جمتمع البحث عددهم )

قانون –االحنراف املعياري  –وقسموا اىل جمموعتني جتريبية و ضابطة ،أما الوسائل االحصائية : الوسط احلسايب 
 اهم النتائج احملصل عليها :)ت( للعينة املرتابطة و املستقلة و 

إن التمرينات اخلاصة املستعملة كان هلا تأثري إجيايب يف تطوير التوافق العضلي للذراعني و الرجلني لدى عينة -
البحث وكذلك وجود فروق معنوية بني االختبارين للمجموعتني التجريبية و الضابطة ولصاحل االختبار البعدي يف 

للذراعني و الرجلني وكذلك وجود فروق معنوية بني اجملموعتني ولصاحل اجملموعة التجريبية اختبارات التوافق العضلي 
 . (429-413،ص2015،جملة كلية الرتبية االساسية ، سوزان صادق)يف اختبارات التوافق العضلي

(:"تأثير بعض االلعاب الصغيرة على التوازن الحركي و بعض 2015) قام حيدر كاظم عيسى الصالحي-
 المهارات االساسية بكرة القدم لدى تالميذ معهد االمل للصم و البكم "

وهتدف الدراسة اىل إعداد منهج تعليمي بأسلوب االلعاب الصغرية لتعليم بعض املهارات االساسية بكرة القدم     
القدم ،أما املنهج املتبع و كذلك معرفة تأثري املنهج التعليمي على التوازن احلركي و بعض املهارات االساسية لكرة 

املنهج التجرييب ذي اجملموعتني الضابطة و التجريبية ذات االختبار القبلي و البعدي ملالئمته طبيعة مشكلة الدراسة 
( تلميذ الذي كانت إعاقتهم من الوالدة مث تقسيمهم بالطريقة 20( تلميذ مث إختيار )50،أما جمتمع البحث )
االحنراف املعياري واختبار –سنة ،أما الوسائل االحصائية املستعملة الوسيط احلسايب (15-13)العشوائية وأعمارهم 

)ت( وتوصل الباحث اىل اهم النتائج التالية :تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف تعلم املهارات 
يطرة على الكرة و التوازن احلركي عدم وجود حتسن للمهارات السو املختارة للتالميذ كذلك يف صفة التوازن احلركي 

 .(84-77،ص2015، جملة القادسية،حيدر كاظم)بني االختبارات القبلية و البعدية للمجموعة الضابطة 
(:"عالقة التوافق و التوازن الحركي باألداء 2016) عرض رامي عبد االمير و ابتغاء محمد و عباس محسن-

 المبتدئين بالمالكمة "الفني للكمة المستقيمة اليسار للطالب 
ويهدف البحث اىل معرفة عالقة التوافق و التوازن احلركي باألداء الفين للكمة املستقيمة اليسار باملالكمة     

( 45واستعمل الباحثون املنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية ملالئمته مع طبيعة املشكلة و بلغت العينة )
معامل ارتباط –طالبا ومث اختيارهم بالطريقة العشوائية وبأسلوب القرعة واما الوسائل االحصائية :الوسط احلسايب 

معامل االلتواء وأهم النتائج احملصل عليها :وجود عالقة ارتباط ذات داللة –الوسيط –االحنراف املعياري –بريسون 
بتدئني باملالكمة الداء الفين للكمة املستقيمة اليسار للطالب املاحصائية معنوية بني اختبار التوافق احلركي و ا
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وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بني اختبار التوازن احلركي و االداء الفين للكمة املستقيمة اليسار و 
 . (14-1،ص2016،جملة جامعة ذي قار، رامي عبد االمير و اخرون)للطالب املبتدئني باملالكمة

:"تأثير برنامج االلعاب الحركية على تنمية بعض المهارات (2016) قام بولحبال نوار ،سيف الدين بليلة-
 الحركية االساسية لدى تالميذ الطور االبتدائي "

وهتدف الدراسة اىل التعرف عن أثر استخدام برنامج االلعاب احلركية يف تطوير بعض املهارات احلركية     
تدائي واستخدم الباحثان املنهج التجرييب ذو التصميم التجرييب للمجموعتني املتكافئتني وقد االساسية الطور االب
و الذي مث اختيارها عمدا باعتبارها مدرسة منوذجية أما الوسائل االحصائية املستعملة  66مشلت عينة البحث 

ساويتني بالعدد ومتت املعاجلة املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري و اختبار )ت( للعينتني مستقلتني املت
،اما االختبارات املهارات احلركية االساسية  Excel 2007و برنامج  Spss 18االحصائية باستخدام برنامج 

–رمي الكرة ألبعد مسافة –الوثب الطويل من الثبات –احلجل املتحرك -م20اجلري –املستعملة :املشي السريع 
 املشي على اللوح واهم النتائج احملصل عليها :–ركل الكرة بالقدم –رمي و لقف الكرة 

فاعلية برنامج االلعاب احلركية كانت أعلى من فاعلية برنامج الرتبية البدنية ملقرر من تالميذ الطور الثالث من -
جملة  ،بليلة سيف الدين بولحبال نوار،)سنوات يف تطوير املهارات احلركية االساسية (9-8)املرحلة االبتدائية بعمر 

 .(71-63ص ،2016،االكادميية للدراسات االجتماعية و االنسانية

(:"تأثير استخدام برمجية تعليمية مقترحة على تحسين أداء 2016) عرض محسن محمد و محمد عاصم-
 بعض المهارات الحركية االساسية لتالميذ الصفوف االولية االبتدائية "

ويهدف البحث اىل التعرف على تأثري استخدام برجمية تعليمية مقرتحة على حتسني اداء بعض املهارات احلركية     
تلميذ اختري بالطريقة العشوائية ومث تقسيم  20االساسية لتالميذ الصفوف االولية االبتدائية ومشلت عينة البحث 

وصفي و املنهج شبه التجريب واستخدم الباحث اىل جمموعتني جتريبية و ضابطة واستخدم الباحثني منهج ال
معامل االلتواء ملعرفة –االحنراف املعياري –معامل االرتباط –املعاجلات االحصائية التالية :املتوسطات احلسابية 
نتائج احملصل عليها :ان استخدام الربجمية التعليمية كان هلا أثر النسبة التحسن بني القياس القبلي و البعدي واهم 

ان استخدام تقنيات الربجمية وخاصة عن طريق تساب املهارات احلركية االساسية و الجيايب حنو عملية التعليم واكا
سنة من السرعة يف استيعاب (9-6)برنامج الديرايكتور هلا أثر تأثري ملحوظ يف التعلم احلركي وخاصة املرحلة السنية 

  . (183-175،ص2016الرتبوية و االنسانية، ، جملة العلوممحسن محمد، محمد عاصم)التعلم احلركي
(:" تأثير تدريس وحدات تعليمية باأللعاب 2017)أجرت لمياء حسن الديوان و سميرة طالب سلطان-

 "سنوات  (8-7)بطريقة االستكشاف على مهارات البراعة الحركية للتلميذات بعمر 
وهتدف الدراسة اىل إعداد منهاج تعليمي مقرتح لتنمية و مهارات الرباعة احلركية و التعرف على الفروق بني      

نتائج االختبارات القبلية و البعدية يف تنمية املهارات الرباعة احلركية لدى تلميذات الصف الثاين ابتدائي وقد 
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لميذات الصف الثاين ابتدائي ملدرسة الشهيد االبتدائية استخدم الباحثان املنهج التجرييب وقد اجرى البحث على ت
 واهم النتائج احملصل عليها : spssسنوات اما الوسائل االحصائية املستخدمة  (8-7)يف حمافظة البصرة و بعمر 

 استخدام اسلوب االكتشاف املوجه ساهم مسامهة فعالة يف تنمية القدرات العقلية للتلميذات .-

كان هلا أثر إجيايب كبري يف فاعلية أداء التلميذات حيث حققت تطور االن هذه االلعاب االلعاب الصغرية  -
جديدة ألول مرة تلعبها باإلضافة اىل أهنا خلقت أجواء من املرح و السرور مما أدى اىل تنمية مهارات الرباعة 

 (132-120،ص2017ة ،جملة دراسات وحبوث الرتبية الرياضي، سميرة طالب لمياء حسن،احلركية و االصالة)
-10(:"تأثير االلعاب الصغيرة في تطوير بعض القدرات الحركية لتالميذ )2017)قام عبد السالم جبار-

 "(سنة 11
سنة على التوازن و (11-10)ويهدف اىل معرفة أثر استخدام االلعاب الصغرية يف مرحلة التعليم االبتدائي بعمر     

االبتدائية وكذا معرفة الفروق بني البنات و الذكور يف قدرات االدراك احلسي احلركي التوافق لدى تالميذ املدرسة 
بعد إخضاعهم للمتغري املستقل من االلعاب و معرفة أثر استخدام هاته االلعاب يف التوازن و التوافق لدى تالميذ 

و جتريبية  و بلغ عدد  واستخدم الباحث املنهج التجرييب باستخدام جمموعتني ضابطةسنة 11-10 االبتدائي
–االحنراف املعياري –(تلميذ ،أما الوسائل االحصائية املستعملة املتوسط احلسايب 22التالميذ يف التجربة الرئيسية )

 معامل االرتباط واختبار )ت( للعينات املتكافئة و اختبار )ت( للعينات املستقلة و اهم النتائج احملصل عليها :
عبد )ات داللة احصائية بني القياسني الختبار التوازن احلركي وكذلك التوافق احلركي عدم وجود فروق فردية ذ-

 .(184-178ص ،2017،جملة خمرب علوم و ممارسة االنشطة البدنية و الرياضية و االيقاعية ،السالم جبار
 (:"فاعلية برنامج مقترح لأللعاب الصغيرة في تنمية المهارات الحركية2017)عرضت سعاد حداد-

 "( سنوات 8-7االساسية لتالميذ الطور االول )
هتدف الدراسة اىل التعرف على فاعلية استخدام برنامج االلعاب الصغرية يف تنمية املهارات احلركية االساسية     

لتالميذ الطور االول واستخدمت الباحثة املنهج التجرييب وقد قامت باختيار عينة حبثه بطريقة غري احتمالية وهي 
 ( تلميذ قسمت اىل عينتني جتريبية و ضابطة و اهم النتائج احملصل عليها :28ة قصدية وكان قوامها )عين
حقق الربنامج التدرييب املقرتح باستخدام االلعاب الصغرية تطورا إجيابيا بني االختبارين القبلي و البعدي لصاحل -

سعاد )تهدفة )اجلري ، الوثب، احلجل ،الرمي و التوازن (العينة التجريبية يف اختبار املهارات احلركية االساسية املس
 .(61 -54ص ،2017،جملة خمرب علوم و ممارسات االنشطة البدنية و الرياضية و الفنية ،حداد

(:"أثر منهاج التربية البدنية و الرياضية في تحسين 2017) عرض لغرور عبد الحميد و يحياوي السعيد-
-6الوثب( لدى تالميذ التعليم االبتدائي )-القفز–بعض المهارات الحركية االساسية االنتقالية )الجري 

 (سنوات "7
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هتدف الدراسة اىل معرفة أثر منهاج الرتبية البدنية الرياضية يف حتسني بعض املهارات احلركية االساسية      
سنوات وذلك من خالل االعتماد على (7-6)الوثب( لدى تالميذ التعليم االبتدائي –القفز -النتقالية )اجلريا

املنهج التجرييب باستخدام التصميم التجرييب ذو اجملموعتني املتكافئتني )التجريبية و الضابطة ( وكان اختيار افراد 
( يف التحليل االحصائي وكانت Spssحلزمة االحصائية )عينة الدراسة بطريقة قصدية واستخدم الباحثني اسلوب ا

ة بني أفراد اجملموعة التجريبية اهم النتائج احملصل عليها :وجود حتسن يف بعض املهارات احلركية االساسية االنتقالي
الضابطة يف عدم وجود حتسن يف بعض املهارات احلركية االساسية بني افراد اجملموعة التجريبية و افراد اجملموعة و 

، لغرور عبد الحميد)اجلري و الوثب ماعدا وجود فروق ذات داللة احصائية يف اختبار القفزة الرباعية )القفز(
 . (154-135ص  ،2017،جملة التفوق ،يحياوي السعيد

(:"أثر استخدام اسلوب القصة الحركية في تنمية 2017)قام بعزي رضوان و قند وزان نذير وتساكي سعيد-
 سنوات "(5-4)بعض المهارات الحركية )السرعة ،الرشاقة ،التوازن ،التنسيق( ألطفال الروضة 

-4استهدفت الدراسة اىل التعرف على أثر القصة احلركية يف تنمية املهارات احلركية عند اطفال الروضة )     
( طفل مث اختيارهم بطريقة عشوائية موزعني بالتساوي على جمموعتني 40على )(سنوات وقد مشلت عينة البحث 5

ضابطة و اخرى جتريبية ،حيث انتهج الباحثون املنهج التجرييب  واعتمد الباحثون على املعاجلة االحصائية 
يلي :وجود باستعمال املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري و معامل التجانس واسفرت النتائج الدراسة على ما

دراسة لصاحل اجملموعة فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة الضابطة و التجريبية يف متغريات البحث قيد ال
وجود فروق ذات داللة احصائية بني االختبارات القبلية و البعدية للمجموعة التجريبية يف متغريات التجريبية و 

الباحثون على ضرورة تدريس برامج الرتبية البدنية  ىعليه أوص البحث قيد الدراسة لصاحل االختبارات البعدية و
جملة املنظومة  ،بعزي رضوان واخرون)بأسلوب القصص احلركية ملا هلا من أمهية كربى يف تنمية املهارات احلركية 

 .(264-244ص  ،2017،الرياضية اجلزائر
تأثير برنامج التربية الحركية على تنمية المهارات الحركية االساسية و "(:2018) أجرى أيت لونيس واخرون-

 "سنة (10-9)القدرات الحركية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي 
البحث اىل دراسة تأثري برنامج تربية حركية مقرتح على تنمية بعص املهارات احلركية االساسية و القدرات يهدف 

بتدائية لتحقق من صحة فرضيات البحث ،استخدم الباحثني املنهج التجرييب اجريت احلركية ألطفال املرحلة اال
طفال مث اختيارهم بطريقة العمدية حيث مث تقسيمهم اىل جمموعتني احدمها جتريبية و االخرى  26الدراسة على 

تبارات املهارات فردا لقياس قيمة املتغريات على مستوى املتغري التابع استخدمنا اخ13ضابطة متشكلة كالمها 
 احلركية االساسية و القدرات احلركية ،املعاجلة االحصائية للبيانات متت بواسطة اختبار للعينات املستقلة .
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اظهر التحليل االحصائي لنتائج الدراسة أن الربنامج املقرتح للرتبية احلركية له تأثري إجيايب على تنمية بعض املهارات 
جملة علوم و تقنيات النشاطات البدنية و  ،ايت لونيس و اخرون)احلركية االساسية و القدرات احلركية لالطفال 

 (119-115ص  ،2018،الرياضية و االيقاعية

  الدراسات االجنبية :-6-2

(:"تأثير برنامج بدني مقترح على بعض عناصر اللياقة 1997)inaki et alSعرض سيناكي واخرون -
 البدنية خالل مرحلة الطفولة "

هتدف الدراسة اىل التعرف على مدى تأثري جمموعة مترينات مقرتحة على بعض عناصر اللياقة البدنية أجريت     
 6-4(طفلة بأعمار ترتاوح ما بني من 109( طفال و )137من االطفال االصحاء قوامها )الدراسة على عينة 

سنوات وقد مت استخدام جمموعة من االجهزة الدقيقة و االختبارات املقننة إلجراء القياسات واهم النتائج احملصل 
 عليها :

قة البدنية ) القوة ،السرعة ،املرونة، أن هناك تأثريا معنويا بني جمموعة التمرينات املستخدمة و عناصر الليا-
 الرشاقة( حيث كان التأثري أكثر وضوحا لدى الذكور منه عند االناث .

(:"النشاط البدني و اللياقة ذات الطبيعة الصحية ودورهما في 1998) eter et alP أجرى بيتر واخرون -
 تطوير الصفات البدنية "

هتدف الدراسة اىل التعرف على دور النشاط البدين و اللياقة الصحية يف تطوير جمموعة من الصفات البدنية      
طفلة  284طفل و 356)القوة ،املرونة، التوازن، التوافق( حيث اجريت الدراسة على عدد من االطفال قوامها 

اسب مع تلك املرحلة العمرية من قدراهتم مشلت النشاطات البدنية على جمموعة من التمرينات اهلادفة اليت تتن
طيات اجللد و عدد مرات مترين البطن  6البدنية و العقلية أما اللياقة ذات الطبيعة الصحية فقد كانت جمموع مسك 

ضربة /دقيقة وكانت اهم النتائج احملصل  150خالل دقيقة واحدة و الكفاءة البدنية عند معدل ضربات القلب 
ثري معنوي جملموعة التمرينات و اللياقة ذات الطبيعة الصحية يف تطوير الصفات البدنية قيد عليها انه هناك تأ

 .(Peter ,T.K .et ,al,, Medical and science in sport and exer-cise ,1998)الدراسة 
تأثير برامج المهارات الحركية االساسية على النمو الحركي و المعرفي و "Kruger (2003:)قام كروجر-

 "البدني للطالب الصف االول ابتدائي 
وهدفت الدراسة اىل تقييم تأثري برنامج املهارات احلركية على التطور البدين و املعريف لطالب الصف االول ابتدائي 

أسابيع ومتت الدراسة يف جنوب إفريقيا ومث تقسيم  8ج مدته واعتمد الباحث على املنهج التجرييب و كان الربنام
 االطفال اىل جمموعتني جتريبية و ضابطة ومن أهم النتائج احملصل عليها :

أن الربنامج التدرييب املهاري أدى اىل حتسني بعض املهارات كما أدى اىل حتسني االداء بصورة معنوية لدى أفراد -
 اجملموعة التجريبية .
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 Kruger،2003، Abstract)ن فرق بني اجملموعة التجريبية و الضابطة يف بعض املهارات احلركية االخرىومل يك-

Dissertation University of Pretoria) . 

(:"العالقة بين مجاالت السلوك االدراكي الحركي و 2003)واخرون Bleak Davidدافيدقام بليك -
 االدراكي المعرفي ألطفال "

استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة و مدى العالقات بني جماالت السلوك االدراكي و االدراكي و املعريف     
طفل و طفلة مث اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من مدرسة واشنطن بوالية أوهايو منهم  (179)،واشتملت العينة 

الصف االول االبتدائي وقد اشتملت  ( طفل من65طفل يف سن روضة و ) (63)( يف سن ما قبل الروضة و21)
(قياسات لقيم اجملال احلركي هي )التحكم يف املسك و 8الدراسة تقييم جماالت البحث الثالثة حيت اجريت )

الرمي ألعلى باليد و اللقف و املشي على عارضة التوازن و جري احلواجز بزمن باإلضافة اىل اختبار الكلي 
( 9تبار التوافق العصيب احلركي للعني و مت تقييم اجملال االدراكي بإجراء )للشكل واختبار الشكل املرح و اخ

قياسات و قيم اجملال املعريف لتالميذ الصف االول باستخدام املستوى االول للقراءة و اختبار كاليفورنيا كما مت 
اهج االساسية ألطفال قبل استخدام اختبار املرتوبوليتان لالستعداد للقراءة ألطفال الروضة ،واختبار بوهيم للمن

 (Bleak David  ،all،2003، R.Q.vol.51، p436-477)الروضة 
(:"تقويم المهارات الحركية عند االطفال كييك من 2014)  Claude Guy–Renée قام روني كلود قاي -

 (سنة"6-12)
هتدف الدراسة اىل وضع و تطوير بطارية اختبار لقياس املهارات احلركية للمجتمع الكندي مقاطعة كبيك مث     

جتميع هذه القيم املعيارية لتزويد أصحاب املصلحة بأدوات التقييم للحصول على صورة موضوعية عن التطور 
سنة  (12-6)وح اعمارهم من طفل من مقاطعة كبيك ترتا3000احلركي جملتمع البحث وبلغت عينة البحث 

واجريت االختبارات على اربع نواحي من مقاطعة  وكانت االختبارات على املهارات التالية : الرشاقة ،التوافق ،رد 
 الفعل ،السرعة والتوازن   وكانت اهم النتائج احملصل عليها :

وجود فروق بني الذكور و االناث على مستوى املهارات احلركية فوق نصف متغريات القياس ووجود تطور يف -
 .(Renée –Claude Guy، université Laval, Québec،2014)املهارات احلركية على حسب تطور السن 

 :من خالل العرض السابق و التحليل الدقيق للدراسات املرتبطة يتضح االيت :التعليق على الدراسات-6-3
 أجنبية . 05عربية و 34وتقسمت 39بلغ عدد الدراسات من حيث عدد البحوث :-6-3-1
  2018حىت سنة  1997أجريت تلك الدراسات يف فرتة ما بني من حيث المجال الزمني :-6-3-2
 من حيث أهداف تلك الدراسات :-6-3-3
 تنوعت االهداف لتلك الدراسات وميكن اختصارها فيما يلي :   
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الوقوف على مستوى أداء املهارات احلركية األساسية يف و  التعرف على مدى تطور بعض القدرات احلركية للطفل-
 .مسابقات امليدان واملضمار

وهتدف الدراسة اىل وضع منهج تدرييب مقرتح يف استخدام االلعاب الصغرية يف تطوير مستوى بعض القدرات -
 سنة لكرة القدم 14البدنية لدى حراس املرمى االشبال بعمر 

معرفة أثر االلعاب الصغرية يف تنمية املهارات احلركية االساسية ،وعلى بعض القياسات البدنية ويف بعض -
 تطوير بعض القدرات البدنية و احلركية .الدراسات 

التعرف على مدى تطور بعض القدرات احلركية للطفل و الوقوف على مستوى أداء املهارات احلركية يف -
 مسابقات امليدان و املضمار لتالميذ االول االبتدائي .

زن يف رفع مستوى الرضا احلركي فاعلية منهاج تعليمي يف تنمية الطالقة احلركية يف تطوير صفيت الرشاقة و التوا-
 لتلميذات  الصف اخلامس إبتدائي .

التعرف على اثر استخدام برناجمي االلعاب االستكشافية و احلركية يف تطوير املهارات احلركية االساسية تالميذ -
 الصف الثاين إبتدائي .

 تلميذات الصف االول االبتدائي أثر برنامج مقرتح باأللعاب االستكشافية يف تنمية اللياقة احلركية  لدى -

 تأثري برناجمي اللعب يف احملطات يف تطوير بعض القدرات احلركية و النمو احلركي .-

التعرف على اثر برنامج تعليمي للقصص احلركية و االلعاب الصغرية يف تعليم بعض املهارات كرة السلة  من -
 سنوات .( 6-8)

االلعاب احلركية و الرياضيات يف تطوير القدرات البدنية و احلركية و تأثري اسلوب التعلم باللعب باستخدام -
 التحكم احلركي لتالميذ الصف االول االبتدائي .

التعرف على أثر القصص احلركية على أثر القصص احلركية اليت تقدم لالطفال ما قبل املدرسة )رياض االطفال (  -
 .الرجلني( لديهم-الذراع( و )العني–العني يف تنمية التوافق اجلسمي و الذي يتضمن توافق )

هتدف الدراسة اىل إعداد منهج تعليمي بأسلوب االلعاب الصغرية لتعليم بعض املهارات االساسية بكرة القدم و  -
 .كذلك معرفة تأثري املنهج التعليمي على التوازن احلركي و بعض املهارات االساسية لكرة القدم

االلعاب الشعبية يف درس الرتبية الرياضية على تطوير قدرات االدراك احلس  التعرف على تأثريات استخدام-
 .احلركي

وهتدف الدراسة اىل إجراء اختبار لعدد من االلعاب احلركية اليت تنمي االبداع احلركي لدى االطفال يف عمر -
 سمس سنوات

سنة و التعرف على (15-13)هتدف الدراسة اىل إعداد مترينات خاصة لتطوير التوافق احلركي العيب املبارزة بأعمار -
 تأثري التمرينات اخلاصة يف تطوير التوافق احلركي
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لية هتدف الدراسة اىل معرفة أثر منهاج الرتبية البدنية الرياضية يف حتسني بعض املهارات احلركية االساسية االنتقا-
 سنوات(7-6)الوثب( لدى تالميذ التعليم االبتدائي –القفز -)اجلري

يهدف البحث اىل دراسة تأثري برنامج تربية حركية مقرتح على تنمية بعص املهارات احلركية االساسية و القدرات -
 احلركية ألطفال املرحلة االبتدائية

 .ب الرتبوية و املختلطة يف تنمية االبداع احلركي لدى أطفال أثر برنامج التدرييب املقرتح باأللعاب احلركية و االلعا-

 .وهدفت الدراسة اىل تقييم تأثري برنامج املهارات احلركية على التطور البدين و املعريف لطالب الصف االول -

 هتدف الدراسة اىل وضع و تطوير بطارية اختبار لقياس املهارات احلركية للمجتمع الكندي مقاطعة كبيك-
  المنهج المستخدم :-6-3-4

 ( ومها :05جمموع الدراسات اليت قامت باملنهج الوصفي هي : )   
 2014روين كلود -2003بليك دافيد - -2016حمسن حممد -2014رامي عبد االمري -2010هشام اامد -

 (ولكن اختلفت يف :36جمموع الدراسات املرتبطة استخدمت املنهج التجرييب  وهي )
  خليل إبراهيم  -1998اربعة دراسات وهي: بيرت واخرون التجريبي للمجموعة الواحدة :ذات التصميم

 1997سيناكي واخرون -2012سهري طه - 2012سليمان احلديثي 

 : برييفان عبد اهلل مفيت -أربعة دراسات وهي : ذات التصميم التجريبي للمجموعات المتكافئة
 .2013يعقويب فاتح -2012مسعودي الطاهر-2007نشوان حممود -2005

 : الدراسات الباقية . دراسة وهم 28ذات التصميم التجريبي للمجموعتين المتكافئتين 

 العينة :-6-3-5

اختلفت أنواع العينات يف تلك الدراسات املرتبطة من احلجم و السن و طرق االختيار ويرجع هذا االختالف    
تلميذ يف دراسة "روين  3000تلميذ و حىت  120-13اىل طبيعة كل دراسة ،حيث تراوحت أحجام العينات ما بني 

 كلود" 
 أدوات البحث :-6-3-6

يف بعض الدراسات املرتبطة تبني للباحث تعدد االختبارات وتتمثل   باستعراض االختبارات اليت استخدمت     
 كااليت :

م ،احلجل على الرجل اليمىن والرجل اليسرى 15م و اجلري 15استخدم برييفان عبد اهلل املفيت إختبارات املشي -
الثابت و  م ،الوثب الطويل و العمودي ،الرمي الكرة من الثبات ،رمي هدف مرسوم ،لقف الكرة ،التوازن10

 املتحرك.
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استخدم خالد عبد اجمليد وبرييفان عبد اهلل وضمياء على إختبارات القدرات احلركية وكذلك إختبارات النمو -
ثا و الوثب 10م و احلجل ميني ويسار ملدة 20احلركي  و املتمثلة يف رمي الكرة التنس ألبعد مسافة و اجلري ملسافة 

 الطويل من الثبات .
نشوان حممود الصفار فاتن امساعيل حممد وأسعد حسني عبد الرزاق إختبارات اللياقة احلركية   وكذلك استخدم-

 زيادة على ذلك القدرات البدنية وناهدة عبد زيد الدليمي إختبارات القدرات احلركية .
االصالة احلركية  وملياء حسن الديوان وانتصار اامد عثمان استخدموا اختبار الطالقة احلركية و املرونة احلركية و-

م ،الوثب الطويل من الثبات ،اجللوس 15وأما حسني سعدي إبراهيم وبرييفان عبد اهلل املفيت وقد استخدموا الركض 
 من الرقود ،رمي الكرة الناعمة ،االنبطاح املائل ،الوقوف على قدم واحدة ،الرمي و اللقف و الركل .

سن نصر اهلل استخدموا اختبار اجلري يف املكان ،الوثب لألمام وخليل إبراهيم  سليمان احلديثي ومناف ماجد ح-
 م اىل اليسار .5م اىل اليمني و 5من الثبات ،دفع الكرة الطبية لألمام ،اختبار اخلطو لألمام ،اختبار احلجل 

وهي هتم الباحث يف  TGMDاما روين كلود فقد استعمل اختبار ساسي عبد العزيز شبكة املالحظة و  استخدم-
 استه وكذلك طوطاح استخدم اختبارات التوافق و التوازن وكذلك ملياء حسن استخدمت اختبار التوازن . در 

 من حيث أهم االستنتاجات :-6-3-7
كل الدراسات املتعلقة باأللعاب االستكشافية و الصغرية والرتبوية وخاصة االلعاب احلركية  كانت هلا أثر اجيايب    

 البدنية و احلركية و على تنمية املهارات احلركية االساسية للفرد .على تنمية القدرات 
كل الربامج املقرتحة من الباحثني كذلك سامهت يف تطوير اللياقة احلركية  او تنمية بعض الصفات البدنية وبعض -

 املهارات االساسية وحىت تنمية االبداع احلركي.
 مدى االستفادة من الدراسات السابقة :-6-4

املنهج يرى الباحث أن االستفادة العائدة عليه من خالل االطالع علة هذه الدراسات يكمن فيما يلي :     
ملتكافئتني الضابطة و املستخدم يف مثل هذه الدراسات ويف الدراسة احلالية هو املنهج التجرييب ذو اجملموعتني ا

التعرف ل و االدوات املستخدمة يف مجع البيانات كيفية إجراءات البحث واختيار العينة ومعرفة الوسائالتجريبية و 
 قيد الدراسة و على أهم االختبارات للياقة البدنية وخاصة احلركية أو املرتبطة باألداء الرياضي لقياس متغريات

 الدراسة احلالية .  اسرتشاد الباحث بنتائج تلك الدراسات عند مناقشة و تفسري نتائج
 



               3جامعة الجزائر           

 معهد  التربية البدنية و الرياضية
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 مقدمة :

ات املكتسبة من املخابر العلمية ، نتاجا للخرب  العصر احلايل تطورا كبريا يف شىت امليادينتشهد الرياضة يف     

للوصول خصوصا ، والقفزة النوعية اليت عرفتها نتائج رياضة الناشئني والبحوث املطبقة على التدريب الرياضي

، حيث ركزت عدة دول جهودها من ف االستحقاقات القارية والدولية للمستويات العالية ومتثيل البالد يف خمتل

كم يف حتقيق النتائج الرياضية حتديد أهم احملددات اليت تتحجل اجراء عدة حبوث ودراسات أكادميية ، من أجل أ

املستوى العايل ووضع عدة مناذج تعترب كمرجع ومعيار يف بناء سياسة التكوين لرياضي النخبة واملستوى العايل يف 

  الرياضية الكربى . املنافساتتتويج يف وهذا بالللوصول لتحقيق أعلى اجناز رياضي 

ىل احتالل مرتبة ريادية يف مجيع التخصصات إتسعى  رياضة وتويل اهتماما كبريا بال واجلزائر كمعظم الدول    

لعاب لعاب القوى نظرا للنتائج املشرفة احملققة يف البطوالت العاملية واألأكما تويل عناية خاصة برياضة  الرياضية

  وملبية.األ

قدم الرياضات اليت عرفتها احلضارة االنسانية وهذا ملدى فائدا يف رفع أ منلعاب القوى أوتعد رياضة      

 تلقبواليت  ،و هي من الرياضات التنافسية  العريقة  ،الكفاءة والقدرة الصحية والبدنية والعلمية و العملية للفرد 

  القفز. ،الرمي ،اجلري  هي عائلةخمتلفة  ثالثة عائالت حيث تشمل   ، وتعرف بأم الرياضات

و يعترب جري السباقات املتوسطة فعالية من فعاليات ألعاب القوى ، اليت شرفت اجلزائر على عقود من الزمن     

 بالرغم أنه يف لنتائج ل وتذبذبااالخرية تقلصا  اآلونةوبالرغم من هذا اال اا عرفت يف  ،يف احملافل الدولية الكربى 

وهو ما حيتم ئني الذين حيققون احلد األدىن للمشاركة يف خمتلف البطوالت ، السابق كنا جند نسبة كبرية من العدا

على مواكبة أحدث ما توصلت اليه الدول من الطرق احلديثة يف التكفل تدريب فئة الناشئني على  على القائمني 

والتوجيه واالجتاه   باملواهب الشابة لصناعة بطل الغد من خالل اعادة النظر يف كل املناهج املعتمدة يف االنتقاء

  حنو التجديد واالبداع .

بكونه اختيار العناصر البشرية اليت تتمتع مبقومات  ي عند الكثري من الباحثني يعرفاالنتقاء الرياضن مفهوم إ    

ىل إالنجاح يف النشاط الرياضي املعني ،وتتضمن عملية االنتقاء االستكشاف وتتميز بالديناميكية املستمرة ودف 

متثل العوامل االفرتاضية للنجاح  أو مكتسبةسواء كانت موروثة  ةفضل العناصر اليت تتمتع مبقومات حمددأيار اخت

يف النشاط الرياضي التخصصي ، لذلك يتضمن االنتقاء الصقل والتنقية والتثبيت عرب مراحل متتالية يصقلها 
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سلوب العلمي والتخطيط املدروس ة االنتقاء األوصوال اىل بناء بطل ذي مستوى عال ومتثل نظري ، التدريب املقنن

ىل أفضل اخلامات املبشرة بالنجاح املستقبلي ، وأيا كانت االمكانات املادية والبشرية املتوافرة فإا لن إللوصول 

.( عبد الدامي سيكون مضيعة للوقت واجلهد واملالذا مل توجه عرب عناصر بشرية مبشرة بالنجاح ، غري ذلك إجتدى 

  ).196،ص1999حسانني،،و 

      االنتقاء هلا أسسإن اختيار العداء و توجيهه للتخصص املناسب مل يعد مرتوكا للصدفة بل أصبحت عملية 

    لالرتقاء مبستوى االجناز، حيث يسمح اتباع اخلطوات العلمية الذي يقوم على حمددات بدنية مبادئ علمية و 

انتقاء املواهب الشابة ينبغي أن تعتمد على دراسة اجلانب فعملية  قياسات مرفولوجية واختبارات فيزيولوجيةو 

 .الفسيولوجي للعداء 

علم وظائف األعضاء يدرس الطريقة اليت يعمل ا جسم االنسان ، وهي  أما علم فيسيولوجيا الرياضة أو      

املختلفة وتكامل هذه الوظائف معا ، مبا ينطوي عليه من عضاء جسم االنسان أدراسة لكيفية أداء أنسجة و 

حقائق ومفاهيم وقواعد ومبادئ علمية تشكل اساسا يف التعرف على ألية التغريات اليت حتصل يف االجهزة 

كما يسمح لنا بالتعرف على خمتلف االستجابات ).9،ص2009خيط ،وأبو  ،الوظيفية جلسم االنسان (كماش 

زة اجلسم وردود فعل التدريبات املختلفة على النواحي الفيسيولوجية والكيميائية ، وخاصة الوظيفية ألعضاء وأجه

أن وظائف أعضاء جسم االنسان واستجاباا دائمة التغري على مدار اليوم الواحد وعلى مدار االسبوع والشهر ، 

تلف تلك االستجابات بغرض سواء يف حالة الراحة أو عند بذل اجلهد البدين ،مما يدعونا اىل التعرف على خم

   ).5،ص 2000 ،سالمة اء الدين ابراهيماالستفادة منها عند ختطيط التدريب (

ن عملية االختيار تعتمد على أيالحظ تقدمة يف انتقاء املواهب الشابة ،ن املتتبع للمراحل اليت تنتهجها الدول املإ

مهها علم مورفولوجيا الرياضة اليت تم بدراسة جسم مية رياضية وعلوم أخرى مساعدة من أمعايري وأسس عل

هامة حول مواصفات الرياضي البطل ويقدم لنا النموذج املثايل ، الرياضي، فعلم مورفولوجيا يزودنا مبعطيات 

 وجييب عن أسئلة لطاملا شغلت املختصني واملتتبعني للمجال الرياضي ،منها مسألة هل البطل يصنع أم يولد ؟

جلسمي نتيجة بيئية ،وهل تفوق الرياضي راجع المتالكه النمط ال الرياضي نتاج لعوامل وراثية أو لبطمبعىن هل ا

هل يستطع املدرب الكفء أن يصنع سمي لكونه متفوقا يف رياضته ؟ و ك النمط اجلألن الرياضي ميل الصحيح أو

وهل البناء  املعينة،أم أن األمر يتطلب بناء جسميا مبشرا بالنجاح والتفوق يف الرياضة  جسم،أي  بطال رياضيا من

اجلسمي األساس يف التفوق الرياضي أو التدريب وال ممارسة الرياضية املكثفة ؟ وهل ميكن اغفال النمط اجلسمي 
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صبحي  (حممد؟ ضية يف منظومة صناعة البطل الرياواالكتفاء بربامج تدريب و ممارسة مكثفة ومقنن

  ).5،ص 1995حسانني،

طوال والعروض واحمليطات وأوزان اجلسم يهتم بالقياسات اجلسمية لإلنسان من خالل قياس األ ااملورفولوجيوعلم 

  وتشري العديد من الدراسات والبحوث اىل ارتباط القياسات اجلسمية ببعض القدرات البدنية .

تأثري عايل على مستوى إجناز ركض املسافات املتوسطة هي صفة التحمل هلا البدنية اليت  قدراتومن أهم ال

 فة          واليت ميكن وضعها حتت ص)سرعةالقوة وحتمل ال حتمل( والقوة واليت تكون بشكلها املركبوالسرعة 

وعملية االختيار .املسافات املتوسطة ىل حتقيق اإلجناز يف ركض إساس يف الوصول األتعترب  ) واليت(التحمل اخلاص

ها للمواهب الشابة مل تعد مرتوكة للصدفة بل أصبحت ختضع ألسس علمية متكن من اختيار املوهبة اليت تتوفر في

حدى إبطال يف لتحقيق اجناز رقمي واالرتقاء ملستوى األوظيفية مما يؤهلها قدرات بدنية واستعدادات مورفو 

  السباقات.

النتقاء السليم بغية التكفل باملواهب الشابة يف السباقات املتوسطة لوالية برج اهتمام حبثنا حول كيفية ا انصبوقد 

بطال يف السباقات حيث أن تفوقهم يعين أن لديهم حمددات بوعريريج ، من خالل التعرف على مواصفات األ

معيارية النتقاء عدائي السباقات  مستويات بناءللوصول ل ومواصفات بدنية و مورفووظيفية مكنتهم من التفوق

         .املتوسطة

الذي حتدثنا مهيدي الفصل التاىل  ضافةباإل خر تطبيقيآىل جانبني أحدمها نظري و إو قمنا بتقسيم هذه الدراسة 

باإلضافة اىل الدراسات السابقة املفاهيم و املصطلحات  و دراسةأهداف الشكالية الدراسة و فروضها و إفيه عن 

  والتعليق عليها .

  ري للدراسة أربعة فصول  :ظو قد مشل اجلانب الن 

  نتقاء وتوجيه الناشئني.اإل :الفصل األول

  القياسات املورفوظيفية. :الفصل الثاين
  خصائص ومميزات الناشئني.: الفصل الثالث

  .اومتطلباألعاب القوى : الفصل الرابع
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   املتعلقة باجلوانب املنهجية و االجرائية للدراسة و كذا خصائص العينةأما اجلانب التطبيقي فقد مشل املعلومات 

الوسائل االحصائية و ذلك ضمن فصلني :و   

  االجراءات املنهجية للبحث.: الفصل اخلامس

  .: عرض و حتليل و مناقشة النتائجالفصل السادس

، ووضع توصيات واقرتاحات مناسبة بناءا على ما مت ىل ما توصلنا اليه من نتائج إخامتة البحث تطرقنا ويف 

، والقائمني على تسيري اهليئات  لفئة الناشئني ىل املدربنيإوهذه التوصيات موجهة ،التوصل اليه من البحث 

 . لفئة الرباعم و األصاغر حماولة لتطوير نظام االنتقاء والتوجيه يف السباقات املتوسطة الرياضية،
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    اإلشكالية: 

إن التقدم و التطور العلمي يف كافة ااالت من أهم السمات املميزة للعصر احلديث ، االمر الذي دفع العديد    

 .من الدول إىل اخضاع كافة االمكانات للبحث العلمي و التجريب حىت تتمكن من مسايرة الركب و التطور

  ملناسبة هلا.بداية بالتعرف على املشكالت العلمية و حماولة اجياد احللول ا

كأحد هذه ااالت يعمل على تطوير و حتسني الكفاءة الفيسيولوجية ألجهزة اجلسم و و التدريب الرياضي     

احداث جمموعة من التغريات الفيسيولوجية املختلفة اليت تشمل مجيع  التحسن و التطور يف األداء ، و بالتايل

غريات احليوية على مستوى اخلاليا و األنسجة و اليت ترتبط أجهزة اجلسم ، و حيدث نتيجة لذلك العديد من الت

  يف األصل باحملددات الفيسيولوجية و املورفولوجية و البدنية و اليت ختتلف من فرد إىل آخر.

و االنتقاء يعين اختيار أفضل العناصر من الالعبني / الالعبات من خالل الدراسة املعمقة جلميع اجلوانب املؤثرة 

  ).303، ص2001الرياضي اعتمادا على األسس واملبادئ والطرائق العلمية (مفيت ابراهيم محاد ، يف املستوى

أن عملية االنتقاء للمتفوقني تفتقد ملقومات النجاح واالستمرارية :  )1998(ويرى اخالص حممد مصطفى

املستويات العليا باكتشاف املواهب لتحقيق األداء الرياضي ، حيث يبدأ االهتمام بتطوير االداء الرياضي وحتقيق 

واخلامات الرياضية واستغالهلا ، وذلك عن طريق عمليات االنتقاء الذي يعترب حجر األساس للوصول اىل االجناز 

  ).65،ص 1998الرياضي رفيع املستوى ( اخالص حممد مصطفى ،

جراءات اليت تتطلب استخدام أدوات االو تعترب عملية اختيار املوهوبني عملية معقدة تنطوي على الكثري من    

قياس و تشخيص املوهوبني ، و عملية االنتقاء و تنمية املواهب ال ختضع للصدفة و لكنها أصبحت ختضع 

ألسس علمية ميكن من خالهلا اختيار الصفوة من الناشئني و على مراحل زمنية متعددة ممن لديهم قدرات و 

املستويات يف النشاط الرياضي ، أي أا اكتشاف مبكر للناشئني من استعدادات خاصة تنبئ بالوصول إىل أعلى 

وي االستعدادات و القدرات عالية التميز و القدرة على املوائمة بني االستعدادات و القدرات لنوع النشاط ذ

  الرياضي احملدد.

يواجه املدربني من خالل يعترب اكتشاف و انتقاء املواهب الشابة املميزة للسباقات املتوسطة مشكال كبريا     

وعدائي  صعوبة العملية و عدم فهم جلل القائمني عليها للخطوات العلمية احملددة للعملية و خاصة لتوفر اجلزائر

على عدة أبطال ناشئني يف املسافات نصف الطويلة و خلري دليل على ذلك  والية برج بوعريريج بصفة خاصة
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و قدرم على  2018و بطولة العامل املدرسية باريس  2017األخرية بكينيا النتائج الباهرة هلم يف بطولة العامل 

  .منافسة كبار املختصني 

أن  2008جريت حمليا لواقع التوجيه الرياضي فقد أشار الدكتور سي قدور أومن خالل الدراسات املرتبطة اليت 

عملية االنتقاء والتوجيه يف ألعاب القوى على مستوى اجلزائر ال يزال يشغل بال القائمني على تدريب هذه الرياضة 

). وهذا ما يتفق مع دراسة بن شرنني  2008وتطبيقها ميدانيا مل يتعدى األسلوب التقليدي ( سي قدور ، 

ضي القاعدي ملختلف االنشطة البدنية والرياضية حسب يف حماولته لتحديد املعايري وحمددات التوجيه الريا 2011

  ) .2011راء املختصني فيها بعد أن وجد انعدام هلا على أرض الواقع ( بن شرنني عبد احلميد ، آ

عدم فهم هناك غموض و  ومن خالل الدراسة االستطالعية و املقابالت اليت قمنا ا مع املدربني تبني لنا بأن

، فعملية االنتقاء حلد الساعة ال تزال تعتمد على الصدفة  للعوامل احملددة النتقاء هؤالء العدائنيهؤالء املدربني 

واالنتقاء من سباق العدو الريفي املدرسي نظرا لعدم املام املدربني للطرق العلمية الصحيحة املبنية على االختبارات 

و على ضوء هذا دفعنا  ي للبعض من جهة أخرى ،نقص التكوين االكادميو واملقاييس اخلاصة باالنتقاء من جهة 

 إىل طرح التساؤل العام التايل:

  نتقاء املواهب الشابة يف اختصاص السباقات املتوسطة ؟ ال مستويات معيارية مرفووظيفية ميكن بناءهل 

 وتفرعت عنه جمموعة من التساؤالت التالية: 

  ؟ يف السباقات املتوسطة املواهب الشابة دور يف عملية انتقاء املرفو وظيفيةهل للمحددات  - 1

 ؟ ه العدائني يف السباقات املتوسطةانتقاء و توجيتساعد يف  مستويات معيارية مورفووظيفية هل هناك - 2

املسافات  ظيفية و مستوى اإلجناز لدى عدائيو املورفو  دداتهناك عالقة ذات داللة إحصائية بني احملهل   - 3

  ؟)سنة15 - 12املتوسطة (

لإلجابة عن التساؤالت املبينة أعاله، ميكن االستعانة بإجابات مؤقتة، أو كما تعرف بالفرضيات، من أجل وضع  

  تصّور نظري للدراسة .
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 الفرضية العامة: 

  .نتقاء املواهب الشابة يف اختصاص السباقات املتوسطة ال رفووظيفيةو مستويات معيارية م ميكن بناء

 الفرضيات الجزئية: 

 . يف السباقات املتوسطة دور يف عملية انتقاء املواهب الشابة املرفو وظيفيةللمحددات  - 1 

 .ه العدائني يف السباقات املتوسطةانتقاء و توجيتساعد يف  مستويات معيارية مورفووظيفية  هناك - 2

و مستوى اإلجناز لدى عدائي املسافات  ظيفيةو املورفو  دداتهناك عالقة ذات داللة إحصائية بني احمل - 3

 )سنة.15 - 12املتوسطة (

  أهداف الدراسة:

  :دف من خالل دراستنا إىل

للمواهب املميزة يف السباقات املتوسطة و بطريقة علمية و بأسلوب  االنتقاءمساعدة املدربني يف عملية  �

 منهجي انطالقا من اخلصائص و احملددات البدنية و الفيزيولوجية و املرفولوجية.

و البدين و نزع فكرة  االنتقاء العشوائي أو  حماولة نزع الغموض حول عملية االنتقاء من اجلانب املرفولوجي  �

 من النتيجة احملققة يف سباقات العدو.

التوصل إىل جمموعة اختبارات تتضمن بعض الدالالت البدنية و املورفولوجية و الفيسيولوجية كمؤشر النتقاء  �

 الناشئني يف مسابقات اجلري نصف طويل.

 .لناشئني يف العاب القوىلتقاء وتأثريها على املستقبل الرياضي املدربني باألمهية البالغة لعملية االن وعيةت �

 .سنة 15- 12وضع مستويات معيارية النتقاء عدائي املسافات املتوسطة  �

  المفاهيم و المصطلحات: تحديد

أو خمصص ، "هو الشيء الذي يرى داخل زمن حمدد وداخل فضاء حمدود". (حمي الدين صابر ، معني  :المحدد

  )298، ص 1999
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، نفسية ،  هو اإلطار الذي يتم يف ضوئه حتديد قيم األشياء سواء كانت جسمية ، بدنية ، مهارية اصطالحا:

فسيولوجية و معرفية و حصرها يف حدود ، فإذا كان احملدد حيدد قيم الصفات النفسية مسي احملدد النفسي و إذا  

كان حيدد قيم الصفات البدنية مسي احملدد البدين و هكذا بالنسبة لباقي احملددات األخرى. (أبو العال أمحد عبد 

  دار الفكر العريب ، القاهرة.بيولوجيا الرياضة ، ) 44، ص 1985الفتاح ، 

  هي اخلصائص أو املتطلبات البدنية و الفسيولوجية و املورفولوجية اليت يتميز ا البطل الناشيء. إجرائيا:

  مرفولوجية الرياضة :

هو العلم الذي يهتم و خيتص بدراسة التغريات البنيوية للجسم حتت تأثري التمرين البدين وكذا مبظاهر اصطالحا : 

يف و االسرتجاع املالحظة باجلسم يف خمتلف مراحل البناء ،وهي تستخدم وسيلتني ، الوسيلة األنثروبومرتية أو التك

تقنيات القياس اجلسمي ، والوسيلة البيومرتية أو استغالل األرقام ومعطيات القياسات اجلسمية ( مزاور حممد 

  ).19،ص2019،

 لقياسات اجلسمية كالطول ، الوزن ،وجي  للجسم  والذي يتمثل يف اهو العلم الذي يهتم بامللمح املرفولاجرائيا :

  الكتلة اجلسمية ....اخل

  وظائف األعضاء: 

هو العلم الذي يعىن بدراسة مجيع الوظائف احليوية ألعضاء و أجهزة اجلسم و كيفية عمل كل منها  اصطالحا : 

باجلسم بعضها البعض و تأثري العوامل الداخلية واخلارجية ، العالقة التنظيمية اليت تربط وظائف األجهزة احليوية 

  ).20،ص 2003( أمحد نصر الدين سيد ،  على تلك الوظائف

  .يهتم باجلانب الفسيولوجي للرياضيهو العلم الذي اجرائيا :

  :الرياضي االنتقاء

هو عملية تستهدف اىل اختيار األفراد ، الذي تتوفر لديهم خصائص ومسات وقدرات واستعدادات   :اصطالحا

كبرية يتطلبها نشاطهم الرياضي ، أي من خالل حتديد صالحية أو عدم صالحية هؤالء األفراد ملمارسة هذا النوع 

  ).93ص1988من الرياضة.(حممد حسن عالوي وحممد نصر الدين رضوان ،
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عملية يتم من خالهلا اختيار أفضل العناصر املوهوبة من هو سعد فتح اهللا حممد العامل أن االنتقاء  يشريو    

 )27، ص 2015(سعد فتح اهللا حممد العامل ، . الالعبني من خالل عدد كبري منهم طبقا حملددات معينة

اد عن طريق اختبار قدرام نه " عملية اختيار دقيق لالعبني يف مراحل االعدأب  بسطويسي يعرفهكذلك   و   

 .املعين يروبومرتية اخلاصة بنوع النشاط املهار ثنالبدنية والوظيفية والنفسية والذهنية وقياس اخلصائص األ

  )435ص،  1999 سي ،يطو سب(

هو عملية ميكن من خالهلا اختيار الصفوة من الناشئني ممن لديهم قدرات و استعدادات خاصة تنبئ  إجرائيا:

  بالوصول إىل أعلى املستويات مستقبال.

  البطل الناشئ:

هو العداء الذي حتصل على املرتبة األوىل يف أحد االختبارات أو فعالية رياضية أو منافسة منظمة من  اصطالحا:


  ���14/03/0192ر��   https://www.cnrtl.fr/definition/championأجل احلصول على اللقب. ���  15:45ا

جمموعة من االستعدادات و الصفات اليت تؤهله ألن يكون بطل مستقبلي يف هو الرياضي الذي لديه  إجرائيا:

  ختصصه و هو العداء الذي حتصل على املراتب األوىل يف املنافسات الوطنية و الدولية.

  السباقات المتوسطة:

 , petit larousse)م 3000م اىل 800هي سباقات اجلري اليت ترتاوح مسافتها من  اصطالحا:

2008,p301). 

  .مرت 2000مرت و  1200باقات هي فعالية من فعاليات ألعاب القوى و تتمثل يف س إجرائيا:

 الدراسات السابقة و المشابهة:

  ):1991( دراسة إسماعيل توفيق زيدان أبو راس

مستويات معيارية لمسابقات الميدان و المضمار المقررة لتالميذ الحلقة األولى من التعليم  تحديد

  سنة بمحافظة كفر الشيخ.) 12-9(األساسي من 

   أهداف الدراسة:
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هدفت هذه الدراسة إىل وضع مستويات معيارية ملسابقات امليدان واملضمار املقررة لتالميذ احللقة األوىل من 

  سنة. 12_ 9ي مـن التعليم األساس

  استخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ملناسبته مع طبيعة البحث :الدراسة منهج 

  سنة.12_ 9مت اختيار جمتمع الدراسة لتالميذ احللقة األوىل من التعليم األساسي من  :الدراسة عينة 

عن وضع مستويات معيارية ملسابقات امليدان واملضمار املقررة لتالميذ احللقة األوىل من  أسفرت :نتائج الدراسة

  سنة. 12_ 9التعليم األساسي مـن 

 ضرورة اعتماد جدول املستويات املعيارية الذي توصلت إليه هذه الدراسة. - 

 .إجياد مستويات معيارية تستخدم ألغراض االنتقاء يف خمتلف فعاليات العاب القوى - 

حتديد مستويات معيارية على ضوء تقدمي بطارية اختبار مناسبة النتقاء الناشئني يف العاب القوى. حبيث تتوفر  - 

  على ركائز الصدق ، الثبات و املوضوعية.

 ):1994دراسة أبو المكارم عبيد أبو الحمد ، وسيلة محمد مهران (

  "تقويم أسس انتقاء الناشئين لمسابقات الميدان و المضمار"

   أهداف الدراسة:

  هدفت هذه الدراسة إىل تقومي أسس انتقاء الناشئني ملسابقات امليدان و املضمار من خالل:

 حتديد أهم النظم املقرتحة من أجل انتقاء أفضل الناشئني ملسابقات امليدان و املضمار. - 

 ناسبة ملراحل االنتقاء.حتديد املراحل السنية املناسبة للبدء يف عملية االنتقاء ، و الفرتات الزمنية امل - 

  حتديد السباقات اليت يساهم فيها االنتقاء بصورة أكثر فاعلية يف حتقيق اجنازات رقمية متميزة. - 

  استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ملالئمته لطبيعة هذه الدراسة. :الدراسة منهج 

لون يف مجتمع بني مدريب ألعاب القوى و مدرسي الرتبية الرياضية الذين يع 120بلغ حجم العينة  :الدراسة عينة 

  جمال مسابقات امليدان و املضمار.

  أسفرت نتائج الدراسة إىل:نتائج الدراسة: 

 ضرورة وجود معايري معتمدة من قبل احتاد اللعبة املختص للكشف املبكر عن املوهوبني. - 
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 معيارية النتقاء الناشئني.العمل مبستويات  - 

 جل العاملني يف جمال الرتبية الرياضية ليس لديهم إملام كاف بوسائل انتقاء الناشئني. - 

 سنوات. 8- 6االنتقاء املبكر للناشئني له أمهية كربى حيث يبدأ االنتقاء التمهيدي من سن  - 

 سنوات. 5-4أفضل مدة زمنية لكل مرحلة من مراحل االنتقاء من  - 

 يسهم يف حتقيق إجنازات متميزة يف املسابقات التالية: الرمي ، احلواجز ، الوثب و اجلري.االنتقاء  - 

 ):1996 ( دراسة صفاء الدين طه محمد علي

 .عالقة بعض أوجه القوة العضلية بالمستوى الرقمي في فعالية رمي القرص 

   :الدراسة أهداف

الدراسة التعرف على العالقة بني املستوى الرقمي لفعالية رمي القرص للطالبات وكل من القوة القصوى  هدفت

لعضالت الذراعني والرجلني والقوة االنفجارية لعضالت الذراعني والرجلني، وأيضًا حتديد األمهية النسبية لكل 

  .صفة بدنية قيد البحث واملستوى الرقمي لفعالية رمي القرص

  .أستخدم الباحث املنهج الوصفي:الدراسة  منهج 

من طالبات املرحلة الثانية بكلية الرتبية الرياضية (جامعة البصرة) وعددهن الدراسة عينة  ثلتمت :الدراسة عينة  

ختبارات الضغط من االستلقاء على املسطبة ا، وأستخدم الباحث 1995- 1994طالبة) للعام الدراسي 20(

  .دراسةختبار دفع الكرة الطبية والوثب الطويل من الثبات للحصول على بيانات عينة الا ووثين الرجلني كامًال، 

 .وأستخدم الباحث الوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االرتباط البسيط - 

  نتائج الدراسة:  - 

االنفجارية معنوي بني املستوى الرقمي يف رمي القرص وكل من القوة القصوى للرجلني والقوة  ارتباطوجود  - 

 للذراعني 

 عدم وجود ارتباط معنوي بني املستوى الرقمي لرمي القرص والقوة القصوى للذراعني.  - 

  :(1997)دراسة ضياء مجيد الطالب وآخران

  .عالقة المستوى الرقمي في الوثب الطويل ببعض الصفات البدنية 
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   أهداف الدراسة:

التعرف على العالقة بني املستوى الرقمي يف الوثب الطويل وكل من (القوة القصوى، والقوة النسبية، والقوة  - 

كل صفة من الصفات البدنية السابقة   أمهيةحتديد  إىلضافة الرجلني والسرعة االنتقالية) باإلاالنفجارية لعضالت 

  الذكر تبعاً ملدى مسامهتها باملستوى الرقمي يف الوثب الطويل.

  .استخدم الباحثون املنهج املسحي :الدراسة منهج 

طالباً) من طالب املرحلة الرابعة لكلية الرتبية الرياضية (جامعة 60(متثلت يف  دراسةعينة ال  :الدراسة عينة 

م من الوقوف، الوثب 30املوصل) وكانت االختبارات (القوة القصوى، الوثب الطويل من الثبات، العدو السريع 

نطقي امل يللالتح املستخدمة (معامل االرتباط البسيط، وقيمة ت، وطريقة اإلحصائيةالطويل)، وكانت الوسائل 

  على مراحل).

 نتائج الدراسة: 

معنوي بني املستوى الرقمي يف الوثب الطويل وكل من (القوة املميزة بالسرعة والقوة النسبية والقوة  ارتباطوجود  - 

  القصوى للرجلني).

  معنوي بني املستوى الرقمي يف الوثب الطويل والسرعة االنتقالية. ارتباطوجود  - 

ة بالسرعة للرجلني على أعلى نسبة مسامهة من املستوى الرقمي يف الوثب الطويل، مث حصلت صفة القوة املميز  - 

  صفة السرعة االنتقالية، وتلتها صفة القوة النسبية وأخرياً القوة القصوى للرجلني.

%) من املستوى الرقمي يف الوثب 53حصلت مجيع الصفات البدنية قيد البحث على نسبة مسامهة مقدارها ( - 

 لعينة البحث.الطويل 

  ):2001دراسة على تركي مصلح وآخرون (

  "سنة) بغداد/الكرخ 14-11"مساهمة السن والطول والوزن في انتقاء الناشئين من (

  أهداف الدراسة:

  التعرف على الدالئل األولية (السن الطول الوزن) تأثريا يف مستوى بعض القدرات البدنية قيد البحث. - 

  السن، الطول والوزن يف القدرات البدنية.التعرف عل نسب مسامهة  - 

  سنة). 14- 11معرفة الفروق يف مستوى القدرات بني مراحل ( - 



 الجانب التمهيدي 
 

- 14 - 

 

  استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ملالئمته لطبيعة هذه الدراسة :لدراسة منهج ا

  عينة الدراسة:

االختبارات اآلتية: ثين اجلذع أمام سنة، واستخدم الباحثون  14- 11تلميذا من بغداد (الكرخ) بأعمار  93

رت، والسعة احليوية  وقوة عضالت الرجلني بالدينامومرتالقبضة اليمىن واليسرى باملانوم وأسفل من الوقوف وقوة

  بواسطة (السبريومرت اجلاف).

  :نتائج الدراسة

  البحث األخرى. هناك ارتباط دال إحصائيا بني السن، الطول والوزن كل على حدى وبعض املتغريات قيد - 

متغري السن ساهم يف متغريات (القوة العضلية للرجلني واملرونة وقوة القبضة اليمىن وقوة القبضة اليسرى والسعة  - 

  احليوية).

  متغري الوزن ساهم يف متغريات (املرونة، السعة احليوية). - 

  مل يكن للطول أي داللة إحصائية مسامهة يف متغريات البحث. - 

  ت دالة إحصائيا بني األعمار السنة قيد البحث يف مجيع املتغريات.توجد فروقا - 

  ) :2004دراسة بن قوة علي (

  )سنة .16-14تحديد مستويات معيارية لبعض المهارات األساسية عند العبي كرة القدم الناشئين (

  أهداف الدراسة :

 دراسة وكشف واقع العملية التدريبية هلذه املرحلة العمرية . - 

كشف مستوى االداء البدين واملهاري من خالل االختبارات البدنية واملهارية هلذه املرحلة العمرية يف كل  - 

 مناطق الوطن ( ساحل ،هضاب ،صحراء )

 مقارنة املستويات املتحصل عليها باملستويات العاملية . - 

 لعمرية .وضع مقرتح ألسس املستويات املعيارية لألداء البدين واملهاري هلذه املرحلة ا - 
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  املسحي ملالئمته طبيعة هذه الدراسة باألسلوب استخدم الباحث املنهج الوصفي منهج الدراسة :

  عينة الدراسة:

سنة من املناطق الساحلية ،اهلضاب العليا ،املناطق  16- 14العب يف كرة القدم  162مشلت عينة البحث على 

  الصحراوية .

  نتائج الدراسة :

 بني املتوسط والضعيف يف اختبار السرعة باملقارنة مع التوزيع الطبيعي .تأرجح مستوى العينة ما  - 

تذبذب ملستوى االعب اجلزائري ووجود فروق كبرية يف املستوى سواء من الناحية املهارية أو البدنية اذا ما  - 

 توزعت مبستوى التوزيع الطبيعي .

توسط والضعيف يف املهارات والصفات األجنيب بني امل بتأرجح مستوى الالعب اجلزائري مقارنة بالالع - 

 البدنية .

اليها من خالل الدراسة ، واالعتماد على  تخدام مستويات معيارية اليت توصليوصي الباحث بضرورة اس - 

اختبارات علمية مقننة لتقدير املستوى البدين و املهارى لدى الالعبني يف هذه املرحلة اليت تعد مبثابة خزان 

 لألبطال .

 :)2008ي قدور (دراسة بن س

وى ، سنة) في مسابقة الرباعي بألعاب الق 13-12"تحديد مستويات معيارية النتقاء التالميذ الناشئين ( 

  جامعة عبد الحميد بن باديس .

  أهداف الدراسة:  

الكشف عن طبيعة التقومي السائد من خالل معرفة احملددات اليت يتم على أساسها انتقاء الناشئني يف بعض  - 

 ألعاب القوى بدرس الرتبية البدنية. أنشطة

 سنة) يف املسابقات املركبة (الرباعي). 13- 12حتديد مستويات معيارية مقرتحة النتقاء التالميذ الناشئني ( - 

  استخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي. :الدراسة منهج 
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 60أستاذ للرتبية البدنية ،  293البحث: : عرض حجم كل فئة من الفئات اليت تتضمنها عينة الدراسة عينة

  تلميذ. 3619مدرب أللعاب القوى ، 

  نتائج الدراسة:

 نقص معريف واضح يف بعض فعاليات ألعاب القوى. - 

 ضعف يف استخدام وسائل القياس (اختبارات و قياسات) لتقدير مستويات تقدم التالميذ. - 

ت على الصدفة و املالحظة و اخلربة الشخصية و انتقاء الناشئني خيضع ألساليب غري علمية ، حيث اعتمد - 

هذا النوع من التقومي ال يعتمد على معايري و مستويات و حمكات باملعىن اإلحصائي املفهوم و يكون يف ضوء 

 خربات و أراء و اجتاهات القائمني و هو نوع أقرب إىل التقومي الذايت عنه إىل التقومي املوضوعي.

ساتذة مبعايري أو مستويات معيارية مقننة علميا ميكن االستناد عليها يف نقص واضح من حيث تدعيم األ - 

 عملية انتقاء الناشئني يف خمتلف فعاليات ألعاب القوى.

تفضيل املدربني عملية االنتقاء من خالل برنامج الرياضة املدرسية يف ألعاب القوى و ذلك من خالل متابعة  - 

 ي ، الوالئي ، اجلهوي ، الوطين)املتأهلني من مرحلة ألخرى (الدور البلد

ال يوجد نظام حمدد حاليا موجه لالنتقاء املبكر للناشئني حنو ممارسة ألعاب القوى على املستوى الوالئي ،  - 

 اجلهوي و الوطين كما أن االنتقاء حاليا هو قائم على العفوية أو اخلصوصية (ذايت).

 ت العدو الريفي النتقاء الناشئني مبكرا. اعتماد املدربني على املالحظة الذاتية خالل مسابقا - 

  ):2011دراسة بحري كنزة (

تأثير الخصائص المرفولوجية والفيزيولوجية على تطور الصفات البدنية للمداومة والقوة المميزة بالسرعة 

  )سنوات لوالية قسنطينة.10-9عند التلميذات المتمدرسات (

  أهداف الدراسة :

اخلصائص املرفولوجية والفيزيولوجية على تطور الصفات البدنية للمداومة والقوة املميزة  تأثريمدى دراسة  - 

 .بالسرعة، بغية تقدير الدالئل اليت ميكن االعتماد عليها يف االنتقاء والتوجيه الرياضي

 تنظيم طور التحضري والتدريب .  - 
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وكذا تقدير االستهالك األقصى  eurofitt، و تطبيق  استخدم الباحث املنهج الوصفي :الدراسة منهج 

  .لقدرة القصوى الالهوائية الاللبنية خمربيالقياس ا لألكسجني باإلضافة 

  تلميذة 40فتمثلت يف  :الدراسة عينة

 نتائج الدراسة:

متثلت يف الطول والوزن وتطور للدالئل الفيزيولوجية املتعلقة  وجود تغريات مورفولوجية متثلت نتائج الدراسة يف

اللبنية ، واىل أن االطفال الذين لديهم قدرات عالية كذا القدرة القصوى الالهوائية الباحلجم األقصى لألكسجني و 

ائج يف امليدان يف املخرب متكنوا من اجناز أحسن النت الاللبنيةالالهوائية حلجم األكسجني األقصى والقدرة القصوى 

   للتحمل والقوة املميزة بالسرعة.

  ) :2011دراسة بن شرنين عبد الحميد (

محاولة لتحديد معايير ومحددات التوجيه الرياضي القاعدي لمختلف األنشطة البدنية والرياضية حسب 

  ) سنة.14- 10أراء المختصين فيها للفئة السنية (

  أهداف الدراسة :

 متكني االفراد من االستفادة من توجيه موافق لقدرام واستعدادام .  - 

 توسيع قاعدة املمارسني املتخصصني بالنسبة لكل أنواع االنشطة الرياضية لتمكني الوصول اىل النخبة . - 

 ضمان التوافق بني الفرد والبيئة اليت يعيش فيها . - 

  واجلماهرية .تفعيل وعقلنة وتوسيع املمارسة الرياضية القاعدية  - 

  استخدم الباحث املنهج الوصفي : الدراسةمنهج 

–بومرداس –متخصص موزعني على بعض واليات اجلزائر ( اجلزائر  140: مشلت عينة البحث الدراسة عينة

  تيزي وزو ).–البويرة -البليدة 

  :الدراسةنتائج 

  من الضروري جدا ادراج مقاييس خاصة بالتوجيه الرياضي يف الربامج التكوينية يف خمتلف معاهد الرتبية البدنية  - 
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للقيام بعملية التوجيه ملختلف األنشطة البدنية والرياضية املختلفة البد من الوقوف وتقييم قدرات واستعدادات  - 

  الفرد وميوله .

ين والرياضي املمارس جيب ان خيضع اىل توجيه يراعي جمموعة من استعداداته اختيار الفرد لنوع النشاط البد - 

  وقدراته البدنية والعقلية والنفسية .

  ) :2011دراسة حديوش لعموري (

سنة في  15-12تحديد المعايير والمقاييس المحددة للتوجيه للرياضة المدرسية لدى تالميذ الطور الثاني 

  الرياضات الجماعية .

  دراسة :اهداف ال

  اعطاء منوذج أو بطارية اختبارات مبنية وفق أسس علمية . - 

  سنة  15-12اقرتاح بطارية اختبارات لتوجيه التالميذ حنو االختصاصات اجلماعية لدى تالميذ الطور الثاين  - 

  اعطاء النموذج لتوجيه التالميذ للرياضة املدرسية حتديدا وفق اسس علمية . - 

  الباحث املنهج الوصفي ملالئمته طبيعة البحث .استخدم  منهج الدراسة :

  عينة الدراسة : 

اناث واستخدم الباحث اختبارات مقننة على ضوء دراسة  40ذكور  50تلميذ  90مشلت عينة البحث على 

  رفولوجي واجلانب البيولوجي و سابقة تقيس اجلانب البدين وامل

  نتائج الدراسة :

  حتديد ومعرفة متطلبات النشاطات الرياضية اجلماعية أمر ضروري و ذو أمهية كبرية لتوجيه التالميذ . - 

 توافق امليول مع االستعدادات شرط أساسي لتوجيه التالميذ حنو خمتلف األنشطة الرياضية الرتبوية اجلماعية . - 
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  ): 2013دراسة يوسف بن شيخ ( 

المواهب الشابة في الميدان الرياضي لدى األطفال المتمدرسين ببعض ر اكتشاف وانتقاء يدراسة معاي

  سنة . 12-10واليات الوطن الفئة العمرية 

  هداف الدراسة :أ

دراسة اخلصوصيات املرفولوجية واالستعدادات اجلسمية اليت يتميز ا الطفل اجلزائري ، من أجل حل الكثري من 

  قاء وتوجيه املواهب الشابة.املشاكل  ومن بينها اشكالية اكتشاف وانت

  استخدم الباحث املنهج الوصفي ملالئمته طبيعة البحث . منهج الدراسة :

  عينة الدراسة : 

سنة  11طفل  171سنوات ، 10طفل  161طفل ، موزعني على النحو التايل :  500متثلت عينة البحث يف 

االنثروبومرتية  ( الوزن ، األطوال ،احمليطات سنة ، أجريت هلم جمموعة من القياسات 12طفل  168،

  ،االتساعات و الطيات اجللدية)

  نتائج الدراسة :

سنة من خالل حتديد الوجهة  12- 10ابراز اخلصوصيات املورفولوجية للطفل اجلزائري يف املرحلة العمرية  - 

ا من مجيع النواحي (املعايري املورفولوجية هلذه الفئة العمرية و الوقوف على االستعدادات اجلسمية و تقييمه

  املورفولوجية ، مؤشر التطور البدين ، مكونات الرتكيبة اجلسمية و النمط اجلسمي).

  ):2014دراسة بنور معمر (

دراسة عالقة اإلختبارات البدنية بالقياسات الجسمية عند رياضي ألعاب القوى الشاب إختصاص جري 

  المسافات.
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  هداف الدراسة :أ

 االستعدادت و القدرات البدنية اليت يتمتع ا رياضي ألعاب القوى الشاب اختصاص جري املسافات.تقييم  - 

 حتديد اخلصائص املورفولوجية اليت يتمتع ا رياضي ألعاب القوى الشاب اختصاص جري املسافات. - 

القوى الشاب اختصاص حتليل العالقة االرتباطية بني االختبارات البدنية و القياسات اجلسمية لرياضي ألعاب  - 

  جري املسافات.

  استخدم الباحث املنهج الوصفي. : الدراسة منهج

  عينة الدراسة :

عداء ذكور أصناف (مبتدئني ، أصاغر ، أشبال) اختصاص  45أجنزت الدراسة على عينة مقصودة تتكون من  

  ألعاب القوى (جري املسافات) ينتمون إىل النوادي الرياضية لوالية الشلف.

  :نتائج الدراسة 

يتميز عدائي جري املسافات مورفولوجيا بأطراف سفلية طويلة و جذع قصري نسبيا ، تطور على مستوى  - 

حميطات و اتساعات منطقة الصدر على حساب حميط البطن و حميط احلوض ، كما يتميز ثنية اجللد ضئيلة 

ن العضلي على حساب كل من املكون يف كامل اجلسم ، بالنسبة للمكونات اجلسمية فيتميز بطغيان املكو 

 العظمي و املكون الشحمي على الرتتيب ، كما يتميز بنمط حنيف عضلي.

بدنيا يتميز بقوة كبرية على مستوى األطراف السفلية ، قدرة كبرية على القفز ، مرونة على مستوى منطقة  - 

از الدوري التنفسي و هذا ما جيعله اجلذع و احلوض ، قدراته يف التحمل كبرية ، لديه كفاءة على مستوى اجله

  يتميز مبقاومته للتعب.

  ) : 2015دراسة فتح اهللا محمد ( 

  .الجينات وانتقاء الناشئين في ألعاب القوى 

  هداف الدراسة :أ
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ىل التعرف على العالقة بني االمناط الوراثية وبعض الدالالت البدنية والفيزيولوجية كمؤشر النتقاء إهدفت الدراسة 

  الناشئني 

  التوصل اىل جمموعة اختبارات تتضمن بعض الدالالت البدنية والفيزيولوجية كمؤشر النتقاء الناشئني . 

  استخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي . : الدراسة منهج

  عينة الدراسة :

سنة مت اختيارهم بالطريقة العمدية من الناشئني  14- 12ناشئ ترتاوح اعمارهم بني  54مشلت عينة البحث على 

  املشرتكني يف املشروع القومي للرياضة مبحافظة االسكندرية .

  :نتائج الدراسة 

وبعض الدالالت البدنية والفيزيولوجية ACE ية جلني االنزمي احملول لألجنيوتنسن ثالوراتوجد عالقة بني األمناط 

  للناشئني .

  قا لنوع النمط اجليين للناشئني .بتتباين درجات التشيع بني القياسات اجلسمية والبدنية والفيزيولوجية ط

  ): 2017دراسة علوي منير( 

  في سباقات النصف الطويلة في ألعاب القوى " ئ"المؤشرات المرجعية النتقاء وتوجيه الناش

  أهداف الدراسة:

الكتلة –الكتلة العضلية –وضع بعض املؤشرات املرجعية االنثروبومرتية اليت ختص كل من الطول والوزن اجلسمي  - 
  .مؤشر سكال وكوب –الدهنية 

  االجناز يف السباقات املتوسطة .التعرف على بعض القياسات اجلسمية والفيسيولوجية املسامهة يف مستوى - 

سنة لتقومي مستوى تطورهم يف السباقات  15- 12اقرتاح بعض املقاييس املعيارية املرفقة بسلم تنقيطي للناشئني - 
  املتوسطة.

-التحليلي واملقارن لدراسة حالة الرياضيني الناشئني (مبتدئنياستخدم الباحث املنهج الوصفي  :الدراسة منهج 
  .مته لطبيعة هذه الدراسةملالئ أصاغر)
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  عينة الدراسة:

 231الرياضيني الناشئني فئة املبتدئني واالصاغر املنتمني لسبع رابطات بواليات الشرق اجلزائري وعددهم 
   .اصاغر 239 ،مبتدئني

  وطبق عليهم الباحث االختبارات والقياسات املورفو وظيفية والبدنية 

  نتائج الدراسة:

م هي الطول ، الوزن ،الكتلة الدهنية ومؤشر   1200مسامهة يف االجناز الرقمي يف  أكثر القياسات اجلسمية - 
 كوب.

 من الناحية الفيسيولوجية االختبارات االكثر مسامهة احلد االقصى الستهالك األكسجني ونصف كوبر  - 
 م . 2000م و  1200من الناحية البدنية اهم االختبارات اختبار جري  - 

  ): 2018وهيب( دراسة ببوشة 

تحديد متطلبات التوجيه الرياضي القاعدي للموهوبين من الناشئين وفق برنامج معلوماتي في رياضة كرة 

  . القدم

  أهداف الدراسة:

 سنة. 13معرفة و كشف و حتديد متطلبات التوجيه القاعدي للموهوبني من الناشئني للفئة العمرية حتت  - 
 13ي القاعدي للموهوبني من الناشئني يف كرة القدم حتت حتديد مستويات معيارية تساهم يف التوجيه الرياض - 

 سنة.
 سنة. 13إعداد منوذج للتوجيه القاعدي للموهوبني من الناشئني لكرة القدم للفئة العمرية حتت  - 
تصميم برنامج معلومايت يساعد و يسهل يف توجيه املوهوبني من الناشئني يف كرة القدم للفئة العمرية حتت  - 

 سنة. 13

  استخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي.منهج الدراسة: 

  عينة الدراسة:

  سنة. 13ناشئ من بعض أندية الغرب اجلزائري لكرة القدم حتت  290متثلت عينة البحث يف     

  نتائج الدراسة:
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 و مستويام. االعتماد على املالحظة أكثر من استخدام وسائل قياس (اختبارات و قياسات) لتقييم الناشئني - 
انتقاء الناشئني خيضع ألساليب غري علمية ، حيث اعتمدت على الصدفة و املالحظة و اخلربة الشخصية و  - 

 أحيانا على العفوية أو اخلصوصية.
نقص واضح من حيث توفري للمدربني املعايري أو مستويات معيارية مقننة علميا ميكن االستناد عليها يف  - 

 ناشئني يف كرة القدم.عملية انتقاء و توجيه ال
 اعتماد املدربني على املالحظة الذاتية خالل املقابالت الكروية النتقاء و توجيه الناشئني مبكرا يف كرة القدم. - 
اهتمام املدربني باملكتسبات املهارية للناشئني خالل توجيههم و انتقائهم يف كرة القدم بدون االهتمام  - 

 االستعدادات و القدرات اخلاصة ا.باحملددات البدنية و الفسيولوجية و 

  ):2018دراسة صابر خالد(

تقييم القدرات البدنية في مرحلة التحضير البدني وعالقتها باإلنجاز الرقمي لعدائي المسافات المتوسطة 

  ) سنة.17 – 16أشبال (

  :دراسةأهداف ال

أسسها تقييم عدائي املسافات  الكشف عن طبيعة التقييم السائد من خالل معرفة احملددات اليت يتم على - 

  املتوسطة خالل مرحلة التحضري البدين.

 درجات معيارية مقرتحة لتقييم القدرات البدنية لعدائي املسافات املتوسطة. بناء - 

  .الكشف عن العالقة بني القدرات البدنية واإلجناز الرقمي بالنسبة لعدائي املسافات املتوسطة  - 

  .االرتباطياستخدم الباحث املنهج الوصفي منهج الدراسة: 

  عينة الدراسة:

أقل من  األشبالعداء لفئة 40مدرب يشرفون على تدريب املسافات املتوسطة و  36 متثلت عينة البحث يف    
مرت ) ميثلون ثالث رابطات 1500مرت و 800سنة ) خمتصني يف جري املسافات املتوسطة (17-16سنة (18

  بالغرب اجلزائري. القوى أللعابوالئية 
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  نتائج الدراسة: 

عدائي  املسافات  أنمدريب املسافات املتوسطة ال يعتمدون على اسس علمية يف تقييم القدرات البدنية، كما  - 
 .املتوسطة أشبال ينقصهم االعداد البدين اجليد للوصول اىل املستوى العايل

) سنة مما 17-16لعدائي املسافات املتوسطة أشبال ( التوصل إىل بناء درجات معيارية للخصائص  البدنية - 

 يساعد يف عملية تقييم القدرات البدنية يف مرحلة التحضري البدين ومعرفة مستوى الرياضيني قبل املنافسة.

باملالحظة  االكتفاءاملدربني على االختبارات البدنية اثناء عملية تقييم القدرات البدنية وعدم  اعتمادضرورة  - 

  ز الرقمي يف جري املسافات املتوسطة.واالجنا

ملعرفة مدى تأثري الربامج  الرياضيأثناء و بعد املوسم  ،أن يتم إجراء القياسات  البدنية و الفسيولوجية قبل - 

  م و تقومي لتسهيل عملية تقنيني االمحال التدريبية. يتقي أيالتدريبية، 

والتقنية   ،البدنية ،فولوجية، الفسيولوجيةور أمهية وجود سجل خاص بكل عداء تسجل فيه القياسات امل - 

 .والرجوع إليها عند التخطيط للربامج التدريبية اخلاصة

  التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل عرضنا ملختلف الدراسات السابقة و بالرغم من تباين و تنوع هذه الدراسات من حيث أهدافها    
غري أا أمجعت على أمهية  وتبني أن هناك اختالف واضح يف طريقة االنتقاء والتوجيه للناشئني و مهامها

اخلصائص املورفو وظيفية يف عملية انتقاء و توجيه املواهب الشابة يف السباقات املتوسطة. وقد استفدنا من 
يف مجع البيانات و إمكانية هذه الدراسات يف تنوير طريق الباحث للمنهج املناسب و األدوات املستخدمة 
االستفادة من نتائج  كذلكالتعرف على أهم احملددات اخلاصة بانتقاء البطل الناشئ و اختيار العينة املالئمة  

 .خمتلف هذه الدراسات يف تأكيد و إثبات نتائج ما توصلنا إليه يف دراستنا



Résumé: 

Etude des déterminants morpho-fonctionnelles et de leur rôle dans la sélection du jeune 

champion 12-15 ans dans  les courses de demi-fond  une étude de terrain des clubs de 

ligus d’athlétisme  de BBA 

 

Le but de notre recherche est d'étudier les déterminants morpho-fonctionnelles et leur rôle 

dans la sélection du jeune champion 12-15 ans dans les courses de demi- fond, et ceci en 

connaissant les déterminants sur la base desquels les coureurs de demi-fond sont sélectionnés 

et dirigés, et de construire des niveaux standards pour sélectionner, et de connaître la nature 

de la relation entre les déterminants morphologiques et le niveau de performance de Coureurs 

demi-fond (12-15 ans). Pour ce faire, l'étude a été menée sur un échantillon de 20 entraîneurs 

et 25 Coureur benjamin et 20 coureurs minime représentant les clubs de la ligue Bourdjienne 

d'Athlétisme, le chercheur a utilisé l'approche descriptive en raison de sa pertinence et de la 

nature de l'étude, où le chercheur a distribué un questionnaire aux entraîneurs et effectué des 

tests physiques (vitesse, endurance, force musculaire) et des tests physiologiques (VMA 

VO2MAX), en plus des mesures anthropométriques (taille, poids, masse corporelle, indice de 

Skele) et après la  collection des données puis l’analyse statistiquement par le progiciel 

statistique (SPSS), les résultats du questionnaire ont montré que les déterminants 

morphologiques ont Un rôle dans le processus de sélection des jeunes talents dans les courses 

demi-fond, car les résultats des tests morphologiques et fonctionnels ont conduit à la 

construction de niveaux standards pour la sélection des coureurs de demi-fond, et qu'il existe 

une corrélation entre les déterminants morphologiques et fonctionnels et le niveau de 

réalisation des coureurs de demi-fond benjamin et minime. 

 

Mots clés: déterminants morpho-fonctionnelles, sélection ,jeune champion, les courses de 

demi-fond  

  

  



 

abstract :  

Study of   morpho-functional determinants  and their role in selecting the emerging 

champion( 12-15) years in middle distance race- a field study for the Bourdj athletics 

association clubs -  

The aim of our research is to study the morpho-functional determinants and their role in the 

selection of the young champion 12-15 years in middle distance races, and this by knowing 

the determinants on the basis of which the half-distance runners are selected and directed, 

standard levels of selection, and to know the nature of the relationship between morphological 

determinants and the level of achievement of Middle Distance Runners (12-15 years). To do 

this, the study was carried out on a sample of 20 coaches and 25 junior runners and 20 

minimal runners representing clubs in the league bourdj Athletics, the researcher used the 

descriptive approach due to its relevance and the nature of the study, where the researcher 

distributed a questionnaire to coaches and performed physical tests (speed, endurance, muscle 

strength) and physiological tests (VMA VO2MAX), in addition to anthropometric 

measurements (height, weight, body mass, Skele index) and after data collected and then 

statistically analyzed by the statistical software package (SPSS), the results of the 

questionnaire showed that the morphological determinants have a role in the selection process 

of young talents in middle races, because the results of the morphological and functional tests 

have leads to the construction of standard levels for the selection of middle distance runners, 

and that there is a correlation between morphological and functional determinants and the 

achievement level of youngest and minimal middle distance runners. 
 

  Key words : morpho-functional determinants , selection, young champion , middle 

races . 
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 ت

التدريب في المالعب الرملية على بعض الصفات البدنية والمهارية لدى العبي كرة القدم فئة  أثر
 سنة( 19األوسط )اقل من 

 ملخص

العشب االصطناعي( في  –هدفت الدراسة الى معرفة أثر التدريب على أرضية الملعبين )الرملي 
رعة االنتقالية، الرشاقة، التحمل، القوة بعض الصفات البدنية )القوة المميزة بالسرعة، تحمل السرعة، الس

االنفجارية(، وبعض المتغيرات المهارية )دحرجة ، تمرير، تصويب، ركل الكرة( لدى العبي كرة القدم 
المنهج التجريبي بمجموعتين متكافئتين  ناسنة، ولتحقيق ذلك استخدم 19من فئة االواسط أقل من 

العبا من نادي قوافل  16سة بالطريقة العمدية وبلغ عددها وبقياس قبلي بعدي، وتم اختيار عينة الدرا
الجنوب تم تقسيمهم عشوائيا وبالتساوي الى مجموعتين، ومن اجل جمع البيانات اعتمدنا على مجموعة 

م، اختبار 30من االختبارات البدنية )اختبار سارجانت، اختبار يويو، اختبار الينوي، اختبار السرعة 
المهارية )اختبار ركل الكرة، اختبار التصويب،  ختباراتومجموعة من اال م(300الجري المكوكي 

وبعد تحليل النتائج توصلنا الى وجود تحسن ما بين القياسيين  اختبار التمرير(،و اختبار دحرجة الكرة 
نتائج وجود الالقبلي والبعدي في جميع المتغيرات البدنية والمهارية لدى مجموعتي الدراسة، كما أظهرت 

فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في القياس البعدي للمتغيرات المهارية حيث كانت هذه 
الفروق لصالح مجموعة التدريب على الرمال في كل من متغيري )ركل و دحرجة الكرة( ولصالح 
مجموعة التدريب على العشب االصطناعي في متغيري )تصويب وتمرير الكرة(، إضافة الى ذلك فقد 

هرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في القياس البعدي للمتغيرات أظ
البدنية، وبتحليل نسب التحسن للقياسات البعدية ما بين المجموعتين توصل الباحث الى أفضلية 

ينما مجموعة التدريب على الرمال في كل من متغيرات )تحمل السرعة، التحمل، القوة االنفجارية( ب
كانت األفضلية لصالح مجموعة التدريب على العشب االصطناعي في متغيرات )السرعة االنتقالية، 
الرشاقة، القوة المميزة بالسرعة(، وتوصي الدراسة بضرورة االستفادة من إيجابيات التدريب على 

 األرضية الرملية لتطوير الجانب البدني والمهاري لدى العبي كرة القدم.

 .الملعب الرملي، ملعب العشب االصطناعي، الصفات البدنية، الصفات المهارية مفتاحية:الكلمات ال
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The effect of training on the sand courts in some physical and skill 
characteristic of U19 soccer players 

Abstract 

The study aimed to know the effect of training on the two pitches (sand - 

artificial grass) on some fitness characteristics which include (strength the 

speed, endurance speed, speed, agility, endurance, explosive strength), and 

some skillfulness (dribbling, passing, shooting, Kicking) of U19 soccer 

players. All players followed a soccer training program 3 times a week for the 

development of physical capacity and technical skills. The researcher used the 

experimental method with two equal groups and a pre-post measurement, The 

sample was deliberately selected and the number of 16 players from the 

kwafal djanoub Club was divided randomly and equally into two groups, and 

in order to collect data, the study relied on a set of fitness tests (Sargent test, 

Yoyo test, Illinois test, speed test 30 m, shuttle run test 300 m) and a set of 

skill variables were assessed, The study showed an improvement between the 

pre and post measures in all the physical and skill variables for the two study 

groups. In contrast, the results showed an improvement only in both variables 

(kick and dribbling the ball) in the sand training group, while in the grass 

training group, an improvement in shooting and passing the ball 

performances. In addition, the analysis reached the preference of the sand 

training group in each of endurance speed, endurance, explosive strength 

variables, while in a group training on grass surface in variables of speed, 

agility, strength the speed. The study recommends the need to take advantage 

of the advantages of training on the sandy floor to develop the physical and 

skillful aspects of soccer players. 

Key words: sand, artificial grass, physical capacity, technical skills. 
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L'effet de l'entraînement sur les terrains de sable sur certaines 

caractéristiques physiques et techniques des joueurs de football U19 

Résumé  

   Le but de cette étude était de comparer les effets de l’entraînement sur le 
sable versus le gazon artificiel sur la condition physique (force explosive, 

force vitesse, vitesse, endurance, agilité) et les habiletés techniques (la passe, 

le tir, la frappe, Le dribble) chez les footballeurs U19. 16 footballeurs mâles et 

en bonne santé appartenant à un club du kwafal djanoub sont répartis de façon 

aléatoire en deux groupes. Tous les joueurs ont suivi un programme 

d’entraînement de football 3 fois par semaine pour développer la capacité 
physique, les habiletés techniques. 8 footballeurs ont subi l’entraînement sur 
une surface gazonnée [groupe gazon, FEG] et 8 joueurs sur une surface en 

sable (groupe de sable, FES). Avant et après l’entraînement, les performances 
du Sargent test (SJ), Yoyo test (Yot), Illinois test (Il t), 30m sprint (30m) et 

300m navette course et un ensemble d’autres tests ont été évaluées. Notre 
étude a montré une amélioration entre les mesures effectuées avant et après 

l’entraînement dans toutes les variables pour les deux groupes (FEG et FES). 
Par contre, chez le groupe entraîné sur le sable (FES) une amélioration 

seulement pour deux variables (la frappe et Le dribble), tandis que chez le 

groupe entraîné sur gazon, une amélioration des performances du tir et passe 

de balle. De plus, l’analyse a montré une préférence en faveur du groupe 
entraîné sur le sable dans chacune des variables de l’endurance de vitesse, 

endurance et force explosive, tandis que dans le groupe entraîné sur une 

surface gazonnée, d’avantage en faveur des variables de vitesse, l’agilité, la 
force vitesse. Notre étude recommande la nécessité et profiter des avantages 

de l'entraînement sur le sable pour développer les qualités physiques et 

techniques des joueurs de football. 

Mots clés : sable, Gazon artificiel, conditions physiques, qualités techniques.  
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حد األنشطة التخصصية التي تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم وهذا ما دفع أتعتبر كرة القدم 
تطوير ورفع مستوى األداء لهذه  أجلبحاثهم العلمية من أتكريس مختلف جهودهم و  إلىمختلف العلماء 

صبح أاللعبة في وقتنا الحالي حيث هذه من خالل التطور الذي وصلته  ويمكن مالحظة ذلكاللعبة 
ومن تقان وهذا ما انعكس على تطور العمل الجماعي للفريق لمهاري يتميز بالقوة والسرعة واإلاألداء ا

اجل المحافظة على هذا المستوى من األداء يجب ان يمتلك الالعبين مستوى عالي من اللياقة البدنية 
 .(2008عبده،  )أبو

مختلف الصفات البدنية التي فالمدربون في مجال كرة القدم يهتمون بشكل متواصل بتنمية وتطوير  
تساعد العبيهم على األداء بالشكل المثالي، فالصفات البدنية تعتبر القاعدة األساسية التي تبنى عليها 

في النشاط بمستوى القدرات البدنية األساسية التطور والتقدم ويعتبر مختلف الجوانب األخرى، 
وفي نشاط  ،(2014)إبراهيم ومحمود،  بمستوى وكفاءة الرياضي لالرتقاءالعامل الرئيسي التخصصي 

البدني،  عدادكرة القدم يتم تنمية مختلف القدرات البدنية المتداخلة في أداء الرياضي عن طريق اإل
يهتم بإكساب الالعبين مختلف البدني لالعبي كرة القدم  عداداإلن أب (2008) عبده بوأحيث يذكر 

األخرى كالمهاري والخططي  عدادالبدنية وهو عامل أساسي لتنمية مختلف أنواع اإلعناصر اللياقة 
ويمكن مالحظة ذلك من خالل مقدرة الالعب على التحرك في مختلف مناطق الملعب والقيام بمهامه 

 بكفاءة عالية مع محافظته على مستوى لياقته البدنية.

لالعبين بهدف مسايرة التطور ة اللياقة البدنية وتنميتطوير األداء المهاري  إلىزادت الحاجة  كما
فمستوى الالعب من  ،(2001)شغالن و عفيفي، السريع الذي تشهده اللعبة في الجانب الخططي 

الجانب المهاري أصبح أحد المحددات األساسية لوصوله إلى أعلى مستوى ممكن في رياضة كرة 
مدادهم  القدم، ومنه فالمدرب مطالب بتكريس المزيد من الوقت والجهد في عملية إعداد الالعبين وا 

 بمختلف المهارات التي تسمح لهم باألداء بالشكل المناسب في المنافسات. 

كساب الالعب مختلف المهارات األساسية إ إلىالمهاري يهدف  عداداإلأن  (2002الحاوي ) فيرى
ن إالمميزة والمحددة للنشاط الرياضي التخصصي ويرتبط األداء المهاري بكفاءة الالعب البدنية لذا ف

تقان في أداء مختلف المهارات يساهم بدرجة كبيرة في تنفيذ وأداء مختلف لية واإلاآل إلىالوصول 
 إذاالمستويات العالية،  إلىالواجبات الخططية بكفاءة عالية وهذا ما يساهم في وصول الالعب 

فالمهارات األساسية هي القاعدة األساسية لكرة القدم فالالعب بدونها ال يمكنه تنفيذ مختلف واجباته 
 .(2016)كماش،  خططية المطالب بها على أرضية الملعبومهامه ال
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التدريبية التي تساهم  ساليبالطرق واال من بمستوى الرياضي يتم استعمال العديد رتقاءاال أجلمن و 
 ذهومن أبرز ه ،مستوى تسمح به قدراته أعلى إلىوالوصول به وتطوير مستوى الرياضي في رفع 

حيث تتميز أرضية الرمال بصعوبة األداء عليها وذلك  ،نجد التدريب على الرمال ساليب التدريبيةاأل
على إعاقة حركة وأداء الالعب ومن أجل الرمل يعمل  حيثبسبب الفجوات الموجودة ما بين حبيباته 

الجهد وهذا  التغلب على المقاومة الناتجة من خصائص وطبيعة السطح الرملي يبذل الالعب مزيد من
 المجهود اإلضافي هو الذي يساهم في تطوير وتنمية القدرات الخاصة للرياضي. 

 تبعا المتغيرة القوة سببه التغيير وهذا عليه المتدرب السطح نوعية من انطالقا تتغير ن قوة االحتكاكإ
 األرضية عن يختلف الرملية األرضية على الركض خالل القوة ستخدامإ نا حيث األرضية لنوعية
 عضالت تتحد مقاومة الرمال على التدريب ويشكل ،(2018االصطناعية )حميد، و  والترابية العشبية

 هذا ثبات عدم عن الناتج المستمر التغيير يعمل كما قوة، وأكثر أسرع ليكون يساعده ما وهذا الرياضي
 خطر تقليل الى يؤدي ما وهذا التوازن تحسين على تعمل إضافية عضالت تشغيل الى السطح

  (.Yuvaraj et al., 2018) اإلصابة

سطح التدريبية األخرى وهذا ما تعكسه القيم السطح الرملي يمتاز بخصائصه عن بقية األكما أن 
على الرمال عمل ميكانيكي يزيد يتطلب المشي فالمتحصل عليها خالل األداء على هذه األرضية 

( عن المشي على سطح صلب بنفس السرعة بينما يتطلب الجري على مرة 2.5إلى 1.5بمقدار )
مقارنة باألداء على السطح الصلب في حين يتطلب  (مرة 1.15)الرمال عمال ميكانيكيا يزيد بمقدار 

سطح الصلب ويتطلب الجري المع ( مقارنة مرة 2.7 إلى 2.1المشي على الرمال طاقة تزيد بمقدار )
 .(Lejeune et al., 1998) لسطح الصلببامقارنة مرة(  1.6) بمقدار زيادةعلى الرمال 

الخصائص الفريدة لألرضية الرملية باعتبارها سطح غير مستقر في زيادة كثافة التدريب تساهم و  
زيادة  إلىالسبب في ذلك ويرجع زيادة العمل الميكانيكي ومعدالت استهالك الطاقة  إلى وهذا ما يؤدي

عند المقارنة باألداء على األرضية العشبية وبالرغم  أعلىالعمل الخارجي والذي يشكل حمل تدريبي 
 فالرمال تعتبر أرضيةضرار قد تلحق بالرياضي أهذا ال ينتج عنه أي أن  إالفي الحمل من هذه الزيادة 

 مالح ضيفت، و (Rago et al., 2018) لتدريبلبديلة قابلة لالستعمال وفق األهداف المحددة 
الناتجة من األداء على السطح الرملي تساهم في تقوية العضالت  حتكاكيةاالالمقاومة أن  (2009)

عملية التكيف العصبي  سببهتطور في القدرات البدنية الأن  (2011يذكر فيحان )و  ،بشكل تدريجي
زيادة سرعة وقوة االنقباضات العضلية والتوافق  إلىكنتيجة لعملية التدريب على الرمال حيث يؤدي 

لياف العضلية المستثارة بين مجموعة العضالت المشاركة في األداء ويتم ذلك عن طريق زيادة عدد األ
قابلها االثارة العصبية المناسبة بهدف التغلب على المقاومة الخارجية والمتمثلة في االحتكاك تالتي 

 .حدوث التكيفات العصبية المرغوبة إلىوتكرار هذا األداء يؤدي 
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التدريب على األرضية الرملية يمكن تحقيق زيادة في القوة العامة والقوة االنفجارية  إذن فمن خالل 
حمال أ إلىوالقوة المميزة بالسرعة وفي فترة زمنية قصيرة مع عدم تعريض عضالت ومفاصل الجسم 

فقدان التوازن ومن  إلىالسطح غير المستقر التدريب على يؤدي و  ،(2013 الشماعتدريبية عالية )
كما  ،(Hewett et al., 2002)التواصل العصبي العضلي  يتم تعزيزتجنب السقوط المتكرر  أجل

على تطوير وتحسين مستوى الالعب من الناحية البدنية تعمل المقاومة اإلضافية على السطح الرملي 
 .(2014)جواد و العامري،  والمهارية

التقليدي تدريب مكمل للتدريب  يعتبرعلى الرمال  التدريبأن إلى  Assadi (2015)دراسة  توصلت
ذلك فهناك إمكانية انتقال أثر  إلىتعزيز األداء العضلي للرياضيين، إضافة  إلىقابل للتطبيق ويهدف 

 الثابتة يةالتدريب بعد التدريب على األرضية الرملية ويحصل ذلك عند االنتقال للعب في األرض
(Binnie et al., 2013)،  فالقدرات المهارية والمستويات البدنية القدرات بين ما متبادلة عالقةتوجد و 

 .(2018جبار،) الجماعية األلعاب في المهاري بالمستوى االرتقاء على تعمل البدنية

التعرف على تأثير التدريب على أرضية المالعب  إلىمن هنا تبرز أهمية الدراسة والتي تهدف 
سنة(،  19قل من أواسط )الرملية على بعض الصفات البدنية والمهارية لدى العبي كرة القدم األ

واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي بمجموعتين حيث تمارس المجموعة األولى تدريباتها على 
األرضية الرملية بينما تمارس المجموعة الثانية تدريباتها على أرضية الملعب المغطى بالعشب 

 ما يلي:  إلىاالصطناعي وتم تقسيم الدراسة 

ه اإلشكالية والتساؤالت التي سوف نحاول اإلجابة عليها من خالل الجانب التمهيدي حيث طرحنا في
اجراء هذه الدراسة، بعد ذلك تم عرض فرضيات واهداف واهمية القيام بهذه البحث، مع تحديد جميع 

 المصطلحات التي تم استخدامها.

 التي ابقةالس الدراسات إلى تطرقناالجانب النظري وتم تقسيمه الى خمسة فصول، ففي الفصل األول 
 هذه على بالتعليق قمنا كما لها ملخص وتقديم بتحليلها قمنا حيث الرمال على التدريب موضوع تناولت

 الفصل الثاني ومن خالل ،البحث موضوع معالجة فيها من االستفادة مقدار إلى باإلضافة الدراسات

باإلضافة الى اهم الطرق قمنا بعرض مجموعة من التعريفات والخصائص واالهداف للتدريب الرياضي 
 التدريبية المستعملة في التدريب الرياضي من حيث األقسام والخصائص.

عرض تفصيلي لموضوع التدريب على الرمال من حيث المفهوم واألثار قمنا بوفي الفصل الثالث 
قمنا أيضا  ، كماوالمهاريةالقدرات البدنية و المختلفة لهذا األسلوب التدريبي على معدل استهالك الطاقة 

 بعرض مفصل للفئة العمرية الخاصة بهذه الدراسة من حيث التصنيف والخصائص المميزة لها.
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وأقسامه باإلضافة الى عرض تفصيلي االعداد البدني تعريف ومن خالل الفصل الرابع تطرقنا الى 
الخامس الى ألقسام وخصائص الصفات البدنية األساسية في كرة القدم، بينما تطرقنا في الفصل 

عرض المهارات األساسية في رياضة كرة من حيث التقسيمات واألنواع باإلضافة الى التطرق الى 
 موضع التعلم الحركي من حيث التعريف والطرق والمراحل.

على منهج البحث وتم تقسيم الجانب التطبيقي الى ثالثة فصول، حيث اشتمل الفصل األول 
جراءاته الميدانية من مجتمع و  عينة الدراسة ومجاالت الدراسة ومختلف االختبارات البدنية والمهارية وا 

، وفي الفصل الثاني األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج المتحصل عليها إلىباإلضافة 
واحتوى الفصل تم تبويب وعرض النتائج التي تم تحليلها إحصائيا بواسطة الجداول واألعمدة البيانية، 

والتوصيات  االستنتاجات إلىمناقشة النتائج باالعتماد على الدراسات السابقة باإلضافة  علىالثالث 
 واالقتراحات التي تبلورت من خالل هذه الدراسة.

قائمة  إلىالمستخدمة في الدراسة باإلضافة  العربية واألجنبيةبعد ذلك تم عرض مختلف المراجع 
  المالحق. 
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 :اإلشكالية -1

عداد وتطوير إليعتبر الطلب المتزايد على البحث العلمي في دراسة األساليب والطرق العلمية 
عبة ل، حيث انعكس هذا التقدم إيجابيا على مستوى مرا ملحاأالجماعية  األلعابمستوى الرياضيين في 

بير عدد ك بها لعبحيث سرعة األداء و اللياقة البدنية العالية التي يتطلمن  كرة القدم في وقتنا الحالي
ي ي والذالرياضي، وهذا باإلضافة الى التقدم واالرتفاع في المستوى المهار من المباريات طوال الموسم 

ا ادرا مبرز األساليب التي نأ، ومن يعتبر عامل محدد لنتائج العديد من المقابالت في المستوى العالي
ارا ة حيث يعتبر هذا النوع من التدريب خيالرملي األرضياتيتم الكشف عنها هو أسلوب التدريب على 

 أومر بالرمال الطبيعية كالشاطئ سواء تعلق األ إليهقابال للتطبيق وذلك بسبب سهولة الوصول 
 .(Binnie et al., 2013) الداخلية والخارجية االصطناعية

ي دني فولقد اقترحت األبحاث العلمية الحديثة استخدام التدريب على الرمال كسطح يعزز األداء الب 
ح ويؤدي التدريب المتكرر على السط، (Rago et al., 2018) المرحلة اإلعدادية للرياضات الجماعية

 أثناءتنشيط العضالت التي تعزز االستقرار الحس حركي  إلىاالستقرار  مالرملي الذي يتميز بعد
ت الرملية في المرحلة التحضيرية من الموسم الرياضي للرياضا األسطحن استخدام إالتمرين ومنه ف

 .(Binnie et al., 2014) صابات األطراف السفليةإالجماعية يعمل على تعزيز الوقاية من 

ملية ن المقاومة التي تميز األرضية الر أباعتبار  (Gaudino et al., 2013) وهذا ما تؤكده دراسة 
ن يتعرض لها الرياضي بالمقارنة مع نفس األداء على أتعمل على الحد من المخاطر التي يمكن 

عادة التأهيل الرياضي األسطح  ،الصلبة ومنه يمكن استخدام هذه األرضية في تدريبات الوقاية وا 
يأن  (Parelladaa et al., 2020) وتضيف دراسة جابية إعادة التأهيل على السطح الرملي تعتبر مفيدة وا 

للتكيف مع خصائص هذا السطح كنتيجة  العضلية األلياف من المزيد وذلك ألنها تعمل على توظيف
 منالتدريب على الرمال  أثناءيقلل الضغط المنخفض على الجهاز العضلي الهيكلي  ومستقر، الغير 

 .(Suresh et al., 2017) الرياضيةخطر اإلصابات 

الرملية يدل على زيادة قدرة الالعب على  األرضياتالكفاءة البدنية بعد التدريب على  إذن فتطور
)جاسم و  األداء العضلي لمدة طويلة حيث ترتبط الكفاءة البدنية بزيادة كفاءة الجهاز الدوري التنفسي

 أونتاج القوة العضلية عند محاولتها التغلب على قوة خارجية إ، وتستطيع العضلة (2010سعيد، 
( 2008)وأخرون  علي ، ويذكر(1994)عالوي،  مواجهتها ويتم ذلك عن طريق االنقباضات العضلية

ن اشتراك الوحدات العضلية في عملية االنقباض العضلي يختلف أ( 1997نقال عن أبو العال )
ذات  أقلباختالف المقاومة التي تواجهها العضلة فعند مواجهة مقاومة قليلة تعمل وحدات حركية 
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 األليافكثر أي يزداد عدد أكبر تعمل وحدات حركية أوعند مواجهة مقاومة  أقلالياف عضلية 
و التغلب أنتاج قوة عضلية تكفي لمواجهة هذه المقاومة إذا بهدف العضلية المتداخلة في األداء وه

 عليها.

فالتدريب على المالعب الرملية يعزز قدرة العضالت وذلك من خالل االمتداد الكامل لها باإلضافة  
رفع الكفاءة الفسيولوجية للجسم وتحسين كفاءة الجهاز العصبي العضلي فتساهم طبيعة هذا  إلى

زيادة المدى الحركي  إلىدرجة حرارة الجسم والعضالت بسرعة وهذا ما يؤدي  التدريب في رفع
تحسين القوة االنفجارية والسرعة الحركية االنتقالية وهذا ما  إلىللمفاصل وتحسين المرونة باإلضافة 

فطبيعة المقاومة على السطح الرملي  اذإ، (2014)العريني،  تحسين القابلية على العمل إلىيؤدي 
والذي يمتاز بعدم الثبات بسبب الفجوات الموجودة بين حبيبات الرمل تعمل على تعزيز األداء العضلي 

أداء مختلف المهام المطلوبة منه في  أجلللرياضي عن طريق مطالبته بتوظيف قوة إضافية من 
 ة البدنية لالعب والتقدم في مستوى قدراته البدنية.التمرينات وهذا ما ينعكس إيجابيا على تطوير الحال

ن يحقق أكثر من هدف كتنمية الصفات أمن خالل التخطيط العلمي المدروس يستطيع المدرب و 
مكانية كل العب يجب اختيار  أجلالبدنية وتطوير بعض المهارات األساسية ومن  تطوير مهارة وا 

تقان وأداء الالعبين للمهارات األساسية الخاصة باللعبة إالتشكيالت والتمرينات التي تساعد على سرعة 
رفع على ن زيادة المقاومة على األرضية الرملية تعمل أ (2010ش )يوتذكر كم ،(2016)كماش، 

، فالتطور الذي يمكن الحصول عليه في وتحسين مستوى الالعب من الجانب المهاري والوظيفي
البدني من خالل التدريب على األرضية الرملية ينعكس إيجابا على تطوير الجانب المهاري الجانب 

لالعبين وذلك الرتباط أداء المهارات الحركية المختلفة بوجود تطور في مستوى القدرات البدنية 
القابلية بواسطة التدريب تحت  أونه يمكن تطوير المهارة أ( 2011) فيحان رىوي ،المتداخلة في األداء
الحصول على التجارب  أجلمصعبة للتوازن ومشابهة للفعاليات الخاصة من  أومتطلبات متساوية 

 .الحركية

العاملين في مجال كرة القدم  دحأالباحث باعتباره  اهتمامموضوع التدريب على الرمال  ناللقد و 
هذه  بيرة من الرمال، لكن بالرغم من توفرقامته في بيئة تحتوي على مساحات كإ إلىباإلضافة 
قبال عليها من طرف المدربين والفرق الرياضية واالستفادة من ن اإلإوفي أماكن متعددة ف األرضيات

ا إليهخصائصها ومساهمتها في رفع مستوى الالعبين يكاد يكون منعدم بالرغم من سهولة الوصول 
ثر التدريب على المالعب الرملية أدراسة  إلىوقلة التكاليف المادية الستغاللها، وهذا ما دفع بالباحث 

ن خالل هذه معلى بعض القدرات البدنية والصفات المهارية لدى العبي كرة القدم صنف أواسط و 
 : ةالتالي تالدراسة سوف نحاول اإلجابة على التساؤال
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 يةالمهار  الصفات في والبعدي القبلي االختبارين بين ما إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -1
 الرملي؟ الملعب على المتدربة المجموعة لدى المدروسة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين االختبارين القبلي والبعدي في القدرات البدنية  -2
 المدروسة لدى المجموعة المتدربة على الملعب الرملي؟

 يةالمهار  الصفات في والبعدي القبلي االختبارين بين ما إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -3
 االصطناعي؟ العشب ملعب على المتدربة المجموعة لدى المدروسة

نية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين االختبارين القبلي والبعدي في القدرات البد -4
 المدروسة لدى المجموعة المتدربة على ملعب العشب االصطناعي؟ 

 نبي ما المدروسة المهارية صفاتلل البعدي االختبار في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -5
 االصطناعي؟ العشب ملعب على المتدربة والمجموعة لرمليا الملعب على المتدربة المجموعة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي للقدرات البدنية المدروسة ما بين  -6
 المجموعة المتدربة على الملعب الرملي والمجموعة المتدربة على ملعب العشب االصطناعي؟ 

 فرضيات البحث: -2

 مهاريةال القدرات في والبعدي القبلي االختبارين بين ما إحصائية داللة ذات فروق توجد -1
 .البعدي االختبار ولصالح الرملي الملعب على المتدربة المجموعة لدى المدروسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين االختبارين القبلي والبعدي في القدرات البدنية المدروسة  -2
 ولصالح االختبار البعدي. ى الملعب الرمليلدى المجموعة المتدربة عل

 المهارية الصفات في والبعدي القبلي االختبارين بين ما إحصائية داللة ذات فروق توجد -3
 .البعدي االختبار ولصالح االصطناعي العشب ملعب على المتدربة المجموعة لدى المدروسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين االختبارين القبلي والبعدي في الصفات المهارية  -4
 ولصالح االختبار البعدي. االصطناعي العشبملعب المدروسة لدى المجموعة المتدربة على 

 بين ما المدروسة المهارية صفاتلل البعدي االختبار في إحصائية داللة ذات فروق توجد -5
 ولصالح االصطناعي العشب على المتدربة والمجموعة الرملي الملعب على المتدربة المجموعة
 .الرملي الملعب على المتدربة المجموعة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي للقدرات البدنية المدروسة ما بين  -6
ولصالح  االصطناعي المجموعة المتدربة على الملعب الرملي والمجموعة المتدربة على العشب

 المجموعة المتدربة على الملعب الرملي.

 أهمية الدراسة: -3

 من الناحية العلمية: -3-1

  الرملية األرضياتالتدريب على أهمية تسليط الضوء على. 

 رة يمكن االستفادة من هذه الدراسة في دعم الرصيد المعرفي للمدربين والمؤطرين في مجال ك
 .الالعبين مستوى أداءالقدم وهذا ما ينعكس إيجابا على تطوير 

 رة العبي ك ىهمية التدريب على الرمال في الرفع من مستوى القدرات البدنية لدأبراز دور و إ
 القدم صنف أواسط.

  مساهمة التدريب على المالعب الرملية في تطوير المستوى المهاري لدى العبي إلىالتطرق 
 كرة القدم أواسط.

 من الناحية العملية: -3-2 

  ن ن يعتمد عليها مأعدد األساليب والطرق التي يمكن للمدرب  يزيد منالتدريب على الرمال
 .رفع كفاءة الفرد في مختلف الجوانب أجل
  ى هذا النوع من التدريب على العبي كرة القدم وتحقيق تطور في مستو يمكن للمدربين تطبيق

 .ساسية لدى العبي كرة القدمالمهارات الحركية األالقدرات البدنية و 
  صطناعياالالمغطاة بالعشب  األرضياتمقارنة التدريب على المالعب الرملية بالتدريب على 

 ب على الرمال على تنميتها وتطويرها.وماهي الجوانب البدنية والمهارية التي يعمل التدري

 أهداف الدراسة: -4

 التعرف على ما يلي: إلىهدفت الدراسة 

 لتحمل، ا)القوة االنفجارية، القوة المميزة بالسرعة،  فيالرملية  األرضياتالتدريب على  تأثير
 السرعة االنتقالية، الرشاقة، تحمل السرعة(.

  ركل الكرة، التمرير، ا الدراسةإليهالتي تطرقت على المهارات  الرمال فيأثر التدريب( 
 التصويب، دحرجة الكرة، ركل الكرة(.
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 .أفصلية أرضية التدريب على الصفات البدنية التي تطرقت اليها الدراسة 

  ب الرمال على الصفات المهارية المدروسة بالمقارنة مع أرضية العش فيمدى تأثير التدريب
 االصطناعي 

  أسلوب التدريب على الرمالتسليط الضوء على 

 مصطلحات البحث: -5

  :الملعب الرملي -5-1

لي فالسطح الرم هو أحد الوسائل التدريبية التي تستعمل األرضية الرملية كعامل مساعد للتدريب،
من  الالعب مهام تصعيب على تعمل التي البيئية العوامل ضمن دخلي بذلك ووه صالبته بقلةيمتاز 

  (.1994 ،)أبو شادي وسمير والفيسيولوجية والبدنية والخططية المهاريةانب و الج

 العشب االصطناعي: -5-2

حيث في التسعينات ظهر العشب الصناعي للجيل الثالث وقد  يعتبر سطح بديل للعشب الطبيعي 
تعتمد الخواص الميكانيكية للعشب الصناعي على و السطح الصناعي  إلىإضافة المطاط والرمل  يتم

 Pablo et) المستخدمة في تصنيعه وطريقة تثبيته ومعدل استخدام السطح ومستوى الصيانةالمكونات 

al., 2012). 

 القوة االنفجارية: -5-3

مجموعة عضلية ضد مقاومة وبأقصى  أون تنتجه العضلة أالتوتر الذي تستطيع  أوهي المقدرة  
 .(2014)الجميلي، رادي إانقباض عضلي 

 بالسرعة: ةالقوة المميز  -5-4

قدرة الجهاز العصبي العضلي في التغلب على مقاومات تتطلب أقصى سرعة ممكنة من تعبر عن  
 .(Weineck, 1999)العضلية  نقباضاتاال
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  تحمل السرعة: -5-5

غير المتماثلة بشكل مستمر  أونه قدرة الرياضي على أداء الحركات المتماثلة أيعرف تحمل السرعة ب
حيث يتميز هذا األداء المتكرر بالكفاءة والفعالية والسرعة وطول فترة األداء مع مالحظة عدم الهبوط 

 .(2001)حمادة،  في كفاءة األداء

 السرعة االنتقالية: -5-6

 للرياضي من مكان ةالتحرك بأقصى سرعة ممكن أو( بأنها عملية االنتقال 1994) عالوييعرفها  
 زمن ممكن.  أقلمسافة معينة في  على اجتيازقدرة الرياضي  فهي تعبر عنخر آمكان  إلى

  الرشاقة: -5-7

في الهواء بدقة  أواتجاه جسمه على األرض  أوسرعة  أووتعني قدرة الرياضي على تغيير أوضاع 
  .(2001)حمادة،  وانسيابية والتوقيت الصحيح لألداء

  التحمل: -5-8

حيث وهو القدرة على األداء باستخدام مجموعات عضلية كبيرة ولفترات زمنية طويلة وبشدة متوسطة 
 .(1997)عبد الحميد و حسانين، عمل على الجهاز العضلي في اليقع العبء األكبر 

 تصويب الكرة: -5-9

تعد مهارة التصويب من اهم المهارات التي عن طريقها يتم حسم نتائج المباريات فالهدف الرئيسي 
التهديف هو أحد وسائل الهجوم إذن فحة للتسجيل نلالعبين فوق أرضية الملعب هو خلق فرص سا

المهارة العالية في األداء والتكيف  إلىالفردي وهذا ما يتطلب من الالعب القدرة على التركيز باإلضافة 
  .(2011)سعد اهلل و الزهاوي،  مع مختلف الوضعيات

  ركل الكرة:-5-10

المهارات استخداما من طرف الالعبين وهذا ما يجعل ن مهارة ضرب الكرة بالرجل تعتبر أكثر إ
بر مهارة ضرب الكرة بالقدم أحد مفاتيح الفوز تالمدرب يركز على تلقينها لالعبين بالشكل السليم، وتع

بالمباريات حيث ينعكس ذلك في قدرة الفريق على تنفيذ المهام الدفاعية والهجومية على أرضية الملعب 
 .(2016)كماش،  وبالشكل المناسب



 الجانب التمهيدي

 

12 

 

  دحرجة الكرة: -5-11

دحرجة الكرة تعتبر من المهارات األساسية والتي ينبغي ان يتقنها جميع الالعبين المدافعين 
شكال يختار منها الالعب الطريقة التي تتوافق مع الموقف الذي يتواجد أوالمهاجمين وهي تتم بعدة 

ه المهارة يجب ان يتمتع الالعب بقدرة عالية على السيطرة على الكرة والتحكم فيها ذفيه، وألداء ه
 عملية الخداع أثناءقدرته على تغيير اتجاهه والسرعة في استخدام حركات الجسم  إلىباإلضافة 
 .(2010)ابوعبده، 

 تمرير الكرة: -5-12

فراد الفريق يعتبر من المبادئ األساسية في اللعب الجماعي أوالتفاهم والتعاون بين  نسجاماالن إ 
التمريرات بصورة متقنة يؤدي العبيه الفريق الذي فوالتمرير بين الالعبين هي أساس هذا االنسجام 

 .(2014)محمود،  جهة دفاع الخصمافضلية في مو أوخلق يمكنه األداء بمهارة عالية 

 اسط:و صنف األ -5-13

لق عليها طسنة وتعتبر مرحلة فارقة في حياة الفرد، وي 21-17ه المرحلة ما بين ذه يتراوح عمر
)زهران،  ، كما يطلق عليها أيضا مرحلة الشباب(1990)الحافظ، علماء النفس اسم المراهقة المتأخرة 

ن هؤالء إف 2018/2019وتبعا لتقسيم االتحاد الجزائري لكرة القدم للموسم الرياضي ، (1986
 .2001و 2000الالعبين هم المولودين ما بين 
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Puisque notre recherche consiste à comprendre l’effet possible de la culture sur la 

conception et le développement de la pensée critique des élèves, ce premier chapitre de 

notre thèse présente une introduction et une revue de littérature des deux concepts clés 

de notre étude : les concepts de « pensée » et de « culture ». 

I. Introduction et revue de littérature 

L’humain est défini comme un être constitué d’un corps et d’un esprit. De façon 

générale, tout au long de son histoire, il n’a pu totalement éliminer ses sentiments, ses 

intuitions, sa pensée rationnelle et scientifique (Hunt, 1982). La seule différence entre 

une personne et le reste des créatures est la pensée. Socrate, dans Théétète, représente la 

pensée comme « un dialogue de l'âme avec elle-même ». La pensée est un discours que 

l'âme se tient, qui ne s'adresse pas à un autre et que la voix ne profère pas 

(Encyclopaedia Universalis, 2019). Descartes définit très explicitement le mot de pensée 

en se rapportant à la conscience. Nous lisons en effet, à l’article 9 de la première partie : 

« Par le nom de pensée, j’entends tout ce qui se produit en nous dont nous sommes 

conscients, dans la mesure où il y a en nous une conscience de ces choses. » (Faye, 

2012). Selon Hegel (1979), la pensée se situe en effet au niveau de l'universalité: « Mais 

l'immédiateté propre, réfléchie en elle-même, par suite médiatisée en elle-même, de la 

pensée (l'a priori) est l'universalité ». Cette citation est tirée de «1'Encyclopédie des 

sciences philosophiques », plus précisément de l'introduction à « La science de la 

logique ». Dans les villages kabyles, par exemple, autrefois cette pensée a existé 

lorsqu’on expose aux sages, réunis sous le nom de Thadjmaath ou assemblée des sages- 

pour les rassemblements des circonstances et/ou pour les grands débats. Lors de ces 

délibérations, plusieurs décisions ont été prises et plusieurs situations conflictuelles ont 

été aplanies (Bouazza, 2014). 

 Le mot « culture » provient du latin « cultura » et apparaît en langue française 

vers la fin du XIII ème siècle désignant soit une pièce de terre cultivée, soit le culte 

religieux » (Ingnasse & Genissel, 1999). Traditionnellement, la notion de culture 

désignait deux réalités. Premièrement, au sens philosophique et plus largement « 

classique », la culture désignait simultanément le processus de formation des individus 

(paideia, Bildung, Aufklarung) et le résultat de ce processus, l’être humain cultivé, l’être 

humain de haute culture (Jaeger, 1964; Marrou, 1981). Deuxièmement, au sens socio-

anthropologique, la culture désignait « un ensemble cohérent d’éléments matériels et 

institutionnels déterminant la spécificité d’une société, donc […] une sphère autonome 
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de la réalité qui obéit à ses lois propres » (Schulte-Tenckhoff, 1985, p.65). Dans son 

livre, paru en 2006 et intitulé « le problème de la culture », Bennabi révèle que dans les 

pays arabes les traités que l’on consacre de nos jours au sujet « on accole au mot thaqafa 

le terme culture ». Il rajoute : on peut dire en effet, que thaqafa est la racine la plus 

typiquement propre à la langue antéislamique.     

La notion culture anthropologique fut reprise par les premiers anthropologues 

anglais et américains, tels que Sumner, Keller, Malinowski, Lowie, Wissler, Sapir, 

Boas, Benedict. Aux États-Unis, l'anthropologie en est même venue à se définir comme 

la science de la culture. En sociologie, le terme culture fut aussi rapidement adopté par 

les premiers sociologues américains, en particulier Albion Small, Park, Burgess et 

surtout Ogburn. Il fut cependant plus lent à s'y frayer un chemin qu'en anthropologie, 

vraisemblablement parce que les grands précurseurs de la sociologie, Comte, Marx, 

Weber, Tönnies, Durkheim ne l'ont pas employé. Mais il fait maintenant partie du 

vocabulaire de la sociologie aussi bien que de l'anthropologie (Rocher, 1992). 

        Les chercheurs ont proposé de nombreuses définitions de la culture mais 

l’ensemble des définitions assimile la culture à un comportement lié à l’apprentissage 

(Kroeber et Kluckhohn, 1952 ; Dubois, 1987). D’autres adoptent une définition plus 

pragmatique et assimilent la culture à des formes spécifiques de comportement (Dubois, 

1987 ; Dollot, 1996 ; Hofstede, 1980). Edward Burnet Tylor, qui depuis le début de son 

ouvrage "Primitive Culture" paru en 1871 considérait comme synonymes les notions de 

civilisation et culture en affirmant que : « La culture ou la civilisation, pris dans son 

sens ethnographique le plus étendu, désigne ce tout complexe qui comprend à la fois les 

sciences, les croyances, les art, la morale, les lois, les coutumes, et les autres facultés et 

habitudes acquises par l'homme dans l’état social» (p.1). On trouve aussi chez Ibn 

Kheldoun que « le but de la civilisation, c'est la culture et le luxe ». Quelles que soit les 

définitions de la culture, l’orientation principale de cette dernière est issue d’un 

comportement, elle n’est pas innée, elle est apprise et découle de l’environnement social 

de l’individu. Dans ce sens Dobzhansky (1966) signale : qu’étant donné que la culture 

s'acquiert par apprentissage, les gens ne naissent pas Américains, Chinois ou Hottentots, 

paysans, soldats ou aristocrates, savants, musiciens ou artistes, saints, chenapans ou 

moyennement vertueux : ils apprennent à l'être .  

        La culture est un thème qui inspire aujourd’hui de plus en plus de travaux et 

d’auteurs. Aussi voit-on apparaître au sein de cette discipline un nouveau domaine, 

celui des « études culturelles » qui ont pour objet les manifestations culturelles des 

https://www.universalis.fr/auteurs/francoise-armengaud/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/etre-philosophie/
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groupes humains (During, 1999; Long, 1997). Nous allons aborder les évolutions qui 

ont marqué le concept de culture en se référant aux différents courants et/ou auteurs. 

Parmi ces auteurs, nous citons Taylor (1871) qui insiste sur le caractère collectif de la 

culture. Boas (1927) qui a mené son travail sur l’observation directe et prolongée sur les 

cultures. Benedict (1934) à son tour initie le concept de pattern soit la notion de 

configuration des facteurs culturels ou producteurs de groupes et des personnalités 

individuelles. Mead (1931), à la même époque que Benedict, va orienter ses recherches 

sur la façon dont un individu reçoit sa culture et les conséquences que cela aura sur la 

formation de la personnalité des individus. Il insiste également sur le processus de 

transmission culturelle et de socialisation de la personnalité. Mead (1970) a aussi étudié 

le phénomène dit d’enculturation qui est un phénomène de socialisation culturelle.  

          Par ailleurs, Day et Shapson (1996) constatent que la langue et la culture doivent 

former la base de tout programme de formation à l’enseignement. Dans cette optique, 

plusieurs auteurs (Fabre & Gohier, 2015 ; Kpazaï, 2015, 2018 ; Lenoir, 2016) affirment 

qu’il est désormais essentiel que l’école apprenne aux jeunes à s’engager activement 

dans la transformation de la culture commune. Comme le soutiennent la plupart des 

psychologues spécialistes du développement et nombreux éducateurs, la culture fait 

partie intégrante de l’éducation des enfants et du milieu où ceux-ci grandissent et se 

développent (Cole, 1998; Goncu, 1999; Greenfield, Suzuki, 1998; LeVine, New, 2008; 

Rogoff, 2003; Super, Harkness ,1997). Quelques auteurs comme Bruner (1996) 

suggèrent de considérer l’éducation comme une entrée dans la « culture », puisqu’elle 

est perçue comme une étape de socialisation importante dans le développement des 

connaissances, des croyances, des comportements et des valeurs à privilégier. 

         Nombreuses aussi sont les recherches menées sur la culture dans le milieu 

scolaire. Parmi ses recherches, nous citons « le rapport des élèves de milieux favorisés à 

la culture scolaire » (Eloy, 2014). « L’influence de la culture sur le développement 

socio-affectif des jeunes enfants » (Xinyin, Chen, 2009 ; Kenneth, Rubin et Menzer, 

2010). « L’approche culturelle de l’enseignement du français » (Laroui, 2007). 

« Développer les habilités de la rédaction les traits de la culture littéraire chez les 

apprenants » (Abd el Nasser, 2016).  

La pensée, en tant que mot, est le groupe d'opinions et d'idées exprimées par un 

peuple sur ses préoccupations, ainsi que sur ses idéaux moraux, ses convictions 

doctrinales et ses aspirations politiques et sociales (Al-jabri, 2014). La culture est 

comme « un système idéologique, moral et comportemental de la société qui forme sa 
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carte cognitive et détermine l'étendue de la conscience et des schémas de personnalité 

qui y sont contenus » (Al-Masiri, 2009, p.179). Sur la base de ces deux définitions, nous 

pouvons voir à quel point la pensée est intimement liée à la culture, ses interrelations et 

l’influence de l’autre et comment la culture affecte-t-elle la pensée. Donc, nous pouvons 

dire que la culture est l'incubateur de la pensée (Al Dahshan, 2011).       

 

Les diverses tentatives de capture de la notion de pensée critique 

         Il demeure difficile de tracer l’histoire, même brève, de la pensée critique par sa 

transversalité disciplinaire. Nous pouvons situer les deux premières pratiques éducatives 

du type critique dans les œuvres de Platon -la maïeutique socratique-  et des pyrrhoniens 

qui la bâtirent autour de Pyrrhon d’Elis (Monvoisin, 2007). Pour Lipman (2006), 

l’origine du concept de pensée critique se trouve de manière implicite dans les courants 

de pensée des philosophes du XVIIe siècle tel que Descartes, Bacon ou Galilée, pour 

lesquels il était déjà important de stimuler chez l’humain une attitude mentale volontaire 

lui permettant de contrer les préjugés.  

          La pensée critique, malgré une littérature abondante, demeure un concept difficile 

à définir ; ce qui occasionne encore aujourd’hui des débats à la fois sur sa définition 

mais également sur les stratégies d’enseignement à adopter pour en assurer le 

développement (Brell, 1990; Davies, 2006; Ellis et al, 2007; Ennis, 1989; Fisher, 2003; 

Gruber & Boreen, 2003; Ikuenobe, 2001; Jones, 2004; Kuhn, 1999; Martin et al., 2002; 

McBride, 1991; McBride et al., 2002; Moore, 2004; Norris, 1986, 1988; Norris & 

Ennis, 1989; Paul, 1990; Tapper, 2004 a). Il y a lieu de souligner à ce niveau que la 

conception de la pensée critique chez Lipman revêt un caractère global lorsqu’elle est 

comparée aux quatre définitions de la pensée critique qui ont fait leur marque dans le 

domaine de l’éducation, soit celles de Robert H. Ennis (1993), John E. McPeck (1998), 

Richard Paul (1992) et Harvey Siegel (1988). 

Selon Durand (1996), enseigner au milieu scolaire consiste à analyser 

l’enseignement en ayant recours aux approches cognitives. Cette analyse vise à 

déterminer la nature et les caractéristiques cognitives de l’activité d’enseignement. 

Enseigner n’est pas seulement transmis des connaissances mais essentiellement créer et 

adopter des stratégies qui permettent aux élèves d’apprendre activement et utiliser des 

moyens didactico-pédagogiques susceptibles pour les aider à favoriser leurs 

apprentissages (Peterson, 1979). L’un des premiers appels à l’enseignement de l’esprit 

critique proprement dit sera donné par Sumner, dénonciateur de l’orthodoxie de 



 

6 

 

l’enseignement et son encouragement à une éducation critique (Paul & al, 1997). De 

plus, les principes de l’enseignement de la pensée critique, selon Boisvert (1999), 

seraient à privilégier un modèle global d’enseignement, auquel on peut relier plusieurs 

approches : l’approche multidimensionnelle, l’approche holistique et l’approche de 

l’enculturation. 

          La pensée critique est un outil cognitif qu’on ne peut plus se permettre d’ignorer, 

à quelque ordre d’enseignement, du préscolaire à l’université (Daniel, 2018). Au niveau 

des Curricula de formation de l'ordre primaire et secondaire, la pensée critique est 

présentée comme un véritable outil indispensable, non seulement à la réussite scolaire 

mais aussi à la réussite éducative (Pallascio, Daniel et Lafortune, 2005). Dans ce 

contexte, La commission internationale sur l’éducation pour le 21e siècle, prenant appui 

sur un récent rapport produit par L’UNESCO, a indiqué que la pensée critique des 

apprenants est devenue une nécessité pour favoriser la compréhension des événements, 

et éviter une vision simplifiée de l’information reliée aux événements en présence 

(Delors,1996). Kpazaï (2005) estime que la pensée critique se présente comme un 

processus cognitif important dans le développement cognitif des élèves. Dans ce sens, 

Kpazaï (2005) souligne que « pour souscrire dans une approche pédagogique de 

développement cognitif des élèves, la pensée critique se présente comme processus 

cognitif faisant appel à des habiletés intellectuelles de niveau supérieur ». Dans le même 

ordre d’idées, Daniel (1998b) note que dans le but d’aider les enfants à bien penser, à 

devenir autonomes, critiques et ouverts, les enseignants devraient se demander ceci : « 

est -ce que je suis moi-même une personne qui se questionne constamment, qui cherche 

toujours des réponses de plus en plus plausibles, qui est intéressée à dialoguer et à 

découvrir ? ». 

En effet, les recherches menées en pédagogie,  montrent non seulement que le 

processus d'enseignement est complexe et multidimensionnel, mais que l’identification 

des comportements des enseignants associés à la réussite pédagogique est fonction du 

niveau de progrès des élèves et que les comportements et les actions des enseignantes, 

lors du processus enseignement-apprentissage, sont largement influencés par ce qu’ils 

pensent (Durand, 1998; Shavelson, 1973; Shavelson & Stern, 1981 ; Tsangaridou, 

2008). Tout acte d’enseignement est le résultat d’une décision consciente ou 

inconsciente de l’enseignant-e. Dans ce sens, de Calderhead (1987) note que les 

variables cognitives (connaissances, conceptions, croyances, valeurs) des enseignants 

sont conçues comme des éléments explicatifs de leurs comportements (actions et 
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attitudes), car elles sont influencées par ces derniers. Certains auteurs (Chen & Cône 

(2003) ; McBride & Xiang, 2004) soulignent, par ailleurs, que ce développement de la 

pensée critique dépend essentiellement des enseignants « du terrain ». En d’autres 

termes, pour développer la pensée critique des élèves, les enseignants doivent être de « 

bons penseurs critiques » (Newman, 1990). Un bon penseur correspond à un bon 

apprenant (Paul, 2005).   

Cette recherche doctorale s’inscrit dans le domaine de la recherche en didactique 

de l’éducation physique et sportive et s’intéresse particulièrement à comprendre 

l’impact de la culture sur le processus d’appréhension et de développement de la pensée 

critique des élèves du secondaire dans deux contextes culturels : l’Algérie et la Tunisie. 

Cette thèse est constituée de cinq chapitres. L’introduction et la revue de 

littérature, qui en est le premier, fait une introduction des deux concepts clés de l’étude : 

la pensée et la culture. Le deuxième chapitre est celui de la problématique. Ce chapitre 

pose le problème de la recherche et se termine par la formulation de la question, du but 

et des objectifs de la présente recherche. Le troisième chapitre traite du cadre conceptuel 

et expose les principales connaissances de l’état des travaux de la recherche sur la 

pensée critique dans le champ de l’EPS et celles de la culture dans le domaine de 

l’éducation en général. Le chapitre quatre expose les différentes étapes de la démarche 

méthodologique : la posture épistémologique, les stratégies de sélection des 

participantes et participants à l’étude, de même que celles relatives à la cueillette et à 

l’analyse des données. Le chapitre cinq est spécifiquement consacré à la présentation et 

à l’analyse des données relatives dans les deux sites (Algérie et Tunisie). La discussion 

des résultats de la recherche, qui fait l’objet du sixième chapitre, est faite dans une 

perspective de méta-analyse des données et débouche sur des éléments de discussion en 

lien avec les résultats de la recherche aux questions de l’étude. Enfin, la conclusion 

reprend les grandes lignes de la recherche, les principaux résultats qui y émanent et 

propose des pistes d’investigations scientifiques futures pour un approfondissement de 

la connaissance sur le développement de la pensée critique des élèves du secondaire en 

tenant compte des facteurs sociaux culturels du milieu d’enseignement. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Problématique 
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Dans ce deuxième chapitre, nous présentons la problématique de la recherche. 

Nous tentons de poser les problèmes de recherche existants. Ce chapitre se termine par 

l’énonciation de la question, du but et des objectifs et de la présente recherche. 

En matière d’instruction, l’école a pour mission de garantir à tous les élèves un 

enseignement de qualité favorisant l’épanouissement intégral, harmonieux et équilibré 

de leur personnalité en leur donnant la possibilité d’acquérir un bon niveau de culture 

générale et des connaissances théoriques et pratiques suffisantes en vue de s’insérer 

dans la société du savoir (Bulletin officiel de l’éducation Nationale, 2008, p. 37). 

L’éducation physique et sportive (EPS), discipline scolaire, est présente à tous les 

niveaux de la scolarité. Elle joue un rôle de « passeur » de la culture sportive auprès des 

élèves (Sarremejane, 2002). C’est une discipline d’enseignement, elle propose, en 

favorisant le développement et l’entretien organique et foncier, l’acquisition de 

connaissances et la construction du savoir permettant l’organisation et la gestion de la 

vie physique à tous les âges ainsi que l’accès au domaine de la culture que constituent 

les pratiques sportives (Pineau, 1990). Parmi les recherches qui sont faites sur la culture 

dans le domaine disciplinaire de l’EPS, nous pouvons citer : 

- « la légitimité de la culture scolaire mise à l’épreuve, l’exemple de l’éducation 

physique et sportive dans le second degré en France » (Combaz & Hoibian, 2009) ; 

- « Construire une culture scolaire des activités physiques en EPS » (Dhellemmes, 

2007) ; 

- « Culture sportive dans les programmes d'éducation physique et de sport au 

stade de l'enseignement intermédiaire » (Ashab, 2017) ; 

- « L'impact des médias sportifs sur le développement de la culture sportive chez 

les étudiants » (Raihi, 2012) ; 

- « L’éducation physique et sportive face à la culture de son temps ». (Travaillot, 

Moralès, 2008). 

Par ailleurs, l’intérêt scientifique du concept de pensée critique en EPS devient de 

plus en plus grandissant (Forges, Daniel & Borges, 2011; Lodewyk, 2009). Nombreux 

sont les chercheurs dont les travaux portent sur son développement chez les élèves du 

primaire, du secondaire ou des étudiant-e-s et les étudiants-maîtres dans cette discipline 

scolaire (Bergmann-Drewe & Daniel, 1998 ; McBride, 1991). Dans ce sens, plusieurs 

de ces investigations scientifiques se centrent sur les stratégies pédagogiques et 

didactiques de développement de cette forme de pensée chez les élèves (Buschner, 1990 
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; Cleland, 1994; Cleland & Gallahue, 1993 ; Makoumbo Lemvo & al., 2020 ; McBride, 

1990, 1993, 1999), soit chez les étudiantes et les étudiants-maîtres (Banketh Kodia & 

al., 2019 ; Daniel, 1998, 2001; Daniel & Bergmann-Drewe, 1998 ; Daniel & Kpazaï, 

2001; McBride, Xiang & Wittenhug, 2002). La plupart des recherches actuelles se 

focalisent sur la nécessité du développement et la formation de la pensée critique.  Peu 

de recherches se sont intéressées aux enseignant-e-s en exercice à part, entre autres, les 

études de Chen (2001), Cleland, Helion & Fry (1999) et Kpazaï (2005) ; de même que 

sur la conception de cette forme de pensée chez les enseignants d’EPS (à l’exception 

des travaux de Hmaied, 2018 ; Makoumbou Lemvo, Mandoumou, Bancketh Kodia, 

Ngolo-Ngono et Kpazaï, 2020 ; Ngolo-Ngono, Mandoumou, Lemvo Makoumbou, 

Bancketh Kodia et Kpazaï, 2019). 

        Notre étude se veut comparative entre deux contextes culturels : l’Algérie et la 

Tunisie. Il y a lieu de rappeler que les deux pays (Algérie et Tunisie) ont la même ère 

civilisationnelle depuis des siècles et même des millénaires. Ils ont vécu, ensemble la 

même dynamique historique qui a engendré l’espace géopolitique régional actuel. C'est-

à-dire que rien ne les sépare, relativement, à part des frontières (coloniales) virtuelles. 

L’unité sociologique et ethnique de cette partie de l’Afrique est indiscutable. Elle 

explique l’unité du fait que les langues arabe et amazighe sont communes à toutes les 

populations de cette région. La religion est également commune aux deux pays 

(UNESCO, 2009). Malgré la présence de plusieurs éléments communs entre les deux 

pays, il existe toutefois des particularités spécifiques à chaque culture et à chaque pays 

surtout dans le contexte culturel. Aussi, nous pouvons dire que les personnes de 

différentes cultures et de différents pays ne réagissent pas de la même façon. 

        L’état actuel de la recherche sur la pensée critique et la culture nous permet de 

partir d’une réalité : très peu de recherches empiriques sont faites sur la conception des 

enseignants d’EPS en lien avec la nature et l’utilité de la pensée critique, les moyens 

didactiques et pédagogiques de son développement et surtout le lien entre la culture 

d’un pays et la conception des enseignants de la pensée critique. Il s’agit en fait d’un 

terrain en friche. Les travaux de recherche, dont l’objet est l’étude comparative de 

l’effet de la culture sur la conception et le développement de la pensée critique, sont 

notoirement rares et ceux qui s’intéressent à cet objet de recherche en EPS plus rares 

encore. Cette rareté pourrait suffire à spécifier l’intérêt de la recherche doctorale 

proposée. 
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Plus spécifiquement, nous voulons comprendre l’effet ou l’impact de 

l’environnement socio-culturel des enseignants sur leurs conceptions de la pensée 

critique. Notre étude se veut compréhensive. Elle vise la compréhension de la 

complexité de la notion de la pensée critique chez les enseignants d’EPS au milieu 

scolaire en Algérie et en Tunisie, et ce, via le prisme de la culture. Pour ce faire, il nous 

semble nécessaire d’étudier chaque culture séparément afin d’avoir une meilleure 

compréhension de l’effet de la culture sur la nature et les modalités de développement 

de cette forme de pensée. La prise en considération des éléments tels que, l’histoire, la 

culture sociétale, les valeurs et les croyances épistémiques des enseignants d’EPS ainsi 

que la culture scolaire et disciplinaire relative à l’EPS dans ces deux pays, feront 

également l’objet d’une étude comparative entre les deux contextes cultuels des deux 

pays.     

Le développement de la pensée critique est une nécessité dans l’éducation des 

élèves pour améliorer leur esprit critique et les aider non seulement à faire face au 

monde présent, mouvant et complexe, mais aussi à mieux s’adapter aux circonstances 

de leur vie future. Tout cela nous amène à focaliser notre intérêt sur l’analyse de l’effet 

de la culture sur les conceptions et les actions des enseignants d’EPS, de même que le 

développement de cette pensée critique chez les élèves. 

De ce fait, comment pouvons-nous concevoir l’effet de la culture sur la 

conception de la nature, du rôle et des dispositifs didactico-pédagogiques du 

développement de la pensée critique en EPS dans deux contextes culturels « différents 

» : l’Algérie et la Tunisie ?  

Y a-t-il une relation entre la culture et l’objectivation de la pensée critique dans le 

contexte de l’EPS ? 

 

2.1. Les questions de la recherche :  

Les quatre sous-questions qui nous aideront de répondre à la question principale sont les 

suivantes:  

a) Est-ce que le curriculum de formation scolaire est favorable à la notion de pensée 

critique ?  

b) Est-ce que le programme d’études en ÉPS est favorable à la notion de pensée 

critique?  

c) Y a-t-il des éléments dans la culture scolaire qui sont susceptibles de souligner 
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l’importance ou non de la pensée critique en EPS? 

d) Existent-ils des idées et des pratiques quotidiennes dans les sociétés algérienne et 

tunisienne qui influencent les conceptions des enseignantes et des enseignants d’EPS à 

l’égard de la nature et du rôle de la pensée critique, de même que des moyens de son 

développement ?  

 

2.2. But de la recherche 

Cette étude vise à mieux comprendre l’effet de la culture (valeur, croyance, histoire, 

culture, religion) ou plus précisément de l’environnement socioculturel sur la 

conception des enseignant-e-s d’EPS du 1er et du 2e cycle du secondaire (collège et 

lycées), de l’Algérie et de la Tunisie, à l’égard de la pensée critique (nature, rôle et 

importance) ainsi que des dispositifs didactico-pédagogiques de son développement lors 

du processus enseignement-apprentissage en EPS 

 

2.3. Objectifs de la recherche : 

a) Identifier, décrire et expliquer les différents éléments culturels des enseignants d’EPS 

en Algérie et en Tunisie.    

b) Identifier, décrire et expliquer la nature et l’utilité de la pensée critique chez les 

enseignants d’EPS en Algérie et en Tunisie.  

c) Identifier, décrire et expliquer les moyens de développements de la pensée critique 

chez les enseignants d’EPS en Algérie et en Tunisie.   

d) Déterminer l’effet de la culture sur la conception et le développement de la pensée 

critique chez les enseignants d’EPS en Algérie et en Tunisie.  
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Résumé de l’article  

Effet de la culture sur la conception de la nature et du rôle de la pensée critique, de 

même que sur les dispositifs didactico-pédagogiques de son développement en 

classe d’EPS : Cas de l’Algérie. 

Le développement de la pensée critique est un objectif éducationnel prioritaire 

dans la plupart des curriculums scolaires de plusieurs pays. La pensée critique outillera 

les élèves non seulement à faire face à la complexité du XXIe siècle mais aussi à mieux 

s’adapter aux circonstances de leur vie future. Le but de la recherche était de tenter de 

mieux comprendre l’effet de la culture (valeur, croyance, histoire, culture, religion) sur 

la conception des enseignant-e-s d’EPS du 1er et du 2e cycle du secondaire (collège et 

lycées) à l’égard de la pensée critique (nature, rôle et importance) ainsi que des 

dispositifs didactico-pédagogiques de son développement lors du processus 

enseignement-apprentissage en EPS dans le contexte scolaire algérien. 

L’état actuel de la recherche sur la pensée critique et la culture nous amène toutefois à 

constater, d’après notre connaissance, que très peu de recherches empiriques sont faites 

sur l’effet de la culture sur la conception des enseignants en regard à la pensée critique. 

De ce fait, comment peut-on concevoir l’effet de la culture sur la conception de la 

nature, du rôle et des dispositifs didactico-pédagogiques du développement de la pensée 

critique en EPS en Algérie? Y a-t-il une relation entre la culture et la réalité de la pensée 

critique dans le contexte de l’EPS?  

L’hypothèse de la recherche est la suivante : La culture a un effet sur la conception de la 

nature de la pensée critique et celle de son développement chez les élèves par les 

enseignants d’EPS en Algérie. 

Le cadre conceptuel expose les principales connaissances de l’état des travaux de 

la recherche sur la pensée critique dans le champ de l’EPS et celles de la culture dans le 

domaine de l’éducation en général. Ce chapitre, explore et explicite les différents 

concepts qui servent de référents à cette étude, à savoir la pensée critique et la culture. Il 

est structuré autour de deux grandes parties : la première traite les références qui servent 

à étudier la conception de la pensée critique des enseignants, des enseignantes et des 

élèves en EPS. La deuxième partie du cadre conceptuel informe le lecteur ou la lectrice 

sur les éléments qui nous servent d’appui théorique pour étudier la culture, soit la 
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culture sociale et la culture scolaire. Ainsi, nous mettrons l’accent sur les aspects plus 

spécifiques au site de l’Algérie. 

Nous avons opté pour une approche qualitative. Puisque l’étude porte sur les 

enseignants algériens, nous avons aussi opté pour étude de cas. Ainsi, une stratégie de 

recherche de type qualitatif nous a semblé plus appropriée car elle fournit plus 

d’éléments informatifs qu’une stratégie quantitative. Quinze (15) enseignant-e-s d’EPS 

du 1er et du 2e cycle du secondaire (collège et lycées) ont participé à l’étude. Deux 

techniques de collecte de données (l’entrevue individuelle semi-dirigées et le focus 

group) ont été utilisées. Le corpus recueilli a été analysé selon la stratégie d’une analyse 

de contenu. Elle s’est déroulée sous la forme d’un processus d’analyse en quatre étapes : 

retranscription intégrale de toutes les entrevues ; lecture flottante de toutes les 

retranscriptions, codage des retranscriptions et la catégorisation des codages. 

 Plusieurs résultats ont émané de la recherche, entre autres :  

A) le curriculum est favorable à la notion de pensée critique, ou il invite les élèves à être 

des acteurs de leurs apprentissages par une implication cognitive de leur part, et il prône 

la construction d’un élève dans tous les côtés;  

B) le programme d’études en ÉPS est défavorable à la notion de pensée critique;  

C) il y a l’influence de la culture du pays (la religion, les coutumes et les traditions) sur 

la pensée critique des enseignants et des élèves, donc, l’environnement culturel dans 

lequel grandit l’apprenant sera un facteur majeur contribuant au développement des 

capacités de pensée critique ;  

D) le milieu culturel (famille, école, la société Algérienne) ne motive pas au 

développement et/ou à l’expression de la pensée critique des élèves, car les élèves sont 

considérés comme des enfants et à ce titre, ils n’ont pas le droit à la parole. Et 

aujourd’hui, nous avons assez d’éléments pour affirmer que le contexte culturel et le 

niveau socioculturel de la famille jouent un rôle considérable au niveau de la qualité et 

de la quantité de la médiation métacognitive parentale ; 

E) la conception de l’EPS dans la société algérienne est vue comme une discipline 

d’amusement, défoulement et matière secondaire, et la participation sportive des jeunes 

filles est fonction de la taille de la ville dans laquelle elles habitent. Généralement, dans 
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les grandes villes, on rencontre moins ce problème d’attitude négative à l’égard de la 

pratique de l’EPS, surtout pour les filles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé de la thèse

Le développement de la pensée critique est un objectif éducationnel prioritaire dans la plupart des

curriculums scolaires de plusieurs pays. La pensée critique outillera les élèves non seulement à faire face à la

complexité du XXIe siècle mais aussi à mieux s’adapter aux circonstances de leur vie future. Le but de la

recherche était de tenter de mieux comprendre l’effet de la culture sur les conceptions des enseignant-e-s d’EPS à

l’égard de la nature et du rôle de la pensée critique, de même que des modalités de son développement en EPS

dans deux contextes scolaires : algérien et tunisien. Vingt sept (27) enseignant-e-s d’EPS du 1er et du 2e cycle du

secondaire (collège et lycées) ont participé à l’étude : (15) algériens et (12) tunisiens. Deux techniques de collecte

de données (l’entrevue individuelle et le focus group) ont été utilisées. Le corpus recueilli a été analysé selon la

stratégie d’une analyse de contenu. Plusieurs résultats ont émané de la recherche, entre autres : a) le curriculum de

formation scolaire prône le développement de la pensée critique des élèves dans le système éducatif algérien. Par

contre en Tunisie non, b) le programme d’études en EPS, pour certains enseignants, est défavorable à la notion de

pensée critique. Par contre, d’autres enseignants soulignent qu’il invite au développement de la pensée critique

des élèves, c) s’agissant la culture scolaire et l’importance de la pensée critique en EPS. D’un côté, les

enseignants indiquent des facteurs montrant l’importance de la pensée critique. Et d’un autre côté ils indiquent

des facteurs soulignant la non-importance de cette forme de pensée dans la culture scolaire, d) le milieu culturel

(famille, école, la société algérienne et tunisienne) ne motive pas au développement et/ou à l’expression de la

pensée critique des élèves.

Mots clés : Culture, pensée critique, pensée des enseignants, la société algérienne, la société tunisienne, EPS.

Abstract

The development of critical thinking is a priority educational objective in most school curricula in several

countries. Critical thinking will equip students not only to deal with the complexity of the 21st century, but also to

better adapt to the circumstances of their future life. The aim of the research was to try to better understand the

effect of culture on PES teachers' conceptions of the nature and role of critical thinking, as well as the modalities

of its development. in PES in two school contexts: Algerian and Tunisian. Twenty-seven (27) PES teachers from

the 1st and 2nd cycle of secondary (middle and high schools) participated in the study: (15) Algerians and (12)

Tunisians. Two data collection techniques (the individual interview and the focus group) were used. The corpus

collected was analyzed according to the strategy of content analysis. Several results have emerged from the

research, among others: a) the school training curriculum advocates the development of critical thinking among

students in the Algerian education system. On the other hand in Tunisia no, b) the study program in EPS, for

some teachers, is unfavorable to the notion of critical thinking. On the other hand other teachers point out that it

encourages the development of students' critical thinking skills., c) regarding school culture and the importance of

critical thinking in PES. On the one hand, teachers indicate factors show the importance of critical thinking, On

the other hand, they point out factors that underline the lack of importance of this form of thinking in the school

culture. d) the cultural environment (family, school, Algerian and Tunisian society) does not motivate

development and / or expressing students' critical thinking.

Keywords: Culture, critical thinking, thinking of EPS teachers, Algerian society, Tunisian society, SPE.
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 الملخص

الالزمـة فـي الریاضیة للكفایـات التدریسـیة البدنیة و أساتذة التربیة مدى ممارسة . قدور ،عزالدین

        . )نافي رابح د.أ: المشرف( 2021. 03جزائر ال جامعةبأطروحة دكتوراه  .الطور الثانوي 

فـي والیـة مدى ممارسـة أسـاتذة التربیـة البدنیـة و الریاضـیة  علىإلى التعرف  الدراسة هذه هدفت      

مدى التعرف إلى الفروق اإلحصائیة في  و إلى ، الطور الثانويبللكفایات التدریسیة الالزمة الجزائر 

 طوربـــالالالزمـــة الجزائـــر للكفایـــات التدریســـیة  والیـــة الریاضـــیة فـــيالبدنیـــة و أســـاتذة التربیـــة  ممارســـة

تكونــت عینــة الدراســة قــد  وس ، التــدری تبعــا لمتغیــرات الجــنس ، المؤهــل العلمــي ، الخبــرة فــي ثـانويال

ختیـارهم بالطریقـة إتـم أستاذ و أستاذة في العاصمة الجزائریة من مـدیریاتها الـثالث للتربیـة ) 86(من 

 ســتبانةإســتخدم إ وو إســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي باألســلوب المســحي ،  ،البســیطة  العشــوائیة

مجــال كفایــات (: و هــي مجــاالت للكفایــات التدریســیة خمــس  فقــرة توزعــت علــى) 35(تكونــت مــن 

الوســــائل و مجــــال كفایــــات إدارة الصــــف ، مجــــال كفایــــات ، األهــــداف مجــــال كفایــــات ، التخطــــیط 

ســـاتذة أممارســـة درجـــة ن أ أظهـــرت النتـــائجقـــد  و، ) ، مجـــال كفایـــات التقـــویماألســـالیب و األنشـــطة 

كــل  فــيجــاءت مرتفعــة الالزمــة فــي الطــور الثــانوي الریاضــیة للكفایــات التدریســیة البدنیــة و التربیــة 

حسـب بشـكل عـام كانـت بدرجـة مرتفعـة الالزمـة الكفایات التدریسـیة ممارسة درجة أن و ، المجاالت 

عنـــد  افـــروق دالـــة إحصـــائی عـــدم وجـــودكـــذلك  أظهـــرت و، الریاضـــیة البدنیـــة و أســـاتذة التربیـــة رأي 

أســـاتذة التربیـــة مـــدى ممارســـة ســـتجابات أفـــراد عینـــة الدراســـة فـــي إفـــي ) α ≥0.05(مســـتوى الداللـــة 

بــالطور  الالزمــةلكفایــات التدریســیة ألي مجــال مــن مجــاالت االجزائــر والیــة الریاضــیة فــي البدنیــة و 

 افروق دالة إحصـائی عدم وجودو ب،  تعزى لمتغیر الجنسالثانوي و للكفایات التدریسیة الالزمة ككل 

التربیــة مــدى ممارســة أســاتذة  ســتجابات أفــراد عینــة الدراســة فــيإفــي ) α≥0.05(عنــد مســتوى الداللــة 

تعـــزى لمتغیـــر  الالزمـــة بـــالطور الثـــانويللكفایـــات التدریســـیة  فـــي والیـــة الجزائـــر الریاضـــیةالبدنیـــة و 

، و بعــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائیا فــي المؤهــل العلمــي بإســتثناء مجــالي التخطــیط و إدارة الصــف 
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د عینة الدراسة للكفایات التدریسیة الالزمـة ككـل بـالطور الثـانوي تعـزى لمتغیـر المؤهـل إستجابات أفرا

ســتجابات أفــراد إفــي ) α≥0،05( فــروق دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى الداللــةوجــود  عــدمالعلمــي ، و ب

للكفایــــات  فـــي والیــــة الجزائــــر الریاضــــیةالبدنیــــة و التربیـــة مـــدى ممارســــة أســــاتذة عینـــة الدراســــة فــــي 

ـــانويالتدریســـیة  ـــر  الالزمـــة بـــالطور الث ـــدریس بإســـتثناء مجـــال الوســـائل و تعـــزى لمتغی ـــرة فـــي الت الخب

، و بوجــود فــروق دالــة إحصــائیا فــي إســتجابات أفــراد عینــة الدراســة للكفایــات  األســالیب و األنشــطة

ــــــــــــدریس  ــــــــــــي الت ــــــــــــرة ف ــــــــــــر الخب ــــــــــــانوي تعــــــــــــزى لمتغی ــــــــــــالطور الث                          .التدریســــــــــــیة الالزمــــــــــــة ككــــــــــــل ب
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اإلطار العام للدراسة: الفصل األول   

:مقدمة الدراسة   

الریاضیة من أهم المواد الدراسیة المدرجة ضمن النظم التربویة لمختلف البدنیة و تعتبر التربیة      

الطـــالب فـــي جتماعیـــة و ترویحیـــة لـــدى إبلـــدان العـــالم ، لمـــا تحققـــه مـــن مكاســـب بدنیـــة و نفســـیة و 

مختلف المراحل الدراسیة ، فهي جزء متكامل من النظام التربوي الكلـي ، و هـي نظـام تربـوي یسـاهم 

                             .أساسا في نمو و نضج األفراد من خالل الخبرات الحركیة و البدنیة 

الریاضــیة فــي الــدول المتقدمــة مكانــة بــارزة فــي البــرامج التربویــة نظــرا البدنیــة و تحتــل التربیــة و      

للمكاسـب التــي یمكــن أن تتحقــق مـن خــالل درس التربیــة البدنیــة ، إذ أنهـا تســتهدف عملیــة التربیــة و 

تحقیق النمو المتكامل و المتـوازن لألفـراد مـن جمیـع الجوانـب العقلیـة و الـنفس حركیـة و الوجدانیـة ، 

ال بــد مــن إعــداد أســتاذ التربیــة البدنیــة إعــدادا ، الریاضــیة البدنیــة و نتاجــات التربیــة و لكــي تتحقــق 

یخضعه لنفس معاییر التدریس في المواد األخرى ، فهو یحتاج إلى إعداد متكامل للمادة من الناحیة 

على حسن التصرف عند مواجهة مشاكل التالمیذ و العمـل  لذي یساعدهو ا، البیداغوجیة و العلمیة 

البدنیـــة و علـــى حلهـــا ، كمـــا أن شخصـــیته و كفاءتـــه تـــؤثران تـــأثیرا كبیـــرا فـــي إنجـــاح منهـــاج التربیـــة 

    الریاضــــیة ، فاألســــتاذ لــــن یــــنجح فــــي أداء وظیفتــــه إال إذا كــــان یمتلــــك الكفایــــات التدریســــیة الالزمــــة

                                                             .           )09،ص2009شاربي،(

، و من  صدر من اإلطار األخالقي العام للمجتمعتي تال ةاألخالقی رسالتها إن لمهنة التعلیم و     

تتبـــین قدســـیة مهنـــة التعلـــیم ، و ســـموها ألنهـــا هنـــا ، و مـــن  مدرســـینالواجـــب أن یـــرتبط بهـــا جمیـــع ال

، و خلقـا قویمـا ینبثـق مـن الشـعور العمیـق  ، و مهـارات خاصـة عمـال متواصـال مـدرستتطلب مـن ال

قدوة حسنة لطلبته في األخالق و التحصیل  درس، فالم ، و غایات المجتمع بالمسؤولیة نحو المتعلم

ــذلك یجــب علــى الشــخص الممــارس لمهنــة التعلــیم أن یكــون متصــفا بأفضــل الصــفات و  العلمــي ، ل
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، و هـي مهنـة تتطلـب مـن المعنیـین بهـا علمـا ، و  ، و خلـق قـویم أفـق واسـع ، و یكون ذا الممیزات

                 ) .2007أحمد ، (كفایات تدریسیة ، و ذلك لتحقیق غایات المجتمع و طموحاته 

و بــه ، یعتبــر الركیـزة األساسـیة فــي النظـام التعلیمـي  درسبـأن المـ) 2000(و أكـد عبـد الســالم      

ل المستقبلیة التي تهدف إلى تحسین العملیة التعلیمیة ، و بقدر اإلهتمام و التطـور تبنى جمیع األما

كقائــد یــؤثر تــأثیرا كبیــرا فــي  مــدرسفال، ، بقــدر مــا یــؤدي إلــى نمــو و تطــور الطلبــة  درسلمســتوى المــ

ال فــي عملیــة تنشــئة الطلبــة ، فاألطبــاء و المهندســون و غیــرهم طلبتــه ، ألنــه العنصــر الرئیســي الفّعــ

مــن فئــات المجتمـــع ، یتــأثرون فـــي خلفیــاتهم المعرفیـــة و مهــارتهم و ســـلوكهم إلــى حـــد كبیــر بســـلوك 

، و ال شك أن العلمـاء و البـارعین فـي مختلـف مجـاالت الحیـاة ، قـد عاشـوا خبـرات تربویـة  درسیهمم

متمیــزون ، األمــر الــذي أثــر فــي بنــاء شخصــیاتهم و صــقل تفكیــرهم علــى نحــو  درســونوفرهــا لهــم م

عنصر مهم في المنظومة التربویة ، فهو الـذي  مدرسم من التفوق و التمیز في مجتمعهم ، فالمكنه

یخطط و یبعث النشاط في التعلیم ، و یضفي على الكتاب و المحتوى و على إستراتجیات التـدریس 

                   .مـــــــــا یكمـــــــــل نقصـــــــــها إذا كـــــــــان هنالـــــــــك نقـــــــــص ، و یوظـــــــــف هـــــــــذه العوامـــــــــل لخدمـــــــــة الطالـــــــــب 

بضـــرورة أن یكـــون هنالـــك تطـــورا مصـــاحبا لمســـتوى تأهیـــل و إعـــداد ) 1994(و تشـــیر بطـــرس      

المدرس قبل إنخراطه في العملیة التعلیمیة  و خاللها ، و ذلك ألن تطور العملیة التعلیمیـة ال یمكـن 

 زمـةالأن یتحقق من خالل المنهاج فقط ، بل كذلك مـن خـالل إمـتالك المـدرس للكفایـات التدریسـة ال

دون اإلعتمـاد علـى المـدرس المعـد نتاجاتهـا ، و كذلك ال یمكن أن تتطور العملیة التعلیمیة و تحقق 

 اإعدادا علمیا و مهاریا بمستوى عالي من الكفایة ، التي تؤهله و تساعده علـى القیـام بالـدور المرجـو 

تفقد فاعلیتها فـي یـد  و ذلك ألن أفضل المناهج التعلیمیة قد ،و موجها و قائدا  درسامنه  مربیا و م

                                                                 .غیر قادر على تعلیمها  درسم
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هـــو الـــذي یختـــار  و هـــو الـــذي یتعامـــل مـــع الطلبـــة و هـــو الـــذي ینفـــذ المـــنهج ، درسو إن المـــ     

الـذي ال درس فالمـ.  التقویم و أدواتـهو یختار كذلك إستراتجیات  النتاجات و اإلستراتجیات الالزمة ،

و مــن هنــا  یمتلــك مــن الكفایــات التدریســیة الشــيء الكثیــر ال یجــدي معــه المــنهج الجیــد فــي شــيء ،

أكبــر بكثیــر مــن األدوار التــي فهــو دور  ،التربیــة الریاضــیة فــي مســیرته التربویــة  درسیتبــین دور مــ

و اإلدارة و أولیـاء األمـور  بالطلبةالقته ا اإلختصاصات األخرى ، و ذلك من خالل عدرسو یؤدیها م

یحظـى مـدرس التربیـة الریاضـیة بمزایـا و صـفات عدیـدة تجعلـه أكثــر كفـاءة و تـأهیال  لذا یجـب أن ،

                                       ) .1987الدیري و البطاینة ، (أوكلت إلیه   التي لألدوار 

لدى القائمین على عملیة التعلیم التربوي قدرات و كفایات  أن تتوفرب) 1995(یرى البابطین  و     

یعتبـر  درسو ألن المـ. عالیة حتى یستطیعوا أن یمارسونها فعلیا ، و ذلك ألنها أصل جمیع المهـن 

ـــیم  تتضـــاءل فـــرص  حیـــث ، أســـاس المنظومـــة التعلیمیـــة ، إذ بقدراتـــه و كفایاتـــه تكـــون فاعلیـــة التعل

                              .الكفء  درسالتربویة  في غیاب الماإلمكانات المتاحة و المناهج 

نتیجــة للزیــادة فــي ، و إن األمــر أصــبح ضــروري و مهــم لمعرفــة الكفایــات الخاصــة بالمدرســین      

لزیــادة  فــي عــدد المــدارس ، و لمــا لكــذلك  و، التربیــة البدنیــة و الریاضــیة  اأعــدادهم و مــنهم مدرســو 

تمارس بدرجات متفاوتـة مـن قبـل المدرسـین ، إضـافة إلـى أن الكفایـات التعلیمیـة كانت هذه الكفایات 

لیست على درجة واحدة من األهمیة ، و بالتالي ال بد من وجـود فجـوة بـین درجـة أهمیـة الكفایـات و 

        ) .1995الخدام ، (لها ، و هذا الفرق یمثل درجة الحاجة للكفایات  درسدرجة ممارسة الم

:لدراسة مشكلة ا    

مهمـــا لمـــدرس التربیـــة البدنیـــة و الریاضـــیة ، حیـــث  أنهـــا تمكـــن  الكفایـــات التدریســـیة دوراً تمثـــل      

ــه لــیس فــي  مــدرسال مــن أداء وظیفتــه بشــكل أفضــل ، باإلضــافة إلــى أنهــا تمثــل أهــم متطلبــات عمل

ـــة  ـــة  ، و ریاضـــیةالالبدنیـــة و التربی ـــة التعلیمی ـــات العملی ـــل فـــي جمیـــع متطلب ـــتمكن  فحســـب ب ـــى ی حت
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التدریسـیة  المدرس من النجاح في وظیفته ، ال بد علیه أن یمتلك و یمارس عددا كبیرا مـن الكفایـات

.                                                                                     و یتقنها   

بــأن  ثــانوي ،بدنیــة بــالتعلیم الو قــد لمــس الباحــث مــن خــالل عملــه ســابقا كأســتاذ فــي التربیــة ال     

للقیــام بــواجبهم لــدى أســاتذة التربیــة البدنیــة  دریســیةو ممارســة الكفایــات التهنالــك حاجــة فــي إمــتالك 

لعـدم إدراك األســاتذة لهـذه الكفایـات ، لــذا یـرى الباحــث ربمـا التعلیمـي علـى أكمــل وجـه ،و یعـود ذلــك 

ن مــن تحدیــد مــدى ممارســة األســاتذة للكفایــات نــتمكأنــه مــن الواجــب القیــام بمثــل هــذه الدراســة حتــى 

، و اإلسهام في تطویر عملیة التعلم في الجمهوریة الجزائریة ، و إستثمار المـوارد التدریسیة الالزمة 

تحدیــد للمســاهمة فــي البشــریة القــادرة علــى اإلســهام الفاعــل و التكیــف مــع متطلبــات العصــر ،و ذلــك 

                                                                 . برمتها نجاح العملیة التعلیمیة

أساتذة مدى ممارسة لمعرفة لها من األهمیة و مما سبق وجد الباحث أن طرح هذه المشكلة      

، بحیث یتم ثانوي ال لطورباالالزمة الجزائر للكفایات التدریسیة والیة الریاضیة في البدنیة و التربیة 

   .قدراتهم و مهاراتهم و كفاءتهم لخدمة العملیة التربویة  إستكشاف لكفایات فيهذه ا خدامإست

:الدراسة تساؤالت   

الالزمـة الجزائـر للكفایـات التدریسـیة والیـة الریاضـیة فـي البدنیـة و أسـاتذة التربیـة مدى ممارسـة ما  -

.                                                                             ؟ ثانويال طوربال  

أساتذة التربیة مدى ممارسة في ) α ≥ 0،05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  - 

تبعا لمتغیرات  لثانويا طوربالالالزمة الجزائر للكفایات التدریسیة والیة الریاضیة في البدنیة و 

.  ؟ مؤهل العلمي ، الخبرة في التدریسجنس ، الال  
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:أهداف الدراسة   

الجزائـر للكفایـات التدریسـیة والیـة الریاضیة فـي البدنیة و أساتذة التربیة مدى ممارسة التعرف إلى  -

                                                                        . ثانوياللطور باالالزمة 

 والیــة الریاضــیة فــيالبدنیــة و أســاتذة التربیــة  مــدى ممارســةالتعــرف إلــى الفــروق اإلحصــائیة فــي  -

تبعـا لمتغیـرات الجـنس ، المؤهـل العلمـي ، الخبـرة  ثانويال طوربالالالزمة الجزائر للكفایات التدریسیة 

                  .                                                                التدریس  في

  : أهمیة الدراسة

والیة الریاضیة في البدنیة و أساتذة التربیة مدى ممارسة معرفة في تكمن أهمیة هذه الدراسة   - 

.ثانوي ال طوربالالالزمة الجزائر للكفایات التدریسیة   

البدنیـة و  ةیـالتربكنمـاذج تقویمیـة ألسـاتذة الالزمـة ة دریسـیإسـتخدام قـوائم الكفایـات التعلى  سعيال -

                                                                         .الریاضیة في الجزائر 

في الجامعات الریاضیة البدنیة و و أقسام التربیة في مكتبات معاهد السعي لجعل الدراسة  - 

.الجزائریة   

تمكن الباحثین في مجال المناهج  و، البحث العلمي جدیدة في  مساهمة وسوف تشكل إضافة  - 

.ستفادة منها الحقًا في المستقبل اإل ستعانة بها والریاضیة من اإلالبدنیة التربویة و   

:محددات الدراسة   

والیــة  أســاتذة التربیــة البدنیــة و الریاضــیة فــيجمیــع فــي الدراســة مجتمــع  لَ َثــمَ تَ : المحــدد البشــري  -

                                                                      .الجزائر بالتعلیم الثانوي 

.لوالیة الجزائر  التربیةلمدیریات  الحكومیة التابعة ثانویاتال :المحدد المكاني   -  
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. 2016/  2015للسنة الدراسیة  ولالفصل الدراسي األمن  إبتداءاً  :المحدد الزمني   -  

:و مفاهیمها مصطلحات الدراسة   

مكانــــات و هــــي الســــعة و القابلیــــة و القــــدرات و اإل: لكفایــــات التدریســــیة التعریــــف اإلصــــطالحي ل

و أنســب تــدریب أذا حصــل علــى إلیــه المــدرس إن یصــل أفضــل مســتوى یحتمــل أالمهــارات ، و هــي 

  فضــــل مــــا یمكــــنأتعلــــیم ، و یمكــــن مالحظتهــــا و قیاســــها ، و تجعلــــه قــــادرا علــــى تحقیــــق نتاجاتــــه ب

.                                                                  )2010، و مومني خزعلي (  

ــــات التدریســــیة ــــة  ارســــهاو هــــي المعــــارف و المهــــارات التــــي یم* :  الكفای ــــة و أســــاتذة التربی البدنی

و إدراة الصف و  هدافاألالتخطیط و في مجاالت  طور الثانويالریاضیة في العاصمة الجزائریة بال

                                                       . و التقویمالوسائل و األسالیب و األنشطة 

الالزمـة للكفایات التدریسـیة  ریاضیةالالبدنیة و أساتذة التربیة مدى ممارسة و هي : * مدى ممارسة

المســتخدمة فــي هــذه یضــعها األســاتذة ألنفســهم فــي أداة البحــث ســوف و التــي تقــاس بالدرجــة التــي ، 

                                                                                       .الدراسة 

، و هم األشخاص المسؤولین على تربیة و تدریس التالمیذ : * الریاضیة البدنیة و أساتذة التربیة 

 و هم علمیا و بیـداغوجیا فـي معاهـدشهادة في التخصص تحصلوا علیها بعد تكوینو الذین بحوزتهم 

                                                                   .متخصصة في الجزائر أقسام 

  ذيو الــ،  جامعیــةو المرحلــة ال متوســطال طــورقــع بــین الی ذيالــ وو هــ: *  بــالجزائر طــور الثــانويال

عشـرة سـبعة إلـى  سـنةخمسـة عشـرة شـتمل علـى المرحلـة السـنیة مـن یو ،  سنواتثالث حتوي على ی

                                                                                          .سنة 

                                                                             تعریف إجرائي * : 
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Introduction  

L’entraînement sportif a pour objectif de développer des ressources physiques, qui 

donneront une chance supplémentaire au joueur d’élever son niveau de jeu et ainsi 

d’atteindre plus facilement le sport de haut niveau. Aussi l’entraînement sportif est connu 

comme une action complexe exerçant un effet systématique et spécifique sur le niveau de 

performance sportive et la capacité de performance optimale en situation d’épreuve et de 

compétition (Weinek J, 2001). 

A ce jour, l’aspect physique représente l’une des qualités que les entraîneurs peuvent 

le mieux maîtriser et contrôler (Balsom P.D, 1955). D’ailleurs, la grande majorité des 

staffs techniques intègrent au moins un préparateur physique ayant le fait qu’un joueur en 

parfaite condition physique pourra exploiter au mieux ses qualités techniques et tactiques 

(Bangsbo, 1994 in Dellal A, 2008). 

L’évolution du sport à l’heure actuelle présente toute une série de caractères 

spécifiques qui exercent une influence déterminante sur la gestion de l’entraînement, 

imposant à l’entraîneur et aux joueurs des tâches et des exigences très complexes  

(Mimouni S, 2002) qui supposent la nécessité et l’intérêt de la mise en place de modèles de 

quantification de charge (Sedeaud A et al., 2018) qui est un outil central permettant de 

gérer individuellement l’entrainement  (Basset F et Chouinard R, 2002). 

Une des quêtes des entraîneurs et préparateurs physiques est d’atteindre une charge 

suffisamment importante afin d’améliorer les qualités ciblées, en gérant la magnitude de la 

fatigue qui peut conduire au seuil fatidique amenant à la blessure.  (Sedeaud A et al., 2018) 

Les recherches sur la quantification de l’entraînement ont confronté deux disciplines. 

D’un côté, les physiologistes se sont attardés aux fondements proprement métaboliques. 

Les développements technologiques actuels dans le domaine des capteurs portables 

permettent une amélioration constante de la quantification de la charge via des mesures 

physiologiques, (Schneider C et al., 2018) tells la VO
2
, la fréquence cardiaque, la pression 

artérielle, la fréquence respiratoire, le taux de résidus métaboliques. De l’autre côté, les 

psychologues ont exploré les composantes affectives, émotionnelles et motivationnelles 

basées sur des informations d’ordre sensoriel et perceptif (Basset F et Chouinard R, 2002). 
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En sport collectif, les récentes études de modélisation des efforts en  compétition ont 

permis une nette avancée de la programmation des contenus d’entraînement (Buchheit M, 

2005). Les questions de quantification de la charge d’entraînement et de l’individualisation 

des programmes et des intensités d’entraînements sont des questions récurrentes dans les 

sports collectifs afin d’améliorer le suivi des athlètes. La professionnalisation et la 

répétition des matchs au cours des saisons imposent aux préparateurs physiques de 

maîtriser toutes les composantes de la charge d’entraînement afin d’optimiser le potentiel 

des joueurs mais surtout afin de gérer ce potentiel au cours de la saison sans risquer les 

blessures ou l’installation de fatigue. Si de nombreux outils et appareils de mesure des 

capacités physiologiques apparaissent aujourd’hui, ils restent coûteux et très souvent 

difficiles à mettre en place en routine. L’utilisation de réponses perceptives semble être une 

option intéressante pour répondre aux attentes des professionnels de l’entraînement 

(Monnier-Benot P et Groslambert A, 2014). 

La mise en place des charges d’entraînement, se fait sur la base des exigences de la 

discipline en question. Pour cerner ces qualités physiques spécifiques, une excellente 

connaissance de l'activité et une observation avisée sont indispensables. L'analyse en 

compétition des indices internes au sportif (fréquence cardiaque, lactates…) en parallèle 

des indices externes, tels que les durées d'effort, les temps de pause, les vitesses de course, 

le nombre de sprints, de sauts…, peuvent permettre une estimation des ressources 

énergétiques et des qualités physiques impliquées dans l'effort (Buchheit M, 2003). 

Le handball est un jeu rapide, dynamique, offensif, et agressif aussi bien en attaque 

qu’en défense et ce quel que soit le poste de jeu (Bayer, 1993 in Buchheit M, 2003).  Cette 

discipline  est caractérisée par un nombre élevé d’efforts brefs (2-7 s) et intenses dont la 

réalisation est décisive au cours du match (Chelly et al., 2011). La qualité des sprints est 

une composante majeure de la performance avec, en moyenne, par match plus de vingt 

sprints de 3 s, une quinzaine de sauts, une vingtaine de duels et blocages et une soixantaine 

de phases de déplacement incluant des changements de direction. Povoas et al., (2012) ; 

Ravier G et Bouzigon R, (2014) Ainsi que Mangematin X et Babault N, (2010) ont apporté 

que lors d’un matche en Handball, le joueur réalise près de 300 actions brèves et 

explosives avec des périodes de récupération avoisinant les 25 voire 30 secondes.   De 

même pour le football, des analyses qualitatives nous rapportent que l’activité d’un 

footballeur pourrait se présenter comme une sommation d’efforts brefs et intenses 

entrecoupés de périodes de récupération (Kharoubi M.F, 2016), un joueur effectue entre 
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825 et 1632 déplacements par  match, Ce sont des déplacements de type courses à 

différentes intensités, des déplacements latéraux, des sauts, des tacles, des courses arrières 

et autres (Bangsbo, 1994a in Dellal A, 2008), et Cazorla et al., (1998) nous ont rapporté 

dans leur étude sur l' équipe de France de football, une moyenne de 54 ± 12 de 

changements de direction par joueur. Ainsi Bloomfield et al.,(2007) ont étudié la nature et 

l’intensité des actions et des changements de direction par poste occupé, leur étude nous a 

rapportée que les défenseurs  réalisent une moyenne de 822 rotations et changement de 

directions, 608 pour les joueurs du milieu, et 748 pour les attaquants. 

Il apparaît que l'activité du handballeur et du footballeur  se compose d'un très grand 

nombre d'actions brèves et explosives.  Et que ces efforts constituent les éléments 

déterminant de la performance, puisque c'est ici que se fait la différence en match (but 

marqué après un démarrage plus rapide, attaquant stoppé par le défenseur plus vif…). Ces 

qualités devront donc être d’une grande importance dans la préparation physique (Buchheit 

M, 2003 ; Ravier G et Bouzigon R, 2014). 

En conclusion, nous pouvons décrire  l’activité du handballeur et du footballeur 

comme étant, une activité dite « intermittente » car durant un match, les joueurs effectuent 

différentes actions tells que les dribbles, des sprints, des tires  ou encore des changements  

de direction à des intensités qui varient aléatoirement et qui diffèrent selon le poste, le 

niveau de jeu, l’expérience et le rôle joué au sein de l’équipe.  

Cependant, il convient de rappeler qu’il est désormais admis que l’entraînement 

intermittent se considère comme l’un des entraînements le plus visé par les sports 

collectifs, et plus particulièrement dans le handball et le football (Dellal A, et al., 2010), et 

chaque méthode d’entraînement utilise des exercices dans de différentes formes et à 

différentes intensités qu’on doit mettre au point pour quantifier l’entraînement d’un athlète. 

Et à cet égard, l’entraînement intermittent a donc fait l’objet de plusieurs travaux au cours 

de ces dernières années. 

L’organisation d’un travail intermittent consiste en phase de travail programmé à des 

intensités-cibles plus ou moins élevées entrecoupées de périodes de récupération active ou  

bien passive (Hervé A, Cometti G. 2007 ; Dellal A et al., 2010).  La programmation 

individuelle de ces séances peuvent développer simultanément les différentes qualités 

physiques en fonction du choix des différentes  caractéristiques de ces exercices 

intermittents telles que la durée totale d’effort, les durées respectives des périodes d’effort 
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et de repos, ou encore l’intensité de celles-ci. Les durées sont directement liées à l’intensité 

de l’effort, mais sont également choisies au regard de l’activité de compétition (Buchheit 

M .2005 ; Ferre. J, Leroux. P. 2009). 

Différentes études ont rapporté que l’entraînement intermittent à haute intensité 

(EIHI) est associé au développement de la PMA (Hervé A et Cometti G, 2007) et 

l'optimisation de l'absorption maximale d'oxygène des joueurs (VO2max) (Dellal A et al., 

2010 ), et que ce mode d’entraînement permet aux joueurs de travailler plus longtemps que 

l'exercice continu à la même intensité (Hervé A et Cometti G, 2007). Toutefois 

l’entraînement intermittent ne permet pas d’accumuler de grandes quantités de lactate, 

compte tenu de la courte durée de ces exercices intermittent, de plus, le lactate formé va 

être métabolisé durant les temps de récupération (Dellal A,  2008). 

La forme de l’exercice intermittent représente la base sur laquelle on à fondé cette 

étude, les exercices intermittents peuvent être soit accomplis en ligne, soit avec des 

changements de direction. Ces changements peuvent se faire en demi-tour, ils sont alors 

définis comme des exercices intermittent en navette, ou latéralement (Dellal A, 2008). En 

l’occurrence, d’après les études analytiques des deux activités (handball et football), le 

mode intermittent avec changement de direction leur convient d’avantage, du moment que 

le joueur pendant le match réalise des cours à de différentes intensités, avec des 

changements  de direction (Ravier G et Bouzigon R, 2014 ; Dellal A et al., 2010 ).  

Les réponses physiologiques de l’exercice intermittent en ligne de haute intensité à 

fait l’objet de plusieurs études, et que ses incidences sont bien connues, en revanche 

l’intermittent en navette, il n’y a que peu d’études qui l’ont mis en évidence, et à notre 

connaissance il n’y a pas eu de travaux  qui ont abordés l’intermittent 10s-20s et 15s-30s. 

Dans la présente étude, on a comparé les effets d’un effort intermittent 10s-20s et 

15s-30s à 100% et à 110% de la VMA en ligne et en navette. 

Dellal A, (2008, 2009)  a déjà abordé dans une étude comparative, l’effort 

intermittent 10s-10s et 15s-15s en ligne et en navette réalisés à 105%, 110% et 115% de la 

VMA. Où les résultats  ont montré des différences significatives entre ces deux types 

d’effort. De même,  Buchheit M et al., (2010) ont avancé lors d’une étude comparative 

entre les séquences de sprints répétés en ligne et en navette, que les changements de 
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direction à 180°, peuvent augmenter la charge métabolique systémique (c.-à-d 

cardiorespiratoire et réponses à l'acidose sanguine).   

Afin de concrétiser cette étude, on l’a répartie en deux parties, dont dans la première, 

on a comparé les effets d’un effort intermittent en ligne et en navette en répondant sur les 

questions suivantes : 

- Le temps limite de la VMA réalisé lors d’un l’effort intermittent à haute intensité en 

ligne, correspondrait-il à celui d’un effort intermittent accompli en navette ? 

- L’impact d’un effort intermittent à haute intensité en ligne sur l’accumulation de 

lactate sanguin, correspondrait-il à celui d’un effort intermittent accompli en 

navette ?  

- L’impact d’un effort intermittent à haute intensité en ligne sur la saturation  

sanguine en O2, correspondrait-il à celui d’un effort intermittent accompli en 

navette ?  

- L’impact d’un effort intermittent à haute intensité en ligne sur la fréquence 

cardiaque, correspondrait-il à celui d’un travail intermittent accompli en navette?  

- Y a-t-il une différence dans la perception de la fatigue lors d’un effort intermittent 

en ligne et en navette ? 

 

Et dans la deuxième partie, on a mis en évidence l’impact de la variabilité du nombre 

de changements de direction  sur la performance en répondant sur la question suivante : 

 

-  Es-ce-que la variabilité du nombre de changement de direction lors d’un effort 

intermittent en navette, avec la même intensité, et le même nombre de répétition, 

influence-t-elle différemment la FCrés, O2 sanguin, lactatémie et la perception de 

l’effort ? 

 

 

Notre travail est structuré en trois parties : 

1
ère

 partie : Analyse Bibliographique : dans laquelle nous avons abordé les 

définitions et les notions générales sur l’oxygène sanguin, la lactatémie, la fatigue 

perceptive et l’entraînement intermittent, l’adaptation de ces variables à l’effort physique 

en se basant sur des études antérieurs. 
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2
ème

 partie : Méthodologie générale : présentation des caractéristiques des sujets 

faisant l’objet de l’étude, les moyens et méthodes utilisés dans la conception et la 

réalisation de l’expérimentation, les moyens statistiques utilisés dans l’analyse des 

résultats. 

3
ème

 partie : Présentation, interprétation et discussion des résultats. 

1. Hypothèses 

 1
er

 étude 

-  Le temps limite de la VMA réalisé lors d’un l’effort intermittent à haute intensité 

en ligne, est plus important  que  celui réalisé en navette.  

- L’impact d’un effort intermittent à haute intensité en ligne sur l’accumulation de 

lactate sanguin, est moins important  que  celui en navette. 

- L’impact d’un effort intermittent à haute intensité en ligne sur la saturation  

sanguine en O2 est moins important  que  celui en navette.  

- L’impact d’un effort intermittent à haute intensité en ligne sur la fréquence 

cardiaque de réserve, est moins important  que  celui en navette. 

- La fatigue perçue lors d’un effort intermittent à haute intensité en ligne, est moins 

importante que celle perçue en navette. 

 2
em

 étude 

- la variabilité du nombre de changement de direction lors d’un effort intermittent en 

navette, avec la même intensité, et le même nombre de répétition, influence 

différemment la FCrés, O2 sanguin, lactatémie et la perception de l’effort. 

2. Objectif 

Le but de la présente étude,  est d’explorer les adaptations physiologiques au cours 

d’un effort intermittent 10s-20s et 15s-30s à haute intensité, et de mettre la lumière sur 

l’impact physiologique des changements de direction lors d’un effort intermittent en 

navette,  via la comparaison de deux types d’effort intermittent : un protocole en ligne, et 

l’autre en navette avec un nombre de changements de direction variable, et des intensités 

différentes. La mise en évidence des repenses physiologiques des changements de 

direction, la décélération et la réaccélération au cours  d’un effort intermittent en navette à 

haute intensité, représente un grand intérêt dans la quantification de l’entraînement 
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intermittent, sachant que la quantification de la charge d’entraînement est une question 

récurrente dans les sports collectifs afin d’améliorer le suivi des athlètes. 

3. Variables  

 Variables indépendantes 

- travail intermittent court à haute intensité en Ligne ; 

- travail intermittent court à haute intensité et en Navette. 

 Variables dépendantes 

- Le temps limite de la VMA ; 

- Marqueurs physiologiques de la performance. 

4. Définition des concepts   

- L’effort intermittent : le terme « intermittent » désigne ce qui s’arrête et qui 

reprend par intervalles (Dictionnaire le Petit Robert, 2002). L’exercice intermittent repose 

donc sur la répétition de périodes d’exercices entrecoupées de périodes de récupérations 

passives ou actives, (Fox et al. 1973 ; Guiraud Th, 2009 ; Gacon G, 1999; Martin J.M et 

Martin j.G, 2017 ; Lacome M, 2013 ; Assadi H et Cometti G, 2007). 

- Les marqueurs physiologiques de la performance : correspond à des marqueurs 

qui nous fournissent des informations sur l’activité de notre métabolisme tels que Fc, VO2, 

[la]...ect.  

- La VMA : La vitesse maximale aérobie, peut-être définie comme la vitesse 

suffisante permettant d’atteindre la VO 2max au cours d’un test incrémental (Léger L et 

Boucher R, 1980 in Assadi H, Cometti G. 2007) 

- Le temps limite de la VMA (Tlim): c’est la durée maximale qui peut être 

maintenue à 100% de la VMA  (Amoretti R et al., 2020) .  

- La saturation sanguine en oxygène (SpO2) : La saturation en oxygène
 
(SO2) est 

exprimée en pourcentage d’hémoglobine ayant fixé de l’O2
 
et est normalement aux 

alentours de 96 %  à 97% (c'est-à-dire que 96%  à 97% de l’hémoglobine du sujet, dans le 

sang artériel, a fixé de l’O2) (Tagougui S, 2014). 
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- Lactate sanguin [La] : Le lactate (C3H5O3
-
) est le produit final de la glycolyse 

anaérobie qui fournit de l’ATP à partir du glucose (C6H12O6) circulant ou du glycogène 

musculaire et qui se déroule dans le cytosol (Poortmans, 2009 in Péronnet F, 2013). 

- La fréquence cardiaque de réserve (FCres) : correspond à la fréquence cardiaque 

maximale à laquelle il faut soustraire la fréquence cardiaque de repos (Ancian J.P. 2008) 

- La fatigue perceptive : Selon Borg et Neely (1992), la perception de l’effort 

correspond à la sollicitation d'un ensemble de systèmes et de processus sensoriels 

s'intégrant en une perception générale de l’effort ; elle inclut la sensation de tension et de 

douleur dans les muscles actifs et les articulations, l’essoufflement, fréquence cardiaque, 

consommation d’oxygène, ventilation, fréquence respiratoire, lactate, pH, température de 

la peau, température centrale, et la sudation (Garcin M, 2014).  



Résumé 

Le but de la présente étude,  est d’explorer les adaptations physiologiques au cours d’un effort 

intermittent 10s-20s et 15s-30s à haute intensité, et de mettre la lumière sur l’impact physiologique des 

changements de direction lors d’un effort intermittent en navette,  via la comparaison de deux formes d’effort 

intermittent, en ligne, et en navette avec un nombre de changements de direction variable, à des intensités 

différentes, à 100% et 110% de la VMA. Et pour cela,  notre étude expérimentale est réalisée sur un 

échantillon de deux groupes de 10 sujets, du sexe masculin, ces deux groupes ont constitués d’étudiants du 

Département des Sciences Techniques des Activités physiques et Sportives, Université de Sétif 2, il  s’agit de 

jeunes sportifs élites, 12 Footballeurs et 8 Handballeurs, d’un niveau homogène, ayant au moins 8 heurs de 

pratique hebdomadaire, le premier groupe (âgé de 22.5 ± 1.15) a suivi le premier protocole d’effort 

intermittent à haute intensité 10s-20s, et le second (âgé de 22.3 ± 1.15) a suivi le deuxième protocole d’effort 

intermittent à haute intensité 15s-30s. 

Pendant l’expérimentation, plusieurs évaluations sont réalisées. L'analyse statistique  des valeurs 

issues de ces dernières, est faite avec le test T de Student pour séries appariées et Wilcoxon Signed Sum 

Rank. Les résultats ont démontrés  l’existence de différences significatives entre les effets de l’effort 

intermittent à haute intensité en ligne et en navette, d’une part, et d’autre part, la variabilité du nombre de 

blocages (changement de direction)  a influencée différemment la performance des athlètes. 

Ce qui nous laisse dire que les repenses physiologiques à la décélération, blocage, et à la 

réaccélération au cours  d’un effort intermittent en navette à haute intensité, représente un grand intérêt dans 

la programmation  de l’entraînement intermittent. 

Mots clés : la performance sportive, physiologie de l’effort, entrainement intermittent, la vitesse 

maximale aérobie. 

  امللخص

رتفع امل *،30 -*15* و20 - *10 قصريالتناوب املجهد لل الفيسيولوجي ثراأل معرفة إىل من جهة، هدفت هذه الدراسة     

     )جهد متناوب مكوكي(جتاه الا بتغيرييف نفس االجتاه، و  مقارنة أثر اجلهد املتناوب القصري املرتفع الشدة ،الشدة ، و من جهة أخرى

دراستنا التجريبية على عينة  Lجراءاجلهد املتناوب املكوكي، و لذلك، قمنا  عدد خمتلف من تغري االجتاه خالل و كذلك مقارنة أثر 

     ، من جنس ذكر، من قسم علوم مستوى النخبة  من العبني 10، و كل جمموعة تكونت بدورها من  تكونت من جمموعتني جتريبيتني

العيب كرة اليد، مبستوى بدين  8العب كرة قدم و  12تكونت هذه العينة من  .2بدنية و الرZضية، جامعة سطيف و تقنيات النشطات ال

  . األسبوعساعات تدريب يف  8متجانس، مبعدل 

بروتوكول على التوايل  Lتباع )1.15 ± 22.3معدل العمر( و الثانية )1.15 ± 22.5 معدل العمر( قامت اbموعة التجريبية األوىل

من السرعة  %110و  %100 ,*، يف نفس االجتاه و بتغيري االجتاه، بشدتني خمتلفتني30 -*15و*  20 -*10جهد متناوب قصري 

mستعمال  النتائج القصوى اهلوائية، و لقد قمنا بعدة قياسات أثناء خمتلف اجلهود املتناوبة القصرية، و بعد املعاجلة اإلحصائية ملختف هذه

اتضح لنا وجود فروق ذات داللة معنوية بني أثر اجلهد املتناوب . Wilcoxon Signed Sum Rank و اختبار T de Studentاختبار 

أثر عدد خمتلف  عند مقارنة ت أيضا هذه الفروق، كما اتضح)جهد متناوب مكوكي( هاالجتابتغيري املرتفع الشدة يف نفس االجتاه و  القصري

  .من تغري االجتاه خالل اجلهد املتناوب املكوكي

و من خالل ما سبق، ميكن القول أن التكيفات الفيزيولوجية الناجتة عن تغيري االجتاه خالل اجلهد املتناوب املكوكي املرتفع الشدة 

  .التدريب املتناوب برجمةذو أمهية كبرية، و يلعب دور فعال يف 

 .التدريب، التدريب املتناوب، السرعة القصوى اهلوائية ايزيولوجف ،اللياقة الرZضية :الكلمات الدالة



 
االنتقاء وفق المستوى البدني و االتجاه النفسي للتالميذ لاللتحاق 

 ( 51-51)بالثانوية الرياضية تخصص كرة اليد 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 

 ابراهيم سلطان شيبوط -3 -جامعة الجزائر
 

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية معهد 
- دالي ابراهيم  -

 
 

 البدنية التربية ومنهجية نظرية في الدكتوراه شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة أطروحة

 والرياضية
 

 
 لرياضي التربويالنشاط البدني ا : تخصص    

 

 : بعنـــوان         
 
 
  

 
 
 

  
 
 
 

 الجزائر  –درارية –دراسة ميدانية بالثانوية الرياضية 
 

 
 

 :إشـــراف                                :                           إعداد الطالب     
                              زراري حمزة                         قندوزان نذير. أ د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0205-0202السنة الجامعية 

ieps 3
Texte écrit à la machine
doct14462021



 الملخص باللغة العربية 

النتقاء التالميذ لاللتحاق بالثانوية  واالتجاه النفسي المستوى البدني معرفةإلى هدفت الدراسة 

التعرف على العالقة بين المستوى البدني واالتجاه النفسي في عملية و، الرياضية تخصص كرة اليد

تمثلت في تالميذ  المنهج الوصفي على عينةتم استخدام  ، حيثقاء للتالميذ لاللتحاق بالثانويةاالنت

، ستخدم الباحث االختبارات البدنيةقد اول، تلميذا( 04) عددهم البالغوالثانوية الرياضية قسم كرة اليد، 

وتمت المعالجة اإلحصائية باستعمال برنامج الحزمة ، كوسيلة لجمع البياناتمقياس االتجاه النفسي و

أن  إلىواسفرت النتائج  ، SPSS 23اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلصدار الثالث والعشرون 

 04ركض  اختبار)لالختبارات اآلتية  متوسط ات البدنية يقع عند مستوى ختباراالفي  التالميذمستوى 

اختبار ، متر 004ركض اختبار ، الوثب العمودي لسارجنتاختبار ، ثالث حجالتاختبار ، متر

كغ ،  2اختبار رمي كرة طبية زنة )  هما ، باستثناء اختبارين(دوران الجذعاختبار المرقمة، الدوائر 

مستوى التالميذ ألبعاد عند مستوى جيد، وتمحور  انيقع ناوالذ( اختبار ثني الجذع من الوقوفو

 متوسطالى  (النشاط البدني كخبرة اجتماعية)في البعد  تمثل ضعيفين مستوى مقياس االتجاه النفسي ب

 النشاط، النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة، النشاط البدني للصحة واللياقة)والذي تمثل في االبعاد 

، في حين (النشاط البدني كخبرة للتفوق الرياضي، النشاط البدني لخفض التوتر، جمالية كخبرة البدني

النشاط ) من االبعاد التالية واالختبارات البدنية بعدكل دالة احصائيا بين وجود عالقة  عدموصلنا الى ت

النشاط ، النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرةالنشاط البدني للصحة واللياقة، ، البدني كخبرة اجتماعية

دالة احصائيا بين  في حين توجد عالقة (النشاط البدني كخبرة للتفوق الرياضي، البدني لخفض التوتر

بعد النشاط البدني ، وبين بعد النشاط البدني كخبرة توتر ومخاطرة واختبار دوران الجذع كل من 

دالة احصائيا بين وجود عالقة  عدم، كما توصلنا الى كخبرة توتر ومخاطرة واختبار ثني الجذع

 .الدراسةالدرجة الكلية للمقياس واالختبارات البدنية قيد 

 .االختبارات البدنية، االتجاه النفسي، كرة اليد، االنتقاء: الكلمات المفتاحية

 



Abstract : 

This study aimed to identify the student’s physical level and 

psychological tendency in their selection to join The Sports High School, 

Handball discipline. As well as determining the relationship between them in the 

selection process.  

This study is based on a descriptive approach, with a sample of (04) students 

from the Sports High school, handball section, using Physical tests and 

Psychological Tendency Scale to collect data, then applying a statistical 

treatment of data with « SPSS 23 ». 

The results revealed that: the student’s level is average for the following tests 

(30 meters running test, Three rollers test, Vertical Jump Test ( Sargent Jump), 

540 meters running Test, Enumerated Circles Test, Torso Rotation Test), whistle 

The medicine ball throw test ( 2 KG) and the Torso bending test in a standing 

position revealed that the students level is Excellent. 

The psychological Tendency Test results showed that the students level diverge 

between the different test dimensions from Weak for (the Physical Activity as a 

social experience) to average for the dimensions (health and fitness, P A as an 

Experience of stress and risk, P A as an Aesthetic experience, PA to reduce 

stress, PA as an experience of Athletic Excellence), meanwhile, I found no 

statistical significance which means no relationship between each of the 

following dimensions and physical tests (PA as a social experience, PA for 

health and fitness, PA as stress and risk experience, PA to reduce stress, PA as 

an experience of Athletic Excellence) when the two dimensions (stress and risk 

experience and the torso rotation test) and (PA as stress and risk experience and 

the torso bending test) are statistically significant, finally the research lead us to 

conclude that there is no statistical significance concerning the total score of the 

Psychological test and the physical tests.   

 

Keywords: physical tests, psychological tendency, Handball, Selection. 
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 :مقدمة 

بح أكثر اتساعا من حيث المفهوم واألهمية، ان المجال الرياضي في الوقت الحالي أص

هذا راجع إلى زيادة االقبال عليه من طرف مختلف االفراد لمختلف التخصصات و

مستويات  لىالرياضي اآلن وفي معظم الفعاليات قد وصل إ و ذلك ألن المستوى الرياضية،

، حيث أنه الشك أن انجاز بالطرائق االعتيادية التقليدية السهل تحقيقهليس من ف ،متقدمة

 .يستند مباشرة على نوعية االنتقاءاالرقام القياسية 

 ىأعل الوصول إلى بغرضالرياضي االهتمام بعملية االنتقاء لذا جاءت األهمية و

قوية، لذا يجب االعتناء واالهتمام بالرياضيين اء فالبد أن تكون القاعدة صلبة ومستويات األد

من رفع الوالعمل على  والذين يمتلكون الصفات الضرورية ذوي القدرات والمواهب

طة المعلومات المتصلة بالمميزات اسفبومستواهم لتحقيق أفضل النتائج الرياضية، 

 ىيمكن التنبؤ بمدو، الحركية والنفسية لهذا الناشئظيفية ووالخصائص الجسمية  والو

تطبيق الشروط االساسية هذا لن يأتي إال عن طريق يته لممارسة هذا النشاط أو ذاك وصالح

 هماستخدام طرائق ووسائل معينة إلبراز مواهبالتي يحتاجها الرياضي، االمر الذي دعا إلى 

 .  ميدان المنافسة الرياضية على الالعبينالنفسية الذي يفرضه هم البدنية وقدراتو

ونظرا لوجود االختالفات الفردية بين الرياضيين في مختلف النواحي البدنية 

الخ، فقد وجه العلماء جل اهتمامهم نحو بحث .....النفسية الفيسيولوجية ووالمورفولوجية و

ثر الكبير في تطوير ودراسة مشكلة االستعدادات والقدرات الخاصة، التي كان لنتائجها األ

هدى ) .ت االنتقاء الرياضي بتلك النتائجطرق قياسها وتقويمها، فضال عن اثراء نظرياو

 (00، ص4002 ،محمد محمد الخضري

من هنا جاءت فكرة إنشاء أكاديميات ومدارس تكوينية للناشئين في تخصصات و 

أن ذلك كلفها أمواال كثيرة  أكادميات رياضية إلىمعينة وبدورها الجزائر بادرت بإنشاء 

ى المطلوب األمر الذي دفع بها مقارنة مع النتائج الرياضية المحصلة التي لم تكن في المستو

ضى تالميذها ببرنامج دراسي يحو " الرياضية الثانوية"  تدعىخاصة ثانويات استحداث  إلى
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 السلة، كرة القدمكرة اليد، كرة )  برنامج تدريبي مكيف وفق التخصص المختارخاص و

 .رياضة النخبة الجزائريةه المواهب الشابة لجعلها تدعم ، بغية صقل هذ.....( 

الجيد للناشئين يعد من بين الخصائص  الرياضيالنتقاء اهذا ما يوضح أكثر أن عملية 

 .الثانوية الرياضيةالالزم إتباعها للوصول بالتلميذ إلي التخصص المطلوب في 

االنتقاء وفق المستوى : "ت ارتأينا إجراء موضوع بحثنا حوللهذا الغرض بالذاو

، الذي تناول "االتجاه النفسي اللتحاق التالميذ بالثانوية الرياضية تخصص كرة اليد البدني و

ذلك أن عملية االنتقاء وفي طياته معرفة المستوى الذي يتم عليه االنتقاء الرياضي للتالميذ، 

مؤشرات التي تعكس حقا مدي رغبة و ميول التالميذ نحو الرياضي الجيد تعد من أهم ال

 .التخصص المطلوب 

 الجانب: جانبين إلى البحث هذا تقسيم تم التنظيم وبدافع العلمي البحث لمنهجية تطبيقا

مراجع   والت يتم جمعها من الموضوع حول المعلومات من مجموعة يظم الذيالنظري 

من هذا  فصول وفق  موضوع الدراسةأربعة متنوعة وقد تم تقسيم هذا الجانب بدوره إلى 

االنتقاء في  لالفصل األوفصول،  المنظور،تناولنا في بحثنا هذا، باب نظري يتضمن أربع

 أنواعه،أهدافه،  ،  أهميته، مفهوم االنتقاء الرياضي :الذي تطرقنا فيه الى: ال الرياضيلمجا

، أّما نماذج االنتقاء، ومراحله سس العلمية لالنتقاء، األمحددات االنتقاء، وكذا المبادئ و

تعريف االتجاه ،   الذي تناولنا فيه  :االتجاه النفسي  فقد تطرقنا فيه إلىالفصل الثاني 

مكونات االتجاه ، وظائف االتجاه،خصائص االتجاه ،  أنواع االتجاه ،النظريات المفسرة 

تناولنا  :البدنية في كرة اليد المتطلباتفتمثل في : الفصل الثالث ، بينما اه ، أبعاد االتجاهلالتج

مفاهيم  االعداد البدني في كرة اليد ،اللياقة البدنية في كرة اليدو متطلبات األداء البدني، فيه 

القوة العضلية أنواعها أهميتها ، السرعة  )قة البدنية في كرة اليد،مثل لبعض مكونات اللياو

تعريفها أنواعها أهميتها في كرة اليد ، التحمل تعريفه أهميته في كرة اليد ،المرونة أهميتها 

في األخير تطرقنا في و ،(أنواعها، التوافق تعريفه و أهميته ، المداومة تعريفها أهميتها

الدراسات التي تتعلق بالجانب البدني  يلعالتي شملت  ،الدراسات السايقةإلى  الفصل الرابع

 .ا و الدراسات التي تتعلق بالجانب النفسي ، و التعليق على الدراسات و كذا االستفادة منه
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أما الباب الثاني من هذا البحث، فقد تضمن الباب التطبيقي ، الذي يحتوي بدوره على 

ث وما تضمنه من دراسة منه تعرض فيه الباحث إلى منهجية البحالفصل األول فصلين، 

البحث، منهج  البحث، والوسائل اإلحصائية   استطالعية، و وصف ألدوات وعيّنة

، عرض ومناقشة محاورالبحثمن الباب التطبيقي، فقد تضمن الفصل الثاني المستعملة، أما 

 أهم النتائج،م توصل الباحث إلى ث .االختبارات و مقياس االتجاه النفسيمن خالل نتائج 

وكذلك بعض االقتراحات والتوصيات، التي نرجو أّن يأخذها بعين االعتبار، المؤطرين  

 .، و في األخير أورد الباحث خاتمة عامة عملية االنتقاء القائمين على 
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 :شكالية البحث إ -1

مما ال شك فيه أن من المشاكل و العقبات التي يواجهها القائمون على  عملية االنتقاء 
طها بكثير من تركيبا نظرا الرتبا دا ويفي المجال الرياضي من أكثر المشكالت تعق

على اعتبارات غير صحيحة، يمكن لها أن تترك  االنتقاءفكثيرا ما يبني ، المتغيرات المختلفة
أثر سلبي علي النتائج المستقبلية و كذا على الشخص الممارس لها كاالنقطاع عن الممارسة، 
وعليه فاالنتقاء الخاطئ ال يخدم الرياضة في شيء بل يعتبر هدرا للوقت و الجهد و 

يعد االنتقاء الرياضي الجيد و المبني على محددات علمية من بالمقابل  و اإلمكانات المادية،
أهم عوامل النجاح في الرياضة المدرسية لما يمكن أن يوفره من إمكانية النجاح و التفوق في 

سة او تعد الدر ،هوض بها إلى المستويات النخبويةنوع التخصص الرياضي مستقبال، و الن
هي أول المحاوالت  (3891أحمد عبد الفتاح وأحمد روبي  )التي قام بها في هذا المجال 

المباشرة لدراسة هذه المشكلة إال ان هذا المجال مزال يحتاج إلى المزيد من الدراسات نحو 
التي أن عدد الدراسات العلمية هذا و  ،المساهمة في ايجاد النموذج األفضل لعمليات االنتقاء

قد تكون  إذزادت بدرجة ملحوظة  الرياضي المجالفي تختص بالمشكالت الخاصة باالنتقاء 
مختلفة االتجاه في بعض األحيان عن المشكلة األساسية، والحاجة تدعو إلى محاولة توحيد 

 .اتجاهات دراسة هذه المشكلة 

ن عملية االنتقاء عملية لها أسس علمية مقدمة من طرف مختصين في هذا هذا أ
لوسيلة الموضوعية الصادقة لتحقيق االنتقاء الجيد، المجال فاالختبارات و المقاييس هي ا

فعلى سبيل المثال تعد مسألة تحديد نوعية الصفات البدنية والنفسية التي توفر للناشئ النجاح 
في نوع معين من أنواع الرياضة احدى  العوامل الالزمة للتفوق في نشاط رياضي معين، و 

يها محددات االنتقاء والتي تتلخص بالمحددات الذي عادة ما يتحدد بمتغيرات معينة يطلق عل
المحددات أهم عملية في إن أي  (.11، ص3891 ،أحمد عبد الفتاح و أحد روبي) البدنية والنفسية 

ألن بدايات عملية االنتقاء قد تميز الفرد في محدد معين مهم للتفوق في النشاط  ،االنتقاء
 .التخصصي و قد ال يتميز في محدد أخر

من  بالرغمرغم كل هذا ما يزال الباحثون في مجال االنتقاء يواجهون مشاكل كثيرة 
لهذا السبب إال أنها لم تعطى حل للمشكلة من جميع جوانبها،  ،االنتقاءفي  الدراساتتعدد 

ال الذين يملكون قدرات و مواهب ، و وجب علنا ضرورة التفكير في االنتقاء األمثل للتالميذ
الرياضة النخبوية في هذا و أن ه الثروة النادرة التي تختفي بمرور الوقت ، ينبغي إهمال هذ

إذ الجزائر بجميع فروعها و تخصصاتها تعاني من تدني مستواها عبر مسيراتها التاريخية ، 
الرياضة المدرسية تعتبر من بين أهم دعائم الحركة الرياضية فإنه من الالئق االهتمام أن 

 ها المكانة التى تستحقهابهذه األخيرة و إعطاء
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و ( الثانوية الرياضية ) فمن خالل الدراسة االستطالعية التي قمت بها إلى الميدان 
و القائمين على من خالل المقابالت التي أجريتها مع بعض المشرفين على الثانوية الرياضية 

ال الكبير لعملية ال يولون اهتماما كبير بل يصل الى درجة االهم  ماتضح أنه عملية االنتقاء،
التي تعتبر بمثابة   ألسس العلمية وال يعطي أهمية لمعظمهم  أناالنتقاء الرياضي ، و 

وصول إلى نتائج مشرفة التي تعد مفتاح الو عملية االنتقاء الرياضي ،في  األساس
 .للرياضيين

عملية االنتقاء  علىو هذا التساؤل هو محور مشكلة الدراسة، إذ يستطيع القائم 
نشاط الكرة  في بالتوصل إلى أي األفراد األفضل، و يمكن التنبؤ له بمستوى رياضي متميز

  .في هذه الدراسة  يدال

 :و عليه فإن خالصة المشكلة هي االجابة على السؤال األتي 

 : اشكالية الدراسة 

يد وفق المستوى البدني هل يتم انتقاء التالميذ لاللتحاق بالثانوية الرياضية تخصص كرة ال
 واالتجاه النفسي؟

 :التساؤالت الفرعية 

ما هو المستوى البدني النتقاء التالميذ لاللتحاق بالثانوية  الرياضية تخصص كرة  -
 اليد؟

هو مستوى االتجاه النفسي النتقاء التالميذ لاللتحاق بالثانوية الرياضية تخصص  ما -
 كرة اليد؟

ئية بين المستوى البدني واالتجاه النفسي النتقاء هل توجد عالقة ذات داللة احصا -
 التالميذ لاللتحاق بالثانوية الرياضية تخصص كرة اليد؟

 : ـ فروض البحث  2 

يتم انتقاء التالميذ لاللتحاق بالثانوية الرياضية تخصص كرة اليد وفق  :الفرضية العامة 
 .المستوى البدني واالتجاه النفسي 
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 :الفرضيات الفرعية 

المستوى البدني النتقاء التالميذ لاللتحاق بالثانوية الرياضية تخصص كرة اليد يقع  -
 .عند تقدير متوسط

مستوى االتجاه النفسي النتقاء التالميذ لاللتحاق بالثانوية الرياضية تخصص كرة اليد  -
 .يقع عند تقدير متوسط

سي النتقاء التالميذ ال توجد عالقة دالة احصائيا بين المستوى البدني واالتجاه النف -
 .لاللتحاق بالثانوية الرياضية تخصص كرة اليد

 :أهداف البحث -1

 :هدفت الدراسة إلى 

 النتقاء التالميذ لاللتحاق بالثانوية الرياضية تخصص كرة اليد معرفة المستوى البدني. 
 التعرف على مستوى االتجاه النفسي النتقاء التالميذ لاللتحاق بالثانوية  محاولة

 .الرياضية تخصص كرة اليد
  التعرف على العالقة بين المستوى البدني واالتجاه النفسي في عملية االنتقاء للتالميذ

 .لاللتحاق بالثانوية الرياضية تخصص كرة اليد

 :أهمية البحث -4

فراد في القدرات البدنية و العقلية و النفسية تبعا لنظرية نتيجة الختالف خصائص األ
الفروق الفردية ، تكمن أهمية بحثنا في النظر إلى التحاق التالميذ بالثانوية الرياضية و ما هي 
األسس و المحددات التي يتم وفقها انتقاء التالميذ ، على أساس القدرات البدنية و التقنية و 

الرياضي المختار ، و عليه فيجب أن يتم االنتقاء الرياضي في الوقت  النفسية لمالئمة النشاط 
المحدد و الذي يقترحه المختصون بمدي تطور الرياضيين  لذلك يجب األخذ بعين االعتبار 
األساليب العلمية في االنتقاء حتى تساهم في رفع المستوي الرياضي ، فإذا كانت المدرسة تعد 

ما يخص تنمية قدراته و في مختلف المجاالت الفكرية العلمية ، محطة مهمة لحياة التلميذ في
 .المعرفية و الرياضية 

 : ـ أسباب اختيار  الموضوع  5

أن الدوافع التي أدت بنا إلى القيام بهذه الدراسة  هو تباين أسباب البحوث بتباين 
و إمكانية إخضاعها للدراسة العلمية ، و . المشكالت التي تحتاج إلى الدراسة و الهدف منها

مدى توفر االمكانيات العلمية و المادية الضرورية إلجراء البحث ، فالدافع األول لتطرق 
الموضوع هو كيفية انتقاء التالميذ من طرف المربين أو المدربين لرياضة كرة الباحث لهذا 
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اليد ، و ذلك باستخدام طريقة عشوائية النتقاء الموهوبين دون مراعاة االساليب العلمية أو 
 :إتباع محددات مقننة ، كما توجد أسباب أخرى يمكن تلخيصها في النقاط التالية

 .   تكملة لدراسة الماجستير -
ة االنتقاء في الرياضية اهتمام خاص ألهمي)الميل الشخصي لهذا الموضوع  -

 (المدرسية

 .قلة الدارسات في هذا الموضوع التخصصي  -

 :ـ تحديد مصطلحات البحث  1

إن لكل دراسة مصطلحاتها الخاصة بها ، و حتى يتعرف القارئ على المصطلحات 
  (252، ص 2001 ، أحمد عبد الهادي نبيل.) البد للباحث أن يحددها و يحاول أن يعرفها 

 :االنتقاء    -3.1

 علي بن هادية.) انتقى ، ينتقى ، انتقى ، انتقاء الشيئ أي اختاره  : التعريف اللغوي، 
 ( 309ص، 3883اخرون ، و
  تعريف االصطالحي :  

االنتقاء بأنه عبارة عن عملية اختيار دقيق لالعبين في  (أحمد بسطويسي) يعرفه 
مراحل االعداد عن طريق اختبار قدراتهم البدنية و الوظيفية و النفسية و الذهنية و قياس 

 ،3888 ،أحمد بسطويسي) . الخصائص االنثروبومترية الخاصة بنوع النشاط المهاري المعني 
 . (415ص

نه عملية يتم من خاللها اختيار أفضل العناصر من بأمفتي إبراهيم حمادة كما يعرفه 
 ( 101، ص3881 مفتي ابراهيم حمادة، )" الالعبين خالل عدد كبير منهم ، طبقا لمحددات معينة 

عملية تهدف إلى اختيار األفراد الذين تتوفر لديهم خصائص و  " االنتقاءو  يعتبر 
سمات و قدرات و استعدادات كبيرة يتطلبها نشاطهم الرياضي أي من خالل صالحيته أو 

، محمد محمد حين عالوي) " . عدم صالحية هؤالء االفراد لممارسة هذا النوع من الرياضة 
 (81ص ،2000نصرالدين رضوان، 

  اإلجرائي التعريف: 

يتمثل االنتقاء الرياضي في بحثنا هذا عملية اختيار العناصر الالئقة لممارسة كرة اليد 
سواء الموجهين للتكوين في مدارس كرة اليد أو الموجهين لتشكيل الفرق الشبابية للمنتخبات 

 .الوطنية  
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عدادات و أو هو عملية اختيار أحسن العناصر من بين الناشئين ، الذين يتمتعون باست
 .قدرات بدنية، و نفسية تتفق مع متطلبات نوع النشاط الرياضي التخصصي 

  :المستوى البدني   -2.1

االمكانيات الحالية إلنجاز األعمال الحركية التي تتطلب استخداما كبيرا " يعرف بأنه 
رياض خليل  ). من القوة ، السرعة ، المطاولة ، الرشاقة ، وكل عناصر اللياقة البدنية االخرى

 (.05، ص  3881الحميري، 

الحالة السليمة للفرد الرياضي من حيث : "  (مفتي ابراهيم حماد)كما يعرفه أيضا 
كفاءة حالته الجسمانية التي تمكنه من استخدامها بمهارة و كفاءة خالل االداء البدني و 

 (.341ص ،2003 ،مفتي ابراهيم حمادة) .  الحركي بأفضل درجة و أقل جهد ممكن

الحالة البدنية الجيدة التي يتصف بها  : و يعرفه الباحث المستوى البدني اجرائيا بأنه 
 .الفرد و التى تمكنه من استخدامها بكفاءة خالل مختلف صور األداء البدني الحركي 

 :االتجاه . 1ـ  1

 :  التعريف اللغوى لالتجاه

 ،المتقن، د ت) . اتجه اتجاها أي قصد ، توجه اتخذ وجهة له االتجاه مشتق من فعل اتجه ،     
31) . 

، 3899، ود السيد أبوا النيلمحم) . الجهة و الوجهة أي الموضع الذي نتوجه اليه و نقصده       
 .(90ص

 :التعريف االصطالحي لالتجاه 

يعرف االتجاه النفسي بأنه عبارة عن الحلة الوجدانية أو االنفعالية للفرد نحو موضوع 
ما، و التي تتكون بناء على ما يوجد لديه من معارف و معتقدات و خبرات عن هذا 

 .( 13، ص 2001، جدي عزيز ابراهيم)  .الموضوع 

أما في المجال التربوي الرياضي فاتجاهات تعني حالة عقلية توجد استجابات الفرد 
نحو الرياضة أسبابها معرفي و مظهرها نزوعي، وقد تأخذ شكال ايجابيا فتثمر المشاركة و 
الممارسة أو شكال سلبيا فتثمر العزوف و االبتعاد و هي تعبر عن موقف مبدئي للفرد حيال 

 (80، ص  2004، دين الشافعي، أسامة كامل راتبأنور الخولي، جمال الأمين )  .الرياضية 
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معين تجاه مجموعة من  أنه ميل لالستجابة بشكل"  (أناستيزي)كما عرفه 
 ." المثيرات

بأنه استعداد عقلي متعلم للسلوك بطريقة ثابتة إزاء موقف "  (ستانفوزة)و عرفه 
 (44ص ، عبد الرحمان عيسوي )." معين أو مجموعة من الموضوعات 

االتجاه هو متغير من المتغيرات النفسية و عبارة عن حالة من االستعداد العقلي إذن ف
وهو ميل الفرد الذي ينحنى بسلوكه تجاه عناصر لالستمرار على توجيه استجابات الفرد ، 

ة التي تفرضها هذه البيئة الخارجية قريبا منها أو بعيدا عنها متأثرا في ذلك بالمعايير الموجب
 فاالتجاه ليس استجابة واحدة للفرد و إنما مجموعة كبيرة من األفعال أو االستجابات البيئة، 

ذات تأثير توجيهي أو ديناميكي على استجابة الفرد لجميع الموضوعات و المواقف التي تثير 
  .االستجابة 

تصنف رياضة كرة اليد من األلعاب الجماعية التي تلعب باليد، و  :كرة اليد . 1-4
تمتاز بالسرعة، و تتضمن فريقين كل منها يتألف من  سبعة العبين، يخوضون المباراة على 

الشكل، وضف في مرميان لتسجيل األهداف، وهدف كل فريق هو إحراز ملعب مستطيل 
 03ي تتألف من شوطين مدة كل واحد منهما أكبر عدد ممكن من األهداف للفوز بالمباراة الت

 (21، ص 2030فتحي أحمد هادي السقاف،  )   . دقائق  13دقيقة مع وجود  فاصل الراحة 

 :التعريف االصطالحي 

أن كرة اليد لعبة جماعية  " محمد صبحي حسانين و كمال عبد الحميد اسماعيليقول 
حيث يحاول من خاللها الفريق تسجيل أهداف داخل  تلعب باليد، تجرى داخل ملعب خاص،

محمد صبحي )مرمى الخصم وفقا لقوانين معمول بها من طرف الفيدرالية العالمية لكرة اليد 
 (.22ص  ،2003 كمال عبد الحميد اسماعيلحسانين و

حركات مختلفة مثل الجري السريع القفز  كرة اليد هي رياضة جماعية تتميز باجراء
الخ و تعتبر من الرياضات التي يدخل في نطاقها تعاقب فترات ذات شدة ...و التصويب 

حارس المرمى داخل ملعب محدد المقاييس، حيث يهاجم عالية، تمارس بستة العبين زائد 
المدافعون بصد الالعبون في منطقة الخصم بواسطة الكرة من أجل تسجيل الهدف كما يقزم 

تصعيد الكرة بنية محاولة استرجاع الكرة أو الدفاع عن المرمى حيث تمارس هذه اللعبة 
باأليدي في اطار احترام القانون العام، يعتبر الفريق المسجل ألكبر عدد من األهداف هو 

 ( . (thierry, 1988, P16. الرابح في المباراة 
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Introduction  

Apparu peu après la seconde guerre mondiale (1948) à l’hôpital de Stocke-Mandeville, 

près de Londres, le sport pour handicapés ou « handisport » avait pour but de procurer 

distraction et rééducation. Le directeur de l’hôpital eut l’idée de mettre en place à 

l’intention de ces malades (blessés de guerre) des jeux sportifs (basket-ball et tir à l’arc). 

Il organisa ensuite, une première rencontre sportive pour handicapés en fauteuil roulant 

dans son centre. Ce jour coïncida avec celui de la cérémonie d’ouverture des Jeux de 

Londres en 1948 pour donner naissance aux « Jeux Paralympiques». Cependant, ce 

n’est qu’en 1960 (Jeux de Rome) que les handicapés ont pu participer aux premiers 

Jeux Paralympiques avec 300 participants (FFJ, 2004). 

Aujourd’hui, les Jeux Paralympiques occupent la place de la 2ème
 manifestation au 

monde par le nombre de ses participants, dans différentes disciplines sportives, qui a été 

de 3843 athlètes lors des jeux paralympiques de Sydney 2000. 

Nombreuses recherches ont étudié le sport des handicapés dans différents 

domaines et différentes disciplines (Marcellini, 2000 ; Marcellini, 2005 ; Sanschagrin, 

2002). Cependant, rares sont les études qui ont porté sur le judo handisport. Almansba et 

Comtois (2011) ont comparé, récemment, la performance posturo-cinétique entre 

judokas malvoyants versus voyants, mais nous n’avons pas trouvé d’étude dans la 

littérature ayant examiné la somatotypie des judokas handicapés visuels.  

   La présente étude s’intéresse à l’entraînement et la compétition de judo pour les 

déficients visuels, la discipline qui s’est épanouie durant ces dernières années, et les 

judokas valides afin de pouvoir s’y référer, vu les exigences similaires de la discipline 

pratiquée. 

Comme pour chaque discipline sportive visant la performance, il semble à la fois, 

objectif et important d’établir un modèle des judokas handicapés visuels de haut niveau, 

identifier leurs somatotype et les classer. Effectivement, toutes les recherches 

scientifiques s’accordent sur l’importance de la connaissance de la somatotypie dans 

une discipline sportive (Carter et Heath, 1990). Ces études ont également montré que le 

physique des athlètes contribue à leur performance et leur réussite dans les sports de 

combat (Carter et Heath, 1990 ; Bloomfield et al. 1994). 
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Un combat de judo se compose d’une suite d’efforts intenses, d’une durée de sept 

à huit minutes, plus en cas de golden score et sollicite différentes filières énergétiques 

(Favre et al. 1989 ; Ebine et al. 1991). Plusieurs études  (Castarlenas et Planas, 1997 ; 

Ebine et Yaneda, 1991 ; Moteiro, 2001 ; Rambier, 1991 ; Stercowiz et Marslej, 1998) 

ont montré que le temps de jeu réel dans un combat de judo (période active) est de 2 

minutes 52 secondes avec une durée de travail passif de 1 minute 41 secondes 

(Castreras et Planas, 1997). Une séquence de travail s’échelonne de 20 a 40 secondes 

séparées par une dizaine de pauses de 10 à 20 secondes pour 5 minutes de combat 

imposant des efforts intermittents de durée courte et aléatoire. De plus, les contractions 

dynamiques de l’ensemble des grandes chaînes musculaires pour attaquer et défendre 

debout et sol afin de marquer des actions décisives sur l’adversaire sont nécessaires 

(Leplanquais et al. 1995). 

 La prise du Kumi kata demande également aux groupes musculaires mis en jeu 

(bras, tronc et jambes) de fournir des efforts de type statique. L’ensemble de ces efforts 

est réalisé avec entrave respiratoire et articulaire. En effet, les actions sont souvent 

explosives et freinées par l’adversaire ce qui ne permet pas de garder un équilibre 

respiratoire régulier tout au long du combat. Il est de même pour l’exécution des 

techniques, auxquelles s’oppose l’adversaire, et qui de ce fait, ne peuvent pas toujours 

s’effectuer dans des positions correctes que nécessite l’efficacité. Enfin, il faut garder à 

l’esprit que l’évolution des règlements peut faire varier la durée des efforts et celle des 

pauses ayant ainsi des effets sur les qualités physiologiques mises en jeu (Rambier, 

1991). 

Le règlement du judo handisport ne change pas de celui des valides à l’exception 

de certains points liés au handicap : après que les juges aient amené les athlètes à leurs 

positions respectives, ils retourneront à leurs sièges. L’arbitre central annoncera REI (le 

salut conventionnel en judo) ; par ce commandement des athlètes se salueront. L’arbitre 

leur fera alors lever les bras pour la position de Kumi kata (saisie). Le début du combat 

avec maintien du Kumi kata semble aider le judoka (handicapé) à se localiser face à son 

adversaire et sur le tapis (Carmeni, 1997). Cependant, cette préhension mutuelle ne doit 

pas se défaire sauf pour changer de saisie. Ceci implique une force constante durant les 

4 minutes du combat ou plus en cas d’égalité (imposer son Kumi kata). Aussi, 

différemment au déroulement du combat des valides, l’activité d’entraînement diffère-t-
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elle entre les deux groupes de combattants. Ceci entraînerait-il une influence sur la 

somatotypie, la force de préhension et les variations techniques des judokas invalides? 

Effectivement, des études antérieures ont rapporté que le handicap visuel peut 

causer certains problèmes moteurs (car la vue est un facteur important ici), 

psychomoteurs, d’équilibre, de coordination motrice, des problèmes de posture et de 

difficultés d’orientation pour la pratique de judo (Carmeni, 1997). En outre, les judokas 

invalides devraient développer les mêmes qualités des judokas valides (Ohlenkamp, 

2010). Cependant, ils doivent tenir compte des qualités qui le distinguent du judo des 

valides. Toutefois, on ne sait pas si toutes ces particularités liées au handicap ont une 

influence sur l’organisme des judokas invalides et la pratique du judo. Ceci étant, nous 

nous interrogeons, via les questions spécifiques suivantes, dans ces termes :  

1. Est-ce que les deux groupes de judokas ont la même somatotypie ? 

2. Est-ce que le travail avec Kumi Kata durant tout le combat influence la force 

de préhension des judokas invalides comparés aux judokas valides ? 

3. Est-ce que ce type de combat avec saisie entraînerait une différenciation de 

l’effet de l’entraînement technique ? Autrement dit : est ce que l’exécution ou 

le choix des techniques est le même chez  les deux groupes JV versus JI?   

Suite à la description indiquée supra et aux questions spécifiques exposées ci-avant, il 

en découle les hypothèses opérationnelles suivantes : 

1. Le profil somatique est différent entre les judokas valides et invalides. 

2. Les judokas invalides ont une force de préhension plus élevée que celle des 

judokas valides. 

3. Les judokas invalides auraient recours à des techniques moins complexes et qui 

ne sollicitent pas une grande capacité motrice versus les judokas valides. 

Nous menons à présent une étude (descriptive et comparative) sur deux groupes 

de judokas valides et invalides afin de pouvoir distinguer les particularités du judo 

handisport par rapport au judo valide. A ce propos, l’objectif de notre travail est de 

comparer la force de préhension, la variation technique, et la somatotypie entre judokas 

valides et invalides. 
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 Dans ce contexte, nous avons adopté un plan de trois chapitres pour traiter notre 

thème : 

Le premier consiste en l’analyse de la littérature relative à notre étude et la 

définition de toutes les variables qui la concernent. Notamment celles qui ont trait à la 

description de l’activité, du handicap visuel, du Kumi kata, des techniques de judo, de la 

somatotypie et des études antérieures à chaque sujet.  

Dans le second nous exposerons notre méthodologie pour mesurer les variables de 

notre recherche. 

Quant au troisième, nous allons présenter nos résultats, leur analyse puis la 

discussion qui mettra en rapport l’analyse bibliographique et les résultats obtenus. 
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III. 2. Discussion des résultats 

Analyse comparative des caractéristiques physiques entre les deux groupes de judokas 

(JV) et (JI) : 

Les valeurs moyennes de la taille, de l’âge, du poids et du nombre d’années de 

pratique de judo (ancienneté sportive) démontrent une grande ressemblance entre les 

deux groupes de judokas valides et invalides. 

Comparaison des valeurs moyennes de la somatotypie des deux groupes de judokas 

valides et invalides :  

Les résultats de la présente étude démontrent que l’endomorphie moyenne de nos 

deux groupes de judokas (JV) et (JI) n’enregistre aucune différence significative 

(p˃0,05). Par ailleurs, la mésomorphie moyenne des judokas invalides (7,37 ± 1,10) est 

plus élevée (p˂0,05) comparée à celle des valides (6,34 ± 0,97). L’ectomorphie 

moyenne, pour sa part, bien qu’elle soit plus élevée chez les valides (2,20 ± 0,56) 

comparés aux invalides (1,77 ± 1,01), elle ne dévoile aucune différence significative 

(p˃0,05).  

Ces valeurs moyennes révèlent une mésomorphie plus élevée que les deux autres 

composantes somatiques. En effet, d’après Charles et al. (2003), les sportifs possèdent 

une corpulence plus mésomorphique que celle des sédentaires du même âge. De plus, 

les sportifs de niveau moyen ont un somatotype moins mésomorphique que les athlètes 

de haut niveau et qui s’entraînent plus intensivement. Ceci explique la différence entre 

les judokas valides (niveau national) et les judokas invalides (niveau mondial). 

Nos résultats dévoilent que les deux groupes de judokas (JV) et (JI) présentent une 

mésomorphie supérieure que les deux autres composantes de somatotypie. Et une 

ectomorphie inférieure à l’endomorphie moyenne. Plusieurs études portant sur la 

somatotypie des judokas corroborent ces résultats (Mathur et al. 1985 ; Kang, 2001 ; 

Akland, 2009). 

La présente étude nous montre aussi une somatotypie moyenne de (2,93 ± 0,62 – 6,08 ± 

1,25 – 2,34 ± 0,45) chez les judokas valides et de (3,43 ± 0,73 – 7,78 ± 1,68 – 1,63 ± 

1,06) chez les judokas invalides, dévoilant ainsi un somatotype endo-mésomorphe chez 

nos deux groupes. Ces résultats s’accordent avec ceux de Mathur et al. (1985), Kang, 

(2001) et Carvajal et al.  (2008) qui suggèrent que les judokas ont un somatotype endo-
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Résumé de l’article 
  Somatotypie des judokas déficients visuels séniors 

 
KERKAR Mounia, 

Introduction  

La pratique du judo handisport ne diffère pas de celle du judo valide à l’exclusion 

de quelques règles liées au handicap visuel, comme la saisie mutuelle (Kumi Kata) des 

deux judokas au début du combat handisport (Carmeni, 1997). La prise du Kumi Kata 

exige aux groupes musculaires sollicités (bras, tronc et jambes) de fournir des efforts de 

type statique. Aussi, l’ensemble des efforts effectués durant un combat de judo est réalisé 

avec entrave respiratoire et articulaire. En effet, l’évolution des règlements peut faire 

varier la durée des efforts et celle des pauses ayant ainsi des effets sur les qualités 

physiologiques mises en jeu (Rambier, 1991). Ceci éveille notre curiosité de vérifier si les 

qualités morphologiques sont aussi influencées par cette évolution des règlements. Est-ce 

que la pratique du judo handisport entrainerait des effets sur la morphologie du judoka 

déficient visuel ? 

Cette étude s’intéresse à la détermination de la somatotypie des judokas déficients 

visuels (JI) et des judokas valides (JV) afin de pouvoir s’y référer, vu les exigences 

similaires de la discipline pratiquée. 

Méthodologie  

Échantillon. Notre groupe d’investigation se compose de 20 judokas dont 8 judokas 

déficients visuels (JI) et 12 judokas valides (JV). Le tableau suivant représente leurs 

caractéristiques : 

Tableau n°01- caractéristiques principales des deux groupes de judokas (JI) et (JV) 

 Groupe (JV) Groupe (JI) 

Nombre de sujets 12 8 

Age (ans) 22.33 ± 4.91 25.5 ± 5.98 

Poids (Kg) 64.57 ± 4.63 66.5 ± 6.02 
Taille (cm) 169.42 ± 4.06 166.5 ± 4.14 

Ancienneté (ans) 11.83 ± 4.59 12 ±5.21 

Durée de séance 90 minutes 90 minutes 

Niveau de compétition National International 

Classification visuelle Valides B1, B2, B3 
Moyenne arithmétique ± écart type. (Kg) : kilogrammes. (cm) : centimètres. 

B1 : la perception de la lumière dans l’un des yeux, jusqu’à la perception de la lumière mais sans la 
possibilité de reconnaître la forme d’une main à n’importe quelle distance et dans n’importe quelle 
direction. B2 : Allant de la possibilité de reconnaître la forme d’une main jusqu’à une acuité visuelle de 
2/60 et ou d’un champ visuel de plus de 5° et de moins de 20°. B3 : Allant d’une acuité visuelle de 2/60 
jusqu’à une acuité visuelle de 6/60 et (ou) un champ visuel de plus de 5 degrés et de moins de 20 degrés. 
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Matériel. Plusieurs instruments ont été utilisés dans notre investigation : une balance, La 

trousse anthropométrique : de type G.P.M (SIBER  HEGNER), Un pince à plis cutanées: 

ou Caliper, de type HARPEDEN, utilisé pour la mesure des panicules adipeux (avec une 

précision de 10 g/mm
2
).  

Technique statistique. Concernant la détermination de la somatotypie des athlètes selon 

la méthode Carter & Heath, un logiciel informatique spécial  a été utilisé -Somatotype-

calculs et  d'analyse (Goulding M. Somatotype v. 1.1. Mitchell Park, S Aust: Sweat 

technologies, 2002).  

Résultats : Somatotypie moyennes des deux groupes de judokas JV et JI 

Le somatotype moyen du groupe (JV) est de (2.93 ± 0.62 – 6.08 ± 1.25 – 2.34 ± 

0.45). Autrement dit, une mésomorphie plus élevée que les deux autres composantes et 

une endomorphie moyenne plus grande que l’ectomorphie. Ce que signifie que le 

somatotype des judokas valides est endo-mésomorphe. Les Judokas Invalides ont une 

mésomorphie moyenne supérieure comparée aux deux autres composantes avec une 

ectomorphie moyenne plus petite que l’endomorphie, soit une somatotypie moyenne de 

(3.43 ± 0.73 – 7.78 ± 1.68 – 1.63 ± 1.06) dévoilant un somatotype endo-mésomorphe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°01 : Représentation du somatocharte avec les points moyens des (JV) 

et (JI). 
JV : Judokas Valides. JI : Judokas Invalides  

 

Mésomorphie 

Endomorphie Ectomorphie 

 Somatotype moyen des (JV) 
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Discussion  

Les résultats de la présente étude démontrent que l’endomorphie moyenne de nos 

deux groupes de judokas (JV) et (JI) n’enregistre aucune différence significative 

(p˂0.05). Par ailleurs, la mésomorphie moyenne des judokas invalides (7.78 ± 1.68) est 

plus élevée (p˂0.05) comparée à celle des valides (6,08 ± 1.25). L’ectomorphie moyenne, 

pour sa part, bien qu’elle soit plus élevée chez les valides (2.34 ± 0.45) comparés aux 

invalides (1.63 ± 1.06), elle ne dévoile aucune différence significative.  

Ces valeurs moyennes révèlent une mésomorphie plus élevée que les deux autres 

composantes somatiques. En effet, d’après Charles et al. (2003), les sportifs possèdent 

une corpulence plus mésomorphique que celle des sédentaires du même âge. De plus, les 

sportifs de niveau moyens ont un somatotype moins mésomorphique que les athlètes de 

haut niveau qui s’entraînent plus intensivement. Ceci explique la différence entre les 

judokas valides (niveau national) et les judokas invalides (niveau mondial). 

Nos résultats dévoilent que les deux groupes de judokas (JV) et (JI) présentent une 

mésomorphie supérieure que les deux autres composantes de somatotypie. Et une 

ectomorphie inférieure à l’endomorphie moyenne. Plusieurs études portant sur la 

somatotypie des judokas corroborent ces résultats (Mathur et al. 1985 ; Kang, 2001 ; 

Ackland et al. 2009). 

La présente étude nous montre aussi une somatotypie moyenne de (2.93 ± 0.62 – 6.08 ± 

1.25 – 2.34 ± 0.45) chez les judokas valides et de (3.43 ± 0.73 – 7.78 ± 1.68 – 1.63 ± 

1.06) chez les judokas invalides, dévoilant ainsi un somatotype endo-mésomorphe chez 

nos deux groupes. Ces résultats s’accordent avec ceux de Mathur et al. (1985), Kang, 

(2001) Kang, 2001 cité par Ackland et al. (2009) et Carvajal et al. (2008) qui suggèrent 

que les judokas ont un somatotype endo-mésomorphe et que plus le niveau du combattant 

est élevé plus grande sera la composante mésomorphique. Nos résultats sont similaires à 

ceux reportés par une étude (méta-analyse) originale publiée très récemment (Sterkowicz 

et Almansba, 2011) qui a révélé un profil endomorphe-mésomorphe chez 22 judokas de 

l’équipes nationale polonaise. 

Conclusion  

Nos résultats témoignent que la somatotypie moyenne des deux groupes de judokas 

est l’endo-mésomorphie avec une mésomorphie moyenne plus élevée chez les invalides. 

Ceci est clairement justifié par le fait que les sports de combat, exigeant un contact avec 

l’adversaire, développent la mésomorphie des pratiquants. 
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Somatotype, hand grip strength and technical 
variations of visually impaired and unimpaired judo 

players 

 

Abstract. 

Introduction. Judo can be practiced by the visually impaired with some modifications 

related to the disability, as the beginning with Kumi kata allows the judoka to locate his 

opponent and execute different techniques. In this regard, it seems important to compare 

between visually impaired judoists and valid judoists. 

Objective. The aim of our study was to verify if the particulars related to practicing judo 

for visually impaired influence grip strength, technical variation and somatotype of 

Invalid Judoists. Then compare the differences between valid and invalid judoists. 

Methods. Our investigation included 22 judoists: 12 valid and 10 visually 

impaired. Aged (26,25 ± 6,28) et (27,5 ± 7,34) respectively. They all belong to the 

categories of (-60, -66, -73 kg). Tests were conducted on two groups of judoists:  grip 

strength test, anthropometric measurements to determine the somatotype and they were 

filmed during national competitions to estimate the technical variations. 

Results. Our results reveal a grip strength significantly higher (P <0.05) in invalid 

judoists and more technical variation used by valid. In addition, two belong to the endo-

mesomorphic somatotype and showed a mean somatotype (3,0 ±0,66 ˗ 6,34 ±0,97 ˗ 2,20 

± 0,56)  in the group (JV) and (3,33 ± 0,64 - 7,37 ± 1,10 - 1,77 ± 1,01) in the group (JI) 

with an average mesomorphy higher in judo invalid. 

Keywords: judo for visually impaired; visual impairment; anthropometry; grip strength; 

judo technical. 
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  الجيدو مصارعيقوة القبضة و تنوع التقنيات لدى  و النمط الجسدي
 العاديين المصارعين و بصريا معاقين

 
 ملخص

 مقدمة

باإلعاقة، مثل بداية  دو مع بعض التعديالت المتعلقةممارسة الجي منضعاف البصر لٲلشخاص يمكن 
في هذا  .لجيدو تحديد خصمه وتنفيذ مختلف التقنياتحيث يسمح لالعب ا اطقبضة كومي كاالمنازلة ب

  .مصارعين عاديين و معاقين بصريامصارعين  بين المقارنة الصدد، يبدو من المهم

 الهدف
 الغرض الرئيسي من بحثنا هو التأّكد من أن الميزات المتعلقة بمصارعة الجيدو لدى المعاقين بصريا

د و تنّوع التقنيات و على النمط الجسدي للمصارعين المعاقين بصريا و من قبضة الي ةوق ؤثّر علىت
 .ثم مقارنتهم  بمصارعين عاديين

  العيّنة وطرق  البحث
 ،مصارعين معاقين بصريا  10مصارع عادي و  21دو منهم مصارع  جي 22شملت  دراستنا 

ينتمون كلهم إلى  ، التوالي على عاما (7,34 ± 27,5) و  (6,28 ± 26,25) مابين ٲعمارهم تتراوح
 قوة القبضة اليدوية و هي راتاختباٳحيث أجريت عليهم ثالث    .كلغ 37و 66و 60 الفئات األقل من

جيدو لتقدير تنوع التقنيات لدى ال منازالت مالحظةاألنثربومترية لتحديد النمط الجسدي و  و القياسات
 .الفريقين

 النتائج 
 مقارنةلمصارعين المعاقين بصريا ل اليسرى ليدئية كبيرة في قوة قبضة انتائجنا عن داللة إحصا نتبيّ 

 الجسدي فأظهرتأما بالنسبة إلى النمط  .التقنياتالمصارعين العاديين الذين أظهروا تنوع أكبر في ب
 6,34 ˗ 0,66± 3,0)بمعدل " باطني وسيطي"نتائجنا أن الفريقان ينتميان إلى نفس النمط الجسدي  

 ± 1,77 - 1,10 ± 7,37 - 0,64 ± 3,33)لدى المصارعين العادين و ( 0,56 ± 2,20 ˗ ±0,97

و كذا تسجيل اختالف نسبي ملحوظ في قيمة النمط . لدى المصارعين المعاقين بصريا( 1,01
 .المعاقين بصريا عند المصارعينالوسيطي 

الّدالة الكلمات  

 . التقنية -النمط الجسدي  -بضقّوة الق -قبضة الجيدو -جيدو ذوي االحتياجات الخاصة 
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Somatotypie,  force de préhension et variations 
techniques des judokas déficients et non-déficients 

visuels 

Résumé. 

Introduction. Le judo peut se pratiquer par des personnes déficientes visuelles avec 

quelques modifications liées au handicap, telle que le début du combat avec le Kumi kata 

qui permet au judoka de localiser son adversaire et d’exécuter différentes techniques. A 

cet égard, il semble important d’établir une comparaison entre des judokas handicapés 

visuels et des judokas valides.       

Objectif. Cette étude a pour but de vérifier l’effet de la pratique régulière d’une activité 

physique adaptée en l’occurrence le judo handisport sur le somatotype, variation 

techniques et la force de préhension chez des judokas déficients et non déficients visuels.  

Méthodes. 22 judokas dont 12 valides non déficients visuels (JV) et 10 judokas 

diagnostiqués et classés comme déficients visuels (JI) (IBSA, 2018), âgés de 26,25 ± 6,28 

ans et 27,5 ± 7,34 ans respectivement. Ils appartiennent tous aux catégories de -60, -66, -

73 kg. Les judokas des deux groupes ont réalisé le test de la force de préhension, les 

mesures anthropométriques pour la détermination du profil somatique et étaient filmés 

lors des compétitions nationales pour caractériser leur profil  technique. 

Résultats. L’analyse de la somatotypie a révélé une dominance de la composante endo-

mésomorphe chez les deux groupes de judokas. Les valeurs moyennes respectivement 

pour l’endomorphie, la mésomorphie et l’ectomorphie sont de (3,0 ±0,66 ˗ 6,34 ±0,97 ˗ 

2,20 ± 0,56) chez le groupe (JV) et de (3,33 ± 0,64 - 7,37 ± 1,10 - 1,77 ± 1,01) chez le 

groupe (JI) avec une mésomorphie moyenne plus élevée chez le groupe (JI). Par ailleurs, 

la force de préhension de la main gauche était significativement plus développée  

(P<0.05) chez les judokas invalides et une utilisation technique plus variée chez les 

valides. 

Mots clés : Judo handisport ; troubles visuels ; anthropométrie ; techniques de judo. 

Force de préhension. 
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 ملخص البحث باللغة العربية

دراسة ميدانية  الطور الثانويالحركي عند تالميذ  باألداءوعالقته  وياالتصال التربوي الشفهعنوان الدراسة : 
 ثانويات مدينة بوسعادة .النهائية ل األقساملتالميذ 

و التلميذ في معرفة الطرق الصحيحة للتواص التربوي االيجابي و معرفة عالقة  األستاذهدفت الدراسة إلى مساعدة 
النهائية ، ومحاولة الكشف عن  األقساماالتصال التربوي الشفهي عل تعلم مختلف المهارات الرياضية عند تالميذ 

 ن األسئلة اآلتية:و التلميذ لمهارات االتصال التربوي ، وذلك من خالل اإلجابة ع األستاذمدى معرفة كل من 
 النهائية . األقسامالحركي عند تالميذ  األداءهل توجد عالقة بين مهارة الحديث و  -1

 النهائية . األقسامالحركي عند تالميذ  األداءهل توجد عالقة بين مهارة االستماع و  -2

 النهائية . األقسامالحركي عند تالميذ  األداءهل توجد عالقة بين مهارة السؤال و  -3

تم اختيارها ( تلميذ 333) الباحث المنهج الوصفي لمالئمته موضوع الدراسة الحالية على عينة قوامها  ماستخد
أي ما نسبته  بطريقة عشوائية قصدية اي اختيار قسم بطريقة القرعة من كل ثانوية من ثانويات مدينة بوسعادة 

 أخذهافقد تم  األساتذةعينة  ، اما بخصوص2332( من المجتمع األصلي للتالميذ والبالغ عدده 13%)
 من ثانويات مدينة بوسعادة. أستاذ( 21بطريقة الحصر الشامل)

واستخدم الباحث أداء االستبانة قامت بتطويرها والتأكد من صدقها وثباتها، حيث تكونت في صورتها النهائية من 
 باستبيان التالميذ موزعة على ثالثة مجاالت، هي: خاص( سؤال 20و ) األساتذةسؤال خاص باستبيان ( 22)

 مهارة االستماع، مهارة التحدث، مهارة السؤال.
 وبعد جمع البيانات واستخدام التحليالت اإلحصائية المناسبة لإلجابة على تساؤالت الدراسة، حيث

 توصلت إلى النتائج اآلتية:
 النهائية . األقسامند تالميذ الحركي ع األداءتوجد عالقة قوية بين مهارة الحديث و  -1
 النهائية . األقسامالحركي عند تالميذ  األداءو  االستماعتوجد عالقة قوية بين مهارة  -2

 النهائية . األقسامالحركي عند تالميذ  األداءو  السؤالتوجد عالقة قوية بين مهارة  -3
المراهقة . االتصال التربوي الشفوي ، األداء الحركي ، مرحلةمفتاحية : ـالكلمات ال  

 



االنجليزيةملخص البحث باللغة   

The Study Title  (research ): 

        Oral Educative Communication and its  relation with  the kinetic Performance of high 

school final classes students in Bou saada town. 

The study aimed at helping the teacher and the student to understand the correct ways of positive educative 

communication, and knowing the relation of Oral Educative Communication to learn a different sports 

skills for high school final classes students, 

Attempting to detect the extent of the teacher and the student awareness to Educative Communication skills 

         And that is through  answering the following questions : 

1- Is there a relation between speaking skills and kinetic skills of high school final classes students ? 

2-  Is there a relation between listening skills and kinetic skills of high school final classes students ? 

3- Is there a relation between asking skills and kinetic skills of high school final classes students ? 

       The researcher used the descriptive approach for its suitability to the subject of the current study on  
sample of 300 student randomly selected.drawing out a class from each high school in Bou saada town 

which means 13  per centage from the original students community which is 2304 individuals.  As for the 

teacher sample , it was used The comprehensive inventory method 21 teachers from all over the high 

schools in Bou saada town. 

     A survey (questionnaire) was used by the researcher after revising it to consist of 24 questions involving 

the three skills( speaking , listening and asking ) for students 

     After collecting data and the use of appropriate statistical analysis  to answer the study 

questions ,where I reached the following results    :  

1- There is a relation between speaking skills and kinetic skills of high school final classes students  

2- There is a relation between listening skills and kinetic skills of high school final classes students  

3- There is a relation between asking skills and kinetic skills of high school final classes students  

Keywords  : La communication éducative orale     ، la performance cinétique ،Adolescence 
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 :  مقدمة
 و ،إدراكه الواقع الذي ينبغي التركيز عليه و ، واإلنسانيفي التفاعل  األساسية أبرز العناصرحد أيعد االتصال      
المشاركة في تبادل الحقائق و  إلىمت العديد من المجتمعات من جميع النواحي فهو يهدف نلما  اإلتصاللوال 

 إلىمن جماعة  أونتقال المعلومات و التجارب من شخص ألخر إو المهارات و الخبرات من خالل  األفكار
من المرسل و المستقبل ، كما يعد ركيزة  رموز ذات معنى موحد و مفهوم لدى كل ستخدامإبجماعات أخرى  

، و بالتالي يصبح أداة من أدوات العملية االتصالية  أطرافكما أنه يسمح بتقريب المسافة بين   ، اطألي نش أساسية
 أن: ( 9002بشير العمالق ) يشير الطائيالتغيير في سلوكهم ،كما  ألحداثو وسيلة فعالة  األفرادثير على التأ

لهذا يمكن القول بأن و  كافة ،على المستويات   اآلخرينحياتنا في التواصل مع  أساليبمن  %99االتصال يمثل 
)حميد  .(الخ االقتصادية و الثقافية و السياسية....  االجتماعيةشريان الحياة بمختلف ميادينها ) االتصال هو 

  (110،ص:9002الطائي،بشير العمالق،
في المجتمع من االستمرار و القيام بمهامها على  طتهانشأختالف إفضل االتصال تتمكن المؤسسات على و ب

و  أدرجتهاالتربوية التي  الحاتلإلصرا ظن أطوارهاالتربوية بجميع  ات المؤسسةالمؤسس هذه وجه ، و من بين أحسن
التعليمية التعلمية في العملية  األساسيالتلميذ هو المحور التي من بينها تلك المتعلقة بالمنهاج الجديد الذي يعتبر 

، المتكونة من األستاذ و التلميذ  ة عناصر االتصال التربوي الشفهي نجاح هذه العملية يمر بمدى توفر و جودبو ، 
بصفة خاصة  الشفهي االتصال التربويو على على االتصال عامة  االعتمادالتربوية على  المنظومة حيث سعت

في تنفيذ الدروس و  الشفهي ألهمية االتصال التربويو نظرا ، فرع  من فروع االتصال في ميدان التعليم  باعتباره
من التربوي الشفهي  االتصالعد ، يمتينة بين األستاذ و التلميذ الببيداغوجية التسييرها، و أهميته في ربط العالقة 

تعليمي محددة بمدى توفر االتصال التربوي الشفهي نظرا لدوره الناجح فعالية أي صف  أصبحتإذ المهام الصعبة 
و  قاتالعالالتربوية من جميع النواحي منها تطوير خارج المؤسسة  التعليمية التعلمية داخل و إنجاز العمليةفي 

إنجاح درس التربية البدنية و الرياضية في الوسط التعليمي ، و في هذا السياق يعرف االتصال التربوي الشفهي كما 
مناطق المجال السلوكي  إحدىنقل التغيير الذي يحدث في العملية  التي يمكن بواسطتها " بأنه  عيرت يفينيرى "

الحركي أحد أهداف حصة التربية البدنية و الرياضية ، ويعتبر موضوع األداء  األداءرى ، و يعتبر خمنطقة أ إلى
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سيد ابو محمد ال) .نظرياتهالعديد من العلماء الذين  عرفوه و كل حسب اتجاهه و  أنظارالحركي محطة 

 (17_17:ص،1221،النيل
و إحدى العمليات التربوية ميدان هام من ميادين التربية العامة  حيث تعتبرنية و الرياضية كمادة تعليمية التربية البد إن

كما تساهم  في كل مرحلة المراهق ، هدف تحقيق حاجات التلميذبالتي تعتمد على األنشطة البدنية تستخدمها 
بالتكامل مع باقي المواد األخرى و بطريقتها الخاصة في تحسين قدرات التالميذ في مختلف المجاالت و من 

في مجال العاطفي أما األنشطة  البدنية ، في عن طريق تنوع  واسع الحركي السلوك أو األداء ضمنها مجال 
تصال التربوي الشفهي  في التنظيم و تبادل المعلومات االجتماعي بفضل العالقات الديناميكية الناتجة عن جودة اال

و الخبرات و المعارف داخل حصة التربية البدنية و الرياضية ، كما تشكل مختلف المهارات الحركية مظهرا ثقافيا 
 الفعلي إدماجهتمع العصري  و بهذا تساهم التربية البدنية و الرياضية في تكوين شخصية التلميذ و هاما في المج

بما في ذلك الطور  أطوارهاالتربوية في جميع مستوياتها و  المنظومةفهي مادة أساسية مدمجة في  المجتمعضمن 
، و  لعاليالتعليم امرحلة  التعليم ومرحلة التربية و الثانوي الذي يعد أهم هذه األطوار ألنه يعتبر حلقة تواصل بين 

التلميذ عند  أن  حركية لدى التالميذ على اعتبارتطور المهارات الوع موضبالغة ب أهميةلتربية الحركية  برنامج ا ىيول
فالتعلم ، على تحقيق النجاح يساعده  ذلكالحركية  فإنه  المهاراتالحركي لمختلف  األداءاكتسابه قدرا كافيا من 

تبديل قابلياته الحركية عن  أوالحركي هو العملية التي من خاللها يستطيع التلميذ تكوين قابليات حركية جديدة 
و  النظريةعلى فهم مختلف الجوانب الفنية و  المساعدةذلك أهم العوامل  إلىضف  طريق الممارسة و التجربة ،

رز هذه أبن و لعل م، الحركي للتلميذ داء التي لها دور في تحديد األ و المهارات الحركية  لمختلف المعرفية 
 حركي هو االتصال التربوي الشفهي .العوامل المؤثرة على األداء ال

 أنو الرياضية ، كما  و التساؤالت و الدراسات في مجال التربية البدنية اآلراءالكثير من  أثار و هذا الموضوع الذي
و العالقة ال تكون ظاهرية ،  أنو خاصة دراسة  العلمية االتصالية بين األستاذ و التلميذ بصفة عامة موضوع معقد ، 

 األداءالموضوع حولنا من خالل هذه الدراسة  أن نوضح العالقة بين االتصال التربوي الشفهي و  ألهميةنظرا 
 فاالتصال ،في درس التربية البدنية و الرياضية  األساسيالشفهي هو المحرك  االتصال التربويأن  باعتبارالحركي ، 

األنشطة الحركية  بطريقة  جيدة و الفوز  أواألعمال ألهداف ، و أداء التربوي الشفهي الجيد  يساعد  على تحقيق ا
 بتعاون  األخريين ، حيث يجعل األفكار و التعليمات تفهم بوضوح .
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 باألداءهذه الدراسة المتواضعة و المتمحورة حول االتصال التربوي الشفهي وعالقته  إلىمن كل هذا ارتأينا التطرق 
لمختلف مهارات االتصال التربوي  قويةمنا بمدى وجود عالقة  إيمانا النهائية ، و األقسامالحركي عند تالميذ 

، وبعد اطالعنا على كل ما له عالقة بموضوع بحثنا ، الحركي في حصة التربية البدنية و الرياضية  باألداءالشفهي 
ثالثة  إلىمنشورات و مراجع ، قمنا ببناء بحثنا متبعين منهج البحث العلمي حيث قسمنا بحثنا  من بحوث و

 جوانب رئيسية 
 وهي :

البحث مع  أهمية و أهداف الدراسة إلى باإلضافةالدراسة و الفرضيات  إشكالية إلىتطرقنا فيه  الجانب التمهيدي :
الدراسات السابقة وكذالك التعليق عليها من حيث المنهج  إلىتطرقنا  األخيرفي  تحديد المفاهيم و المصطلحات و

  .كيفية اختيارها و النتائج و العينة و
 هي : فصول و أربعويحتوي على  النظريةالمعرفية : ويشمل الخلفية  الجانب النظري

من خالل بصفة خاصة لشفهي عامة ثم االتصال التربوي ااالتصال التربوي  تطرقنا في هذا الفصل  : األولالفصل 
أهداف اإلتصال ،  تقنيات اإلتصال التربوي،  مكونات اإلتصال التربوي،  تعريف اإلتصال التربوي : إلىالتطرق 
  عوائق االتصال التربوي،  مقومات االتصال التربوي،  أنواع اإلتصال التربوي،  أنماط االتصال التربوي،  التربوي

 أهمية االتصال التربوي الشفهي،  تنمية مهارات االتصال التربوي الشفهي الفعال،  مهارات االتصال التربوي الشفهي
 . مهارات العرض الشفهي

 واألداءالحركي ، التعلم  األداء، مفاهيم  مفهوم األداء : الحركي األداء إلىتطرقنا في هذا الفصل  الفصل الثاني :
 األداءفي ثبات  األستاذالحركي ، دور المدرب او  األداء أهميةالحركي ،  األداء، مفهوم  األداء أنواعالحركي  

الحركي ، خصائص التعلم الحركي ، مراحل التعلم الحركي  األداءمنحنيات  أنواعالحركي ،  األداءالحركي ، منحنيات 
عند  األستاذ أوالمدرب  تاعتباراالحركي ،  واألداء، طرق التعلم في التربية البدنية والرياضية ، طرق النقل في التعلم 

 الحركي . األداءتقويم 
التربية والرياضية وكذلك حصة التربية البدنية والرياضية  أستاذشخصية  إلىتطرقنا في هذا الفصل  الفصل الثالث :

اإلعداد المهني ألستاذ ،  شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية،   تعريف أستاذ التربية البدنية والرياضيةمن خالل : 
التدريسية لمدرس التربية البدنية  الكفاءة التدريبية و،  البدنية والرياضيةكفاءات أستاذ التربية ،   التربية البدنية والرياضية
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التفاعل بين ،  دور أستاذ التربية البدنية والرياضية،  الرياضية صفات وخصائص مدرس التربية البدنية و،  والرياضية
،  بالتربية البدنية والرياضية تربيةعالقة ال،  التلميذ المراهق أثناء حصة النشاط البدني الرياضي التربوي األستاذ و

حصة ،  طبيعة التربية البدنية والرياضية ، ماهية التربية البدنية والرياضية في المدرسة،  التربية البدنية والرياضية بالجزائر
 . ةالرياضي أهمية حصة التربية البدنية و،  حصة التربية البدينة والرياضية أهداف،  التربية البدنية والرياضية

اإلتجاهات ،  سيكولوجية المراهقة،  المراهق عند علماء النفس:  إلىتطرقنا في هذا الفصل  الفصل الرابع :
النمو ومظاهره في مرحلة ،  أنماط المراهقة،  النظريات النفسية المفسرة للمراهقة،  المختلفة في دراسة المراهقة

حاجات المراهقين ،  مشاكل المراهقة،  المراهق والعملية التعليميةالتلميذ ،  مظاهر النمو في المراهقة،  المراهقة
أهمية التربية ،  دور التربية البدنية والرياضية في هذه المرحلة،  مارسة التربية البدنية و الرياضيةـالمراهق و م،  األساسية

العوامل المؤثرة على ،  مراهقةاآلباء نحو الشباب في مرحلة ال واجبات المربين و،  البدنية و الرياضية للمراهق
 .  المراهقة

فصلين الخامس و السادس على التوالي ، حيث عالجنا في الفصل الخامس  إلىالجانب التطبيقي فتطرقنا فيه  أما
المستعملة ، بينما جاء  اإلحصائية األساليبالمستعملة في الدراسة و  األدواتالمنهجية المتبعة وكذا  اإلجراءات

 . إليهامناقشة و تحليل النتائج المتوصل  السادس لعرض و لالفص
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 : _اإلشكالية1

في جميع أطوراها على ثالثة أقطاب رئيسية هي المعلم المتعلم المادة التعليمية التعلمية ترتكز العملية التعليمية 
، فكل من األستاذ و التلميذ يحتك باآلخر  باالتصال التربويتشكل ما يسمى  مجتمعتا)المحتوي( وهذه األقطاب 

وذلك ما يكون العالقة اإلنسانية أثناء الصف والخبرات النشاطات  المعارف و تبادل  معه من خالل يتصلو 
 الدراسي.

لما اعتمدت العملية التربوية على الفرد باعتباره محورا لها من حيث أنه كائن اجتماعي ، فالتربية عملية هادفة 
ع و غاياته ضمن مجتممقصودة تمنح اإلنسان فرصا لبلوغ کمال ذاته في كل جوانب شخصيته مع اعتبار حاجات ال

 .السيرورة هذه
 والخبرات والمهارات المختلفة لما كانت تلك العملية متمحورة على المتعلم استندت من أجل إيصال تلك المعارف

إليه على طرق و وسائل منها األساليب القديمة و المتمثلة في طريقة اإللقاء و التلقين اإل أنها عرفت تطورا مثلها 
ياة حيث حاول المهتمون بشؤون التربية و التعليم احداث طرائق جديدة حديثة تمكن مثل جميع مجاالت الح

المتعلمين من اكتساب المعارف بأيسر و أفضل الطرق؛ و منها محاولة إقامة عالقات ودية بين المعلم و التلميذ، 
إلى  االتصال التربويى اال خصبا يساعد علجالتي تعتبر موالسؤال والجواب تتمثل في طريقة الحوار و المناقشة 

 . بلوغ االهداف المسطرة في المنهاج او ما تسمى بالهداف التربويةأكبر قدر من 

ذلك  االتصال التربوي الشفهيعادة بعض الصعوبات لدى ممارسته عملية استاذ التربية البدنية و الرياضية يواجه 
، طبيعة تكوينه البيداغوجي ، أو  يقوم بشرحها المهارة التيبغض النظر عن خبرته و عدد سنوات خدمته ، أو نوع 

المرحلة التعليمية التي يؤدي فيها مهامه فتشكل هذه الصعوبات مشکالت عامة يواجهها المعلمون كافة من وقت 
 إلى آخر . و تأخذ هذه المشكالت أشكاال معينة ، كما قد ترتبط بطبيعة العملية التعليمية التعلمية ذاتها .

البحث عن طرق و سبل تساعد على الخروج من تلك المشكالت و إيجاد حلول لتلك  الستاذالذا وجب على 
 .التلميذ تساعده على التقرب من  ومناقشة وتبادل االسئلة  الصعوبات، و ذلك بإقامة أطراف حوار

 أدائهمبيعة و تغيير في ط التالميذقد يساعد ذلك في إثارة دافعية  االتصال التربوي الشفهيعند تطبيق مهارات 
الحركي انعكاس لقدرات ودوافع كل فرد الفضل سلوك حركي ممكن نتيجتا لتاثيرات متبادلة  األداءيعتبر  إذ،الحركي
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بكل ما يقوله ويشرحه استاذه عن االداء الحركي لمختلف المهارات في حصة التربية مهتما أكثر  التلميذيصبح ف
 . البدنية و الرياضية 

إلى في حصة التربية البدنية و الرياضية والمنهج  والتلميذبين األستاذ  ربوي الشفهي الفعالاالتصال التو يؤدي  
التطور في االداء الحركي للتالميذ وفهمهم لمختلف الجوانب المهارية والمعرفية لمختلف المهارات الحركية إحداث 

ولت المتغيرات محل موضوع الدراسة ومن خالل هذا الطرح إلشكالية الدراسة وبعض الدراسات السابقة التي تنا
االتصال التربوي الشفهي ومتغير األداء الحالي الذي نحن بصدد دراسته حسب ما نعلمه وما تعلمناه، والمتمثلة 

 :الحركي عند تالميذ الطور الثانوي يمكننا طرح التساؤالت التالية 

 التساؤل العام :

 ؟  تالميذ االقسام النهائيةحركي عند ي و األداء الههل توجد عالقة بين اإلتصال الشف
 : اندرجت تحت هذا التساؤل العام عدة تساؤالت فرعية كالتالي

  ؟ تالميذ االقسام النهائيةهل توجد عالقة بين مهارة الحديث و األداء الحركي عند 
  ؟ تالميذ االقسام النهائيةهل توجد عالقة بين مهارة االستماع و األداء الحركي عند 
 ؟ تالميذ االقسام النهائيةعالقة بين مهارة السؤال و األداء الحركي عند  هل توجد 

 الفرضيات :_2

 الفرضية العامة :_1.2
 .تالميذ االقسام النهائيةاألداء الحركي عند  والشفهي  التربوي مهارات االتصال توجد عالقة بين

 أما الفرضيات الجزئية فكانت كالتالي :
 قسام النهائية .ث و االداء الحركي عند تالميذ األيتوجد عالقة بين مهارة الحد 

  قسام النهائية .ع و االداء الحركي عند تالميذ األتوجد عالقة بين مهارة االستما 

  قسام النهائية .و االداء الحركي عند تالميذ األ السؤالتوجد عالقة بين مهارة 
 الموضوع : أهداف_3

 ع تمثلت في النقاط التالية :ومن بين أبرز أهداف دراستنا لهذا الموضو  
  قسام النهائيةتالميذ األالتعرف على العالقة بين مهارة الحديث و األداء الحركي عند. 
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  قسام النهائيةتالميذ األالتعرف على العالقة بين مهارة االستماع و األداء الحركي عند . 
  قسام النهائيةاألتالميذ التعرف على العالقة بين مهارة السؤال و األداء الحركي عند. 

 الموضوع : أهمية _4
 فقد تم سردها في أهم النقاط التالية :أما بخصوص أهمية الدراسة 

 قسام النهائية .تلف المهارات الحركية لتالميذ األمعرفة مدى أهمية اإلتصال التربوي الشفهي أثناء تعلم مخ 

  و الخلفية النفسية لمرحلة المراهقة .من الجانب المعرفي و الحركي  التالميذستوى متسليط الضوء على 

 المصطلحات : تحديد المفاهيم و _5
 الشفهي: اإلتصال التربوي_1.5

 إصطالحا :_1.1.5
( بأنه : ألفاظ الحديث المتبادل بين المعلم وطلبته داخل الصف بقصد الشرح أو نقل 1894الجبر، عرفه )

 (. 44:، ص1894)الجبر، سئلة أو الثناء أو اإلنتقادات المعلومات أو إعطاء التعليمات والتوجيهات أو طرح األ

( : أن التفاعل اللفظي يتضمن إما حديثا للمعلم أو حديثا للطالب، وحديث المعلم إما أن  أبو هاللعرفه ) و
يكون غير مباشر، حيث تترك فيه الحرية للطالب للتعبير عما يشعر به أو يكون مباشرا حيث يكبح فيه جماح  

 الطالب
ذلك كالم الطالب، فهو إما أن يستجيب فيه لسؤال يطرحه المعلم أو يبادر المعلم بسؤال، وهناك حالة التشويش وك

 .   (45:، ص 1881، مد السيد ابو النيل ـمح)والفوضى، حيث ينقطع اإلتصال، ثم حالة الصمت 
شخص الى جماعة أو من إتجاهات من شخص ألخر ، من  مهارات و كما يعتبر اإلتصال عملية نقل معلومات و

جماعة الى أخرى أو هو تبادل فكري ووجداني وسلوكي بين الناس أو هو تفاعل بين طرفين يحقق المشاركة في 
 (. 189:، ص  2118) نجيب رزواق ، الخبرة بينهما 

  ائيا:إجر  _2.1.5

جماعة إلى تجاهات من شخص آلخر، من شخص إلى جماعة أو من  إ مهارات و هو عملية نقل معلومات و
سلوكي بين الناس أو هو تفاعل بين طرفين يحقق  المشاركة  في الخبرة  وجداني و أخرى أو هو تبادل فكري و

 بينهما.
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 : الحركي األداء _2.5
  اصطالحا :_1.2.5

داء الحركي هو سلوك حركي يعبر عن عملية التعلم و التدريب بد الخالق في تعريفه عن مصطلح األيقول عصام ع
ات الرياضية ، ويعكس في النهاية قدرة  و دافعية الرياضي للوصول الى نتائج معينة ، ويقاس بواسطة اختبارات للحرك

، و هو مرتبط بشكل وجوهر  حركية خاصة تسمى اختبارات االداء ، ولذا فهو الكيفية التي تؤدى بها المهارات
 . ( 148، 149 :، ص 1882لخالق ، ) عصام عبد االشكل فهو الصورة الظاهرية للحركة  أما، الحركة
  : إجرائيا_2.2.5

هو تغيير يحدث في األعصاب نتيجة تراكم الخبرة ومن هذا التعريف نتوصل الى إن هناك عملية داخلية  تحدث 
 ويكون نتيجة هذه العملية هو التغيير الحاصل في السلوك الحركي .

 مرحلة المراهقة :_ 3.5
 : لغة_1.3.5

"، أو  و معناها Adolescerie" " مشتقة من الفعل الالتينيAdolescenceراهقة "إن أصل كلمة الم 
 . (21:،ص1884)مصطفى فهمي ،  .ي و العقلي و النفسي و اإلجتماعيتدرج نحو النضج البدني و الجنس

عني قارب و يرجع األصل اللغوي للمراهقة في لغتنا العربية إلى الفعل راهق بمعنى إقترب من ، راهق في العربية ت
 . (91:،ص 1894) عبد الرحمان عيسوي ، اإلحتالم.

و مما سبق يرى الباحث أن المراهقة من الناحية اللغوية تفيد معنى الدنو و اإلقتراب المتدرج من الحلم و إكتمال 
 النضج.
  إصطالحا :_2.3.5

ج البدني ، الجنسي العقلي ، يطلق مصطلح المراهقة على المرحلة التي يحدث فيها اإلنتقال التدريجي نحو النض
النفسي ، اإلجتماعي و المراهقة بمعناها العام هي " المرحلة التي تبدأ بالبلوغ و تنتهي بالرشد ، فهي بهذا عملية 

 . ( 251:، ص 1888) فؤاد البهي السيد ، ".بيولوجية ، حيوية ، عضوية في بدئها و ظاهرة إجتماعية في نهايتها 

" و لكن ينبغي التمييز بينهما فلفظ البلوغ  Pubertyكلمة المراهقة و كلمة البلوغ "   و يخلط البعض منا بين
 ( 243:،ص 1892)عبد الرحمان عيسوي ،  .يقصد به " نضج األعضاء الجنسية و إكتمال وظائفها عند الذكر واألنثي "
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و  ، هقة هي مرحلة اإلعداد للرشدراو الم بالمراهقة،، فالبلوغ بهذا المعنى هو الجسر الذي يصل الطفولة المتأخرة 
مما سبق يتضح لنا أن البلوغ يقصد به جانب واحد من جوانب المراهقة ، و تعرف المراهقة بأنها " مرحلة تتسم 
بالتغيرات الفيزيولوجية التي تقرب الفرد من النضج البيولوجيو الجسمي ، و تحدث هذه التغيرات عند البنات في سن 

 . (23:،ص1819)عبد المنعم الحنفي، .سنة 21ى األوالد غالبا قبل مبكرة و ال تحدث لد
يركز هذا التعريف على جانب هام من جوانب النمو في مرحلة المراهقة ، و هو الجانب الفيزيولوجي المرتبط أساسا 

الجنس ، بنمو المراهقة من الناحية الجسمية ، على أن هذه التغيرات التي تحدث للمراهقين تختلف بدايتها حسب 
سنة ، و هذا راجع كما قلنا إلى الفروق  21فإذا كانت تبدأ مبكرا عند اإلناث فإن الذكور يتأخرون إلى ما بعد 

الجنسية بينهم ، أما فؤاد البهي السيد فيرى بأن المراهقة من أهم مراحل النمو الحساسة التي يفاجأ فيها المراهق 
لميل إلى التمرد و الطغيان و العنف و اإلندفاع لذا تسمى هذه بتغيرات عضوية و نفسية سريعة تجعله شديد ا

 . (251:ص،1815)فؤاد البهي السيد،المرحلة أحيانا بالمرحلة السلبية خاصة من الناحية النفسية. 
إن المراهق في هذه المرحلة الحساسة من حياته ، يتعرض إلى تغيرات سريعة تشمل أجهزته النفسية و الجسمية لذا 

برها البعض من العلماء مثل ستانلي هول ، ستيوارت جونز ، فرويد و غيرهم .... مرحلة خاصة ليست كأي فقد إعت
المراحل األخرى ، ألن تسارع تلك التغيرات ينهكه و يرهقه، و يجعله يسلك سلوكات غير عادية قد تتعارض أحيانا 

في كتابه "  "G.S.Holl"ستانلي هول  مع توجيهات الوالدين و األسرة و المجتمع بصفة عامة ، و قد عرفها
"، على أنها " مرحلة مميزة في حياة الفرد و أنها فترة عواصف ، توتر و شدة Adolescenceالمراهقة "، "

 1894) طلعت حسن عبد القادر ، ."، و األزمات النفسية و المشكالت تسودها المعانات ، اإلحباط، الصراع ، القلق

 . (191:،ص
التمييز في نظر ستانلي هول قد يأخذ أبعادا و مفاهيم و وجهات نظر مختلفة عند غيره من الباحثين يبدو أن هذا و 

 الذين تناولوا دراسة المراهقة.

أما من الناحية النفسية اإلجتماعية فإن مرحلة المراهقة تعتبر مرحلة إنتقالية من طفل يعتمد كل اإلعتماد على 
 . (18:،ص 1892حمد عبد الدين اسماعيل ، ـ) مته . اآلخرين ، إلى راشد مستقل مكتف بذا
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مد جميل منصور ، حيث إعتبر المراهقة أنها " الفترة التي ينتقل عبرها الطفل ـو إلى هذا تقريبا يذهب الباحث مح
،  1891حمد جميل منصور ، ـ) ممن مرحلة الالمباالة و اإلعتماد على الغير إلى مرحلة المسؤولية و توجيه الذات 

 . (511:ص
إن فهم المراهقة يكمن في فهم تلك العمليات التي يتم بها أيضا فهم الدوافع و الرغبات و الحاجات المميزة 
للمراهقين و فهم الظروف و المعوقات التي تحول بينهم و بين إشباع رغباتهم ، و كذا أنماط اإلستجابات و ردود 

أن المراهقة بمعناها العام هي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ و  األفعال التي تشكل السمات العامة للمراهقين، و بما
تنتهي بالرشد ، فهي لهذا عملية بيولوجية ، حيوية و عضوية في بدئها و ظاهرة إجتماعية في نهايتها ، و بما أن 

نالحظ أن  البلوغ مرحلة قصيرة جدا من مراحل حياة التلميذ ، و بما أنها اإلرهاص البيولوجي للمراهقة، و مما سبق
الخصائص المميزة للبلوغ و المراهقة مظاهر متداخلة و متصلة ببعضها البعض ، و عليه فإننا سنتناول معا بالدراسة 

 .و التحليل في بحثنا هذا حتى تستقيم لنا الفكرة بوضوح
 الدراسات السابقة :_4

 :االتصال التربوي الشفهي تطرقت الى موضوعالدراسات التي _1.4
( ، تحت عنوان : االتصال التربوي وعالقته بمستويات 2112ولى : دراسة قني  السعيد )الدراسة اال

 التحصيل الدراسي .

 : أهداف الدراسة

  التحقق من وجود عالقة ذات داللة احصائية بين االتصال التربوي المتكون من بعديه اللفظي و الغير لفظي
 انية ثانوي . ومستويات التحصيل الدراسي عند التالميذ السنة الث

  معرفة عملية االتصال التربوي بين المدرسين و التالميذ ، وكيفية هذه العملية ، ما هي مؤشراتها ، ومكوناتها
 االتصال وتقنياته .

   تقديم مقاربة نظرية وميدانية لكيفية وشكل االتصال االنساني في الفصل الدراسي و االدوات و التقنيات
 تميزه باالخالص و الفعالية .الالزمة لتشجيعه وتسهيله و 

 التساؤالت :
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هل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين االتصال التربوي بتعديه اللفظي و غير اللفظيو مستويات التحصيل  (2
 منخفض ( عند تالميذ السنة الثانية ثانوي في الفصل ؟ -الدراسي  ) مرتفع 

 لتالميذ بداخل الفصل ؟كيف تكون عملية اإلتصال التربوي بين المدرسين و ا (1

 كيف تؤثر طريقة رد التالميذ للمدرسين على الجو السائد داخل الفصل ؟ (3

 ماذا يؤثر في هؤالء التالميذ من الخصائص اإلنسانية ؟ (4

 هل الشارع إقتحم الفصل الدراسي ؟ (5
 المنهج :

ة ،ام ادوات فاستخدم تلميذ وتم اختيارهم بطريقة عشوائية قصدي 69الوصفي التحليلي ، على عينة مكونة من 
 الباحث استمارة استبيان تم توزيعها على افراد العينة .

 النتائج :
  عدم تحكم أغلب المدرسين في تقنيات اإلتصال التربوي بنوعيه اللفظي و غير اللفظي و هذا راجع العدة

لى الفصل الى ضغوطات الشارع الممارسة ع باإلضافةأسباب أهمها:نقص في التكوين النفسي للمدرسين 
 الدراسي و الممثل بالتالميذ و ذلك من خالل أسلوب رد هؤالء على المدرسين.

  عدم إرتياح كل من المدرسين و التالميذ من ثبات و إنعكاسات الجو السائد في الفصل، و هو السبب
، و الرئيسي الذي ال يسمح بالتعبير عن األغراض و األخذ و العطاء المجدي ، مما يؤدي إلى اإلحباط 

حسب نظرية التحليل النفسي يتبع هذا بالكبت إلحداث التوازن النفسي، ففي إستمرار وضعية ال إتصال فعال 
هذا يحدث قلق الذي يصل إلى درجة العدوانية و تكوين صراعات حول األثر و التأثير بين هؤالء مما إستدعى 

الماسة إلى الحديث و التعبير عن أرائهم  طلب و اإلستنجاد بمختص نفساني بثانوية باستور وهران، لحاجاتهم
 و أفكارهم ورغباتهم قصد اإلنصاة إليهم و فهمهم.

  اإلتصال التربوي مبني على األخذ و العطاء أي التغذية الرجعية الفعالة، و الذي يدخل في إطار ضوابط
ؤالء قصد مرافقتهم و األسلوب غير المباشر الذي يتطلب درجة من نضج التالميذ و مرونة و فهم المدرسين له

توجيههم بداخل حجرة الدراسة، فهذا لم أجده في واقع الدراسة حيث كانت نتيجة الفرضية الفرعية األولى و 
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الثانية بعد قياسهما أنه ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين اإلتصال اللفظي و غير اللفظي و مستويات 
 نتيجة الفرضية الرئيسية . التحصيل الدراسي، و بناءا على هذا تكون

  في  األنشطةالتنويع في استخدام اللغة المنطوقة ) الحديث( يمكن التالميذ من تحسين قدرة فهمهم لمختلف
 حصة التربية البدنية و الرياضية .

(، تحت عنوان : مهارات االتصال األستاذ 2114الدراسة الثانية : دراسة يحياوي محمد وعكوش كمال )
دنية والرياضية وعالقتها بالرضى الحركي عند تالميذ األقسام النهائية بحث أجري في ثانويات الشلف التربية الب
 مركز.

 : أهداف الدراسة
  . محاولة معرفة األثر الذي يحدثه االتصال التعليمي في حصة التربية البدنية والرياضية 

  األستاذ والتلميذ. إمكانية الكشف عن دور االتصال البيداغوجي وتعزيز العالقة بين 

 .إبراز أهمية االتصال البيداغوجي في التأثير على الرضى الحركي 

   التعرف على مدى تأثير متغيرات خبرة األستاذو تكوينه العلمي في العالقة الناتجة بينمهارات االتصال األستاذ
 التربية البدنية و الرضى الحركي عند تالميذ األقسام النهائية.

 التساؤالت :
ركي عند تالميذ األقسام هناك عالقة ارتباطية بين مهارات االتصال األستاذ التربية البدنية و الرضی الح هل (2

 ؟ النهائية
هل تتأثر العالقة بين مهارات االتصال األستاذ التربية البدنية و الرياضية و الرضي الحركي عند تالميذ األقسام  (1

 النهائية بمتغير خبرة األستاذ ؟ 
لعالقة بين مهارات االتصال األستاذ التربية البدنية و الرياضية و الرضی الحركي عند تالميذ األقسام هل تتأثر ا (3

 النهائية بمتغير التكوين العلمي لألستاذ ؟
  المنهج :
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تلميذ  333استاذ و  33استخدم الباحث المنهج الوصفي بشقيه االرتباطي والسببي المقارن على عينة مكونة من 
ا بطريقة عشوائية قصدية اما ادوات المستخدمة في البحث فقد استخدم الباحث مقياس الرضا الحركي وتم اختياره

 واختبار مهارات االتصال الستاذ التربية البدنية و الرياضية . 
 النتائج :

  ة من مجموع عينة أساتذة التربية البدنية والرياضية لديهم مهارات اتصال عالية، ونسب % 99.  99هناك نسبة
 .من مجموع عينة أساتذة التربية البدنية والرياضية لديهم مهارات اتصال ناقصة % 34.  33

  توصلنا إلى وجود عالقة ارتباطية قوية بين نتائج اختبار مهارات االتصال األستاذ التربية البدنية والرياضية ومقياس
 . 3932عند مستوى الداللة  3960الرضى الحركي حيث كان معامل االرتباط ر= 

  تأكد لنا من خالل النتائج أن متغير التكوين العلمي لألستاذ ال يؤثر في العالقة الموجودة بين مهارات االتصال
األستاذ التربية البدينة والرياضية والرضى الحركي عند تالميذ األقسام النهائية ألننا الحظنا أن األساتذة 

الرياضية يتمتعون بمهارات اتصال عالية مما يؤثر إيجابا على المتحصلين على شهادات تدريس التربية البدنية و 
الرضى الحركي على تالميذهم، مع العلم أن األساتذة المتحصلين على شهادات التربية البدنية والرياضية في عينتا 

سنة ولم يتسنى لنا قياس مهارات اتصال عند أساتذة متحصلين على نفس الشهادة ولكن  25لهم خبرة تفوق 
 برة قصيرة.بخ

 .   االستخدام األمثل لمهارة السؤال يساعد التالميذ على التواصل الجيد مع األستاذ 
تأثير االتصال الرياضي اللفظي لألستاذ في تحقيق الدراسة الثالثة : دراسة عيسى الهادي تحت عنوان : 

 .ة والرياضيةالتوافق النفسي الحركي لدى تالميذ التعليم الثانوي خالل حصة التربية البدني

 : أهداف الدراسة
  معرفة مدى تأثير االتصال اللفظي ألستاذ التربية البدنية والرياضية على تجاوب التالميذ مع مختلف األنشطة

 الرياضية.

  مساعدة األساتذة والمربين الرياضيين في تطبيق االتصال اللفظي في الحصص التربوية من جهة و الحصص
 التدريبية من جهة أخرى.
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 سعي إلى مساعدة الدراسات التربوية الحديثة خاصة األكاديمية منها في تحسين وترقية مستوى التعليم في  ال
 كامل المراحل التعليمية وحتى في جميع المراكز التربوية.

 .العمل على تحقيق رغبات واتجاهات وميول تالميذ الطور الثانوي وتجاوبهم مع مختلف الحصص التعليمية 
 التساؤالت :

طريقة كالم األستاذ واختيار األلفاظ المناسبة أثناء عرض الحاالت التعلمية لها أثر كبير من تحقيق التوافق  هل (2
 النفسي الحركي لدى تالميذ التعليم الثانوي أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟

يجابي في تحقيق التوافق النفسي هل اعتماد األستاذ على المهارات النفسية والفنية أثناء عملية االتصال له أثر إ (1
 الحركي لدى التالميذ ؟

هل الوضعية البيداغوجية األستاذ التربية البدنية والرياضية أثناء عرض مختلف الحاالت التعلمية لها أثر بالغ  (3
 األهمية في تحقيق التوافق النفسي الحركي لدى التالميذ ؟

  المنهج :
تلميذ وقد تم اختيارها بطريقة  283استاذ و  25على عينة مكونة من استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

 عشوائية ،ام ادوات جمع المعلومات فقد اعتمد عل استمارة استبيان .
 
 

 النتائج :
  من خالل نتائج االستبيان ان األستاذ واختيار األلفاظ المناسبة أثناء عرض الحاالت التعلمية لها أثر كبير من

 نفسي الحركي لدى تالميذ التعليم الثانوي أثناء حصة التربية البدنية والرياضية.تحقيق التوافق ال

  يؤثر اعتماد األستاذ على المهارات النفسية والفنية أثناء عملية االتصال له أثر إيجابي في تحقيق التوافق النفسي
 الحركي لدى التالميذ .

 ية أثناء عرض مختلف الحاالت التعلمية لها أثر بالغ األهمية الوضعية البيداغوجية األستاذ التربية البدنية والرياض
 في تحقيق التوافق النفسي الحركي لدى التالميذ .
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  عرض الحاالت التعليمية لها اثر كبير من تحقيق التوافق  أثناءمهارة الحديث  أنمن خالل نتائج االستبيان
 بية البدنية و الرياضية .حصة التر  أثناءالنفسي الحركي لدى تالميذ التعليم الثانوي 

الدراسة الرابعة : دراسة عبد الحفيظ قادري ويعقوب بن قسمي تحت عنوان : أنماط التواصل )التفاعل 
 الصفي اللفظي السائدة في حصص التربية البدنية و الرياضية حسب أداة ند فالندرز لمالحظة التدري .

 : الدراسة  أهداف
 الشائعة في حصة التربية البدنية والرياضية مقارنة بالنسب القياسية التعرف على أنماط التفاعل اللفظي . 

 على إمكانية وجود إختالف في أنماط التفاعل اللفظي باختالف متغير خبرة األستاذ التعرف 

 ) التعرف  على إمكانية وجود إختالف في أنماط التفاعل اللفظي باختالف الطور الدراسي )المتوسط والثانوي 
 : التساؤالت

 ما هي أنماط التفاعل اللفظي الشائعة في حصة التربية البدنية والرياضية مقارنة بالنسب القياسية ؟ (2
 هل يوجد إختالف )فروق( في أنماط التفاعل اللفظي باختالف متغير خبرة األستاذ؟ (1
 ( ؟هل يوجد إختالف )فروق( في أنماط التفاعل اللفظي باختالف الطور الدراسي )المتوسط و الثانوي (3

 المنهج :
تلميذ ، وتمت اختيارها بطريقة قصدية ،  413استاذ و  21استخدم الباحث المنهج الوصفي علي عينة تتكون من 

 واعتمد في دراسته على اداة ند فالندرز لمالحظة التفاعل اللفظي الصفي . 
 

 النتائج :
 سب بالمقارنة مع نسب فالندرز إال تختلف أنماط التفاعل اللفظى من أستاذ األخر مع عدم وجود فروق في الن

 في بعض الفئات.
   35عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة التربية البدنية و الرياضية حسب الخبرة )أكبر وأقل من 

 سنوات(. 
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  :ين الشرح والتلق -قبول أفكار التالميذ  -الثناء و التشجيع  -األستاذ ذو الخبرة تغلب عليه السلوكات التالية
إعطاء األوامر و التوجيهات ، في حين األستاذ قليل الخبرة تغلب عليه الفئات السلوكية التالية: الشرح و  –

 الصمت و الفوضى. -نقد و تبرير السطة  -إعطاء األوامر والتوجيات -التلقين 

  لتعليمي. أستاذ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة التربية البدنية و الرياضية حسب الطور ا
إعطاء األوامر و  -طرح األسئلة -التعليم المتوسط تغلب عليه الفئات السلوكية التالية: الشرح و التلقين 

الصمت و الفوضى أستاذ التعليم الثانوي تغلب عليه الفئات السلوكية  -نقد و تبرير السلطة -التوجيهات 
إستجابة التالميذ مبادرة  -لة إعطاء األوامر و التوجيهات طرح األسئ -قبول األفكار  -التالية: قبول المشاعر 

 . التالميذ
( ، تحت عنوان اثر مهارات االتصال اللفظي 2115الدراسة الخامسة : دراسة صباح عبد الصمد البجاري )

 في التحصيل واالستبقاء لدى طلبة المرحلة الثانية إنتاج في قسم التقنيات الميكانيكية .

 : الدراسة  هدف
  معرفة مهارات االتصال التعليمي الشفهي )اللفظي ( في التحصيل و االستبقاء لدى   المجموعة التجريبية من

 طلبة المرحلة الثانية انتاج قسم التقنيات الميكانيكية في مادة تقنية اجزاء المكائن .
 التساؤالت :

التجريبية ومتوسط درجات  هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل طلبة المجموعة (2
 تحصيل طلبة المجموعة الضابطة في االختيار القبلي في مادة تقنية أجزاء المكائن ؟

هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات االستيقاء )االحتفاظ بالمعلومات وبقاء أثرها( لدى طلبة  (1
عة الضابطة في االختبار القبلي في مادة تقنية المجموعة التجريبية ومتوسط درجات االستيقاء لدى طلبة المجمو 

 أجزاء المكائن ؟
  المنهج :

طالب ، تم اختيارها بطريقة عشوائية ، ام ادوات البحث  91استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة مكونة من 
 فقد استخدمت الباحثة اختبار تحصيلي على مجموعتين ضابطة وتجريبية .

 النتائج :
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 مهارات االتصال التعليمي اللفظية في تدريس المرحلة الثانية إنتاج مادة تقنية أجزاء المكائن يؤدي  إن استخدام
إلى رفع تحصيل الطلبة في هذه المادة أوال، وزيادة فترة استبقاء المعلومات في ذاكرة الطالب بعيدة المدى، 

 افة إلى الجانب األيسر منه )المعرفي(. ثانيا، وتمكن الوصول إلى الجانب األيمن من الدماغ )الوجداني(، إض

 تحقيق األهداف السلوكية بهذه الطريقة اكثر تطبيقا من الطريقة التقليدية 

  إن هذه الطريقة تؤدي إلى التفاعل الوجداني والتقارب الفكري، مما سهل عملية نقل المعلومات والخبرات من
 المرسل إلى المستقبل.

 العملية التواصلية وهنا يجب وجود مهارات االستماع وحسن  أطرافهومة لدى يجب توفر اللغة المشتركة و المف
 تفسير الرسائل ووضوح التعبير ودقة الرسالة .

 .صالحية استخدام هذه الطريقة في التعليم التقني رغم خصوصية المعارف التي يتم تدريسها فيه 

 ( عاما و14 – 13مالئمة هذه الطريقة ألعمار الطلبة التي تتراوح ما بين )  لكال الجنسين تحفز هذه الطريقة
الطلبة على عدم الغياب وحضورهم المستمر وهم مشتاقون لما سيقدمه المدرس من فعاليات جديدة منشطة 

 لهم وغريبة عن طرق المدرسين اآلخرين.
 
 
 

لبدنية و ( تحت عنوان : التفاعل الشفهي الستاذ الربية ا2119الدراسة السادسة :دراسة قسمية المسعود )
 الرياضية و عالقته بدافعية االنجاز لدى تالميذ المرحلة الثانوية 

 : أهداف الدراسة
 و دافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة الثانوية .  ) الشفهي ( معرفة العالقة الموجودة بين التفاعل اللفظي 
 ضية للمرحلة الثانوية األستاذ التربية البدنية و الريا )الشفهي(التعرف مستوى التفاعل اللفظي 
 ألستاذ التربية البدنية  )الشفهي(الكشف على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات التفاعل اللفظي

 والرياضية للمرحلة الثانوية تعزي لمتغير الخبرة المهنية
 التساؤالت :
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 ة اإلنجاز لدى تالميذ المرحلةل توجد عالقة بين التفاعل اللفظي ألستاذ التربية البدنية و الرياضية ودافعيه (2

 الثانوية ؟ 
 ما مستويات التفاعل اللفظي ألستاذ التربية البدنية و الرياضية ؟  (1
 هل توجد فروق في مستوى التفاعل اللفظي ألستاذ التربية البدنية و الرياضية تعزي لمتغير الخبرة المهنية ؟ (3
 المنهج :

 اساتذة  6تلميذ و  63ة قوامها استخدم الباحث المنهج الوصفي عل عينة عشوائي 
 النتائج :
  توجد عالقة بين التفاعل اللفظي ألستاذ التربية البدنية و الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة

 الثانوية. 

 يوجد مستوى منخفض في التفاعل اللفظي ألستاذ التربية البدنية و الرياضية في المرحلة الثانوية 

 التربية البدنية و الرياضية ودافعية  ألستاذمن مهارة ) السؤال . الحديث . االستماع (  توجد عالقة بين كل
 االنجاز لدى تالميذ المرحلة الثانوية .

  توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات التفاعل اللفظي ألستاذ التربية البدنية و الرياضية للمرحلة
 .الثانوية تعزي لمتغير الخبرة المهنية

 
 

 االداء الحركي : موضوع  إلىتطرقت الدراسات التي _2.4
أثر برنامج تصحيح األخطاء باستخدام التحليل ( تحت عنوان : 2113:دراسة احمد احسن ) الدراسة االولى

 .الكينماتيكي على تعلماألداء الحركي للمشي الرياضي 
 :  أهداف الدراسة

 تدئين.تحديد األخطاء الشائعة في رياضة المشي عند المب 

  التعرف على مدى مساهمة برنامج تصحيح األخطاء عن طريق التحليل الحركي باستخدام  الفيديو في سرعة
 .تعلم األداء الحركي للمشي الرياضي عند الصغريات
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 التساؤالت :
 ما هي األخطاء الشائعة عند الصغريات في تعلم األداء الحركي للمشي الرياضي؟ (2

تعلم األداء الحركي حركي باستخدام الفيديو في سرعة طاء عن طريق التحليل الهل يساهم برنامج تصحيح األخ (1
 للمشي الرياضي عند الصغريات؟

 المنهج :
العبين ، اما االدوات المستخدمة في الدراسة فقد استخدم   5استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة قدرها  

سينمائي، تطبيق الوحدات التدريبية على العينة حيث بلغ عددها كل من  المالحظة الميدانية، المقابلة، التصوير ال
 .وحدة بمعدل ثالث وحدات في األسبوع وبزمن ساعة لكل وحدة 21

 النتائج :
أظهر برنامج تصحيح األخطاء على أساس التحليل الكينماتيكي، أثرا إيجابيا على سرعة تعلم األداء الحركي للمشي 

 .طاء المرتكبة، وتصحيحها بصورة فردية وفق نموذج متقاربالرياضي عن طريق الحد من األخ
القياسات الجسمية المساهمة  في مستوى ( تحت عنوان : 2113دراسة حسن السعود ) الدراسة الثانية : 

 إنجاز عناصر األداء الحركي لالعبي كرة القدم .) االردن ( .
 : الدراسة  أهداف

 اسات الجسمية وعناصر األداء الحركي لالعبي  كرة القدم.التعرف على العالقة االرتباطية بين القي  

 .التعرف على نسب مساهمة القياسات الجسمية في مستوى إنجاز األداء الحركي لالعبي كرة القدم 
 التساؤالت :

هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين القياسات الجسمية وعناصر األداء الحركي لالعبي كرة القدم  (2
 ؟

 يوجد تباين في نسب مساهمة القياسات الجسمية في مستوى إنجاز األداء الحركي لالعبي كرة القدم ؟ هل (1

  المنهج :
العب تم اختيارها بطريقة عشوائية ، اما االدوات  43استخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة تتكون من 

 بالعبي كرة القدم . المستخدمة في الدراسة هي اختبارات لقياس الصفات الحركية الخاصة
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 النتائج :
   أن أهم القياسات الجسمية المساهمة في زيادة زمن كل من سرعة األداء وتحمل سرعة األداء وتحمل األداء

 كانت على التوالي )طول الفخذ، طول الساق، طول القدم(.

 والي )محيط أن أهم القياسات الجسمية المساهمة في قوة الركل العضالت الطرف السفلي كانت على الت
 الفخذ، محيط الساق، الطول الكلي، طول القدم( .

  ،أن أهم القياسات الجسمية المساهمة في زيادة زمن الرشاقة كانت على التوالي )الطول الكلي، عرض الصدر
 طول الفخذ، طول القدم(.

لية وعالقتها ( تحت عنوان : القدرة العض2112الدراسة الثالثة : دراسة بوعجناق كمال و العربي محمد )
 باألداء الحركي لتقنية االنطالق لدى السباحين الجزائريينفي المسافات القصيرة )أكابر( .

 : أهداف الدراسة
  م. 23معرفة إذا كانت القدرة العضلية لها عالقة بالمهارة في االطالق على 

  متار. أ 23معرفة إذا كان األداء البيوميكانيكي له عالقة بالمهارة في االنطالق على 

  .معرفة إذا كانت القدرة العضلية لها عالقة باألداء البيوميكانيكي لتقنية االنطالق 

  معرفة إذا كان أداء السباحات الجزائريات يختلف عن أداء السياحين الجزائريين لتقنية االنطالق من الناحية
 الحركية. 

 معرفة مستوى المدربين الجزائريين وتحسيسهم بأهمية االطالق. 
 
 

 التساؤالت :
 هل عدم االهتمام بتقنية االنطالق أثناء التدريب يؤثر على تطابقه باالنطالق النموذجي ؟ (2

 أمتار ؟  23هل القدرة العضلية لها عالقة بالمهارة في االنطالق على  (1
 أمتار؟  23هل األداء البيوميكانيكي له عالقة بالمهارة في االنطالق على  (3

 باألداء البيوميكانيكي لتقنية االطالق ؟ هل القدرة العضلية لها عالقة (4
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 هل يختلف أداء السباحات الجزائريات على أداء السياحين الجزائرين لتقنية االنطالق من الناحية الحركية ؟ (5

 المنهج :
سباح تم اختيارهم بطريقة عشوائية ، اما ادوات البحث فتم  32تم استخدام المنهج الوصفي على عينة مكونة من  

 تقنية المقابلة . استخدام
 النتائج :

  أن مستوى السباحين الجزائريين في االطالق متوسط مقارنة بالسباحين العالميين وهذا باالعتماد على مقارنة
 انطالق السباحين الجزائريين باالنطالق النموذجي من الناحية الحركية والمقابلة مع المدربين .

  المستخدمة في التدريب على تقنية االنطالق لكنهم يصدمون بواقع أن جل المدربين لهم دراية بالطرق الحديثة
 يفرض عليهم عدم استخدامها وهذا النقص اإلمكانيات. 

  أمتار وكذلك مع االنطالق  23أنه توجد عالقة عكسية بين القدرة العضلية والمهارة في االنطالق على
 الموذجي الميفاني، وبهذا تحققت الفرضية الثانية والثالثة.

   أمتار وال بالقدرة العضلية، هذا نفي الفرض  23أن األداء الحركي ليست له عالقة بالمهارة في االنطالق على
 الرابع. 

  أنه ال توجد فروق بين السباحات والسباحين الجزائريين وفقا للبرامج التدريبية المنتطرق إليها. وفي الختام نرجو
ق وأوسع في هذا الجانب الهام والحساس، ومتغيرات أخرى أن تكون قد فتحنا المجال الدراسات أخرى أد

 .لتحسين مستوى السباحين الجزائريين
 

( تحت عنوان : القلق وتأثيره على األداء الحركي أثناء حصة 2111الدراسة الرابعة : دراسة سمير خيري )
 التربية البدنيةوالرياضية عند تالميذ الطور الثانوي .

 : الدراسة فاهدأ
 ( 25-28بيعة القلق أثناء األداء الحركي في حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ الطور الثالث )معرفة ط

 سنة .
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   تحديد االختالف في تأثير القلق على األداء الحركي أثناء حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ الطور
 ( سنة حسب السن.25-28الثالث )

 القلق على األداء الحركي أثناء حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ الطور  تحديد االختالف في تأثير
 ( سنة حسب الجنس. 25-28الثالث )
 التساؤالت :

 هل أن تأثير القلق على األداء الحركي يختلف حسب السن؟. (2
 .هل أن تأثير القلق على األداء الحركي يختلف حسب الجنس؟  (1

 المنهج :
تلميذ تم اختيارهم بطريقة عشوائية قصدية ، اما  213هج الوصفي على عينة مكونة من الباحث المن ماستخد

م،وتقنية االرسال والتمرير في كرة اليد باالضافة الى  83بالنسبة لالدوات المستخدمة فقد استخدم اختبارين تقنيين :
 استمارة استبيان .

 النتائج :
 الطور الثالث أثناء حصة التربية البدنية والرياضية قوي. إن تأثير القلق على األداء الحركي لدى تالميذ 

  يختلف إن تأثير القلق على األداء الحركي لدى تالميذ الطور الثالث أثناء حصة التربية البدنية والرياضية حسب
 السن.

  والرياضية وجود فروق ذات داللة إحصائية الختالف تأثير القلق على األداء الحركي أثناء حصة التربية البدنية
 حسب السن.

  يختلف إن تأثير القلق على األداء الحركي لدى تالميذ الطور الثالث أثناء حصة التربية البدنية والرياضية حسب
 الجنس.

  من خالل مقارنة النتائج بين الذكور واإلناث وجدنا أن نتائج الذكور أحسن من نتائج اإلناث وجود فروق ذات
 القلق على األداء الحركي أثناء حصة التربية البدنية والرياضية حسب الجنس . داللة إحصائية الختالف تأثير
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( تحت عنوان : تأثير خبرة وجن  ألستاذ التربية البدنية 2118الدراسة الخامسة : دراسة قدير عمر )
لبدنية والرياضية على تنمية بعض العالقات االجتماعية من خالل األداء المهاري الحركي خالل حصة التربية ا

 والرياضية لدى تالميذ الطور الثانوي .

 أهداف الدراسة:
  محاولة معرفة مدى تأثير الخبرة المهنية ألستاذ التربية البدنية والرياضية على تنمية العالقات االجتماعية من

 خالل األداء المهاري الحركي خالل حصة التربية البدنية والرياضية لتالميذ الطور الثانوي. 

 لدور الذي يعلمه كل متغير على جهة )الخبرة الجنس( األستاذ التربية والبدنية على تنمية العالقات إبراز ا
 االجتماعية من خالل األداء المهاري الحركي خالل حصة التربية البدنية والرياضية التالميذ الطور الثانوي .

 ت االجتماعية اإلطالع على العوامل المؤثرة في تحفيز التالميذ على تنمية العالقا 

  کشف الدور الذي يلعبه أستاذ التربية البدنية والرياضية في تحفيز التالميذ على تنمية العالقات االجتماعية
 بشكل جيد وسليم وسريع .

 تزويد المكتبة الجامعية بمثل هذه البحوث. 
 التساؤالت :

ة على تنمية العالقات االجتماعية ت من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة التربية البدنية والرياضي (2
 خالل األداء المهاري الحركي خالل حصة التربية البدنية والرياضية عزية  لألقدمية ؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة التربية البدنية والرياضية على تنمية العالقات االجتماعية من  (1
 تربية البدنية والرياضية تعزى للتكوين البيداغوجي ؟خالل األداء المهاري الحركي خالل حصة ال

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساتذة التربية البدنية والرياضية على تنمية العالقات االجتماعية من  (3
 خالل األداء المهاري الحركي خالل حصة التربية البدنية والرياضية تعزی للمكتسبات القبلية؟

  المنهج :
تلميذ ، ام ادوات جمع المعلومات فقد استخدم  261باحث المنهج الوصفي على عينة مكونة من استخدم ال

 الباحث مقياس ومقابلة .
 النتائج :
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  تعد األقدمية األستاذ التربية البدنية والرياضية التي قد إكتسيها سواء في مساره التدريبي أو الدرامي أو خارج
في نواد سواء كالعب أو مدرب أو مسير عامال مهما ومساعدا أثناء المؤسسات التربوية عن طريق االنخراط 

عملية التعليم في حصة التربية البدنية والرياضية تؤدي إلى تنمية العالقات االجتماعية من خالل األداء المهاري 
 الحركي خالل حصة التربية البدنية والرياضية بين التالميذ.

  العمل الجماعي بين التالمية ، وهذا ما يساعده على الرفع من دافع  شخصية األستاذ تؤثر بشكل إيجابي على
 التالميذ نحو تشكيل عالقات اجتماعية مع زمالئه خالل حصة التربية الفنية والرياضية .

  المكتسبات القبلية األستاذ التربية البدنية والرياضية تساهم في غرس روح التعاون بين التالميذ، وهذا ما يساعده
 مية العالقات االجتماعية بشكل أفضل خالل حصة التربية البنية والرياضية .على تن

  استغالل الخبرة المهنية األستاذ التربية البدنية والرياضية تساهم في اتصال وتماسك التالميذ فيما بينهم و تؤثر
ميذ وتطويرها 9 بشكل إيجابي على الدافع االجتماعي و الخلقي بين التالميذ، تساهم على نمو شخصية التل

وهذا كله يصب في صالح األستاذ األداء مهامه على أكمل وجه ومساعدته في تنمية العالقات االجتماعية 
 المطلوبة منهم بشكل سليم ومثالي .

( تحت عنوان : تقويم األداء الحركي 2119الدراسة السادسة : دراسة زمالي محمد و بن يوسف دحو )
 كرة الطائرة وعالقته بمستوى دقة االنجاز.لمهارة اإلرسال الساحق في ال

 : الدراسة أهداف
 .تقويم األداء الحركي لمهارة اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة ومعرفة أثره على مستوى دقة االنجاز 

 تحديد أسباب ضعف األداء الحركي لالعبين خالل البطولة العالمية . 
 
 

 التساؤالت :
اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة وما أثره على مستوى دقة االنجاز لدى ما مستوى األداء الحركي لمهارة  (2

 العبي الفريق الوطني؟.
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ما هي األسباب الفنية التي حالت العبي الفريق الوطني على تحقيق االنجاز الحركي الصحيح لمهارة اإلرسال  (1
 السياحة في الكرة الطائرة ؟

  المنهج :
العبين وتم اختيارهم بطريقة قصدية  اما ادوات البحث فاستخدم  3ونة من استخدم المنهج الوصفي على عينة مك
 الباحث استمارة تقويم االداء الحركي .

 النتائج :
 (6299مثلت نسبة االرساالت الساحقة الفاشلة لالعبين أعلى نسبة، حيث قدرت ب %. ) 

  ،حيث أن الفروق كانت غير دالة عدم تأثير مرحلة االقتراب على مستوى اإلنجاز الحركي لإلرسال الساحق
 خالل البطولة . -إحصائيا بين نوعي اإلرسال الناجح والفاشل 

  طرف الالعبين في مرحلة االرتقاءعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نوعي اإلرسال الناجح والفاشل من. 

  ال الفاشل في مرحلة الطيران وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لإلرسال الساحق الناجح مقارنة باإلرس
 والضرب .

 . وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اإلرسال الناجح والفاشل في مرحلة الهبوط 
( تحت عنوان : دور الرياضات القتالية في تنمية االداء 2114الدراسة السابعة : دراسة سحساحي مهدي )

 وب بفرط النشاط الحركي .الحركي لفنة االطفال المصابين باضطرابنقص االنتباه المصح
 : الدراسة هدف
  ،تهدف الدراسة إلى الكشف عن إمكانية الرياضات القتالية في التخفيف من حدة نقص االنتباه عند األطفال

 والكشف عن دور الرياضات القتالية في التخفيف من حدة االندفاعية وفرط الحركة عند األطفال .
 
 

 التساؤالت :
 تالية على تخفيف من حدة نقص االنتباه؟هل تعمل الرياضيات الق (2

 هل تعمل الرياضات القتالية على التخفيف من حدة االندفاعية؟  (1
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 هل تعمل الرياضيات القتالية على التخفيف من حدة فرط الحركة؟ (3
 المنهج :

 تلميذ ، اما االدوات فقد استخدم الباحث اختبار 14استخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة مكونة من  
 نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة .

 النتائج :
  . تعمل الرياضيات القتالية على التخفيف من حدة نقص االنتباه 
  . تعمل الرياضيات القتالية على التخفيف من االندفاعية 
 . تعمل الرياضيات القتالية على التخفيف من حدة فرط الحركة 

( تحت عنوان :دراسة تاثير طرق التحفيز على االداء 2112الدراسة الثامنة : دراسة اسماعيل بلقاسم )
 الحركي لدى تالميذ الطور الثانوي 

 الدراسة : أهداف
 .إبراز دور التحفيز في األداء الحركي 
 .إظهار العالقة بين الجانب التحفيزي واألداء الحركي للتالميذ 

 .إثراء المكتبة ببعض المعلومات القيمة لفائدة األجيال القادمة 

 اؤالت الدراسة :تس
هل االهتمام والدوام على الممارسة واألداء الرياضي ينمي الجانب التحفيزي لدى التالميذ لتحسين  (2

 نتائجهم الرياضية ؟

 هل الدور اإليجابي للمربي أو األستاذ يؤدي بالتحفيز الجيد والحصول على النتائج الجيدة ؟ (1
 ذ في األداء ؟هل النتائج الرياضية الجيدة تتبع من رغبة التلمي (3
 

 المنهج :
 .تلميذ اختيرت بطريقة عشوائية  213عينة قوامها  ىاستخدم الباحث المنهج الوصفي عل 

 النتائج :
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كانت نتائج االستبيان متناسبة ومتطابقة حيث دلت على أن التحفيز من أهم الوسائل والدوافع التربوية التي تساهم 
جعلنا متزنيننفسيا على الممارسة الرياضية ، كما انه يدفع التالميذ على تحسين األداء الحركي الجيد، وكذلك ي

 للنشاط والعمل بكل حيوية وانهوسيلة ينمي فيهم روح التجديد واإلقبال على العمل.
 على الدراسات السابقة: التعليق_ 3.4

يم و المناهج ، وأنواع من خالل هذا العرض للدراسات السابقة ، يتضح لنا أنها تناولت أشكاال متعددة في التصام
تنوعت في المتغيرات و األساليب اإلحصائية باإلضافة إلى التباين في النتائج و  فئات مختلفة من العينات ، كما و

 االستنتاجات ، ومن خالل النقاط التالية يمكن تحليل تلك الدراسات و التعليق عليها :

 من حيث الهدف : _1.3.4
تكاد جلها المعروضة سابقا تشترك في نفس األهداف ، حيث تم  تصال التربويباالبالنسبة للدراسات الخاصة 

الشفهي و معرفة عالقة االتصال التربوي الشفهي بمختلف الظواهر  االتصالالتركيز على تحديد واستكشاف أنماط 
د الصمد صباح عب" ، و "احمد حسن من حيث المحتوى والداللة باستثناء دراستين هما : دراسة " التربوية 

، ويعزى ذلك إلى کون  التربوي والتحصيل  عملية االتصال بينوالتأثير  الدور" التي استهدفت تحديد البجاري 
مظهر أساسي في العملية االتصالية في الثقافات والمجتمعات وميادين الحياة المختلفة .  االتصال التربوي الشفهي

 .العالقة بين االتصال التربوي الشفهي من حيث الشكل توىأما الدراسة الحالية فإنها تستهدف الكشف عن مس
العالقة بين مختلف الظواهر فإن أغلبها تهدف إلى معرفة  األداء الحركيفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت  أما

ألداء التربوية و النفسية و األداء الحركي باستثناء دراسة حسن السعود التي تناولت متغير القياسات الجسمية عل ا
 الحركي ودراسة احمد حسن التي تناولت متغير برنامج التحليل الكينماتيكي على األداء الحركي .

 من حيث حجم العينة ونوعها :_2.3.4
( 91مثل دراسة " صباح عبد الصمد البجاري " )ن= تراوحت العينة في الدراسات التي عرضت أعاله بين الصغيرة

مثل دراسة "اسماعيل بلقاسم والمتوسطة ( 14ة "سحساحي مهدي " )ن=(  ودراس5ودراسة "احمد حسن " )ن=
( ودراسة "يحياوي 261مثل دراسة "قدير عمر")ن=والكبيرة ( 63( ودراسة "قسمية المسعود ")ن=213" )ن=

. أما الدراسة الحالية فإنها عينة أعلى من المتوسط (435( ودراسة "عبد الحفيظ قادري ")ن=333محمد ")ن=
 مع طبيعة األداء المطبقة . يب لحجم مجتمع الدراسة وتتوافقوهي تستج

 األداة المستخدمة في الدراسة :  من حيث المنهج و_3.3.4 
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" صباح عبد الصمد عدا دراستين قد تبنتا المنهج التجريبي هما دراسة  استخدمت أغلب الدراسات المنهج الوصفي
والتحليل  ى مرونة موضوع االتصال في الدراسة والبحثوهذا مؤشر يدل علالبجاري " ودراسة " احمد حسن " 

من  بمختلف الوسائل واألدوات ورغم ذلك نجد أن أغلب الدراسات المذكورة استخدمت فقط نمطا واحدا
األدوات وهو اإلستبانة ولقد استفدنا من هذه الدراسات في بناء أدوات الدراسة والتي تخص متغيري البحث 

األداء الحركي، وهذا ما ساعدنا في اختيار المنهج و كذالك األداة المستخدمة في و  االتصال التربوي الشفهي
 الدراسة الحالية .

 من حيث النتائج : _4.3.4
على مختلف السلوكات في لالتصال التربوي الشفهي  عالقة قويةدلت نتائج الدراسات التي تم عرضها على وجود 

التربوي  لاإلتصاهبت نتائج بعض الدراسات إلى وجود ارتباط إيجابي بين وذ ،الوضعيات التعليمية وغير التعليمية 
في حين أوضحت نتائج بعض الدراسات وجود أنماط  ،والفعاليات الذهنية والنفسية لدى المعلم والمتعلم  الشفهي

تربوي االتصال اللفظية واتصالية محددة عند عينات الدراسة لكن أغلب تلك الدراسات التي تناولت بالبحث 
على عنصر وقطب واحد من أقطاب العملية  في الوسط التربوي كانت تنظر إليه من جانب واحد أو تؤكد الشفهي

حيث كشفت معظمها عن وجود عالقة  األداء الحركيأما الدراسات التي تناولت  ،التربوية . إما المعلم أو التلميذ
أدائهم لمختلف المهارات الحركية في ت نجاح عالية في إيجابية دالة بينهما، فالمتعلمين الذين يحققون مستويا

 المهارات االتصاليةعالية مقارنة بالمتعلمين ذوو  مهارات اتصالية شفهيةتكون لديهم  حصة التربية البدنية و الرياضية
التعلمية  امتالك كل من قطبي العملية التعليمية( ، فتبين لنا أن إليه ) عبد الحفيظ قادري  المنخفضة مثلما أشار

لمختلف مهارات االتصال التربوي الشفهي يساعد في تحقيق األهداف السلوكية أثناء حصة التربية البدنية و 
 . الرياضية
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 .............................ملخص البحث.............................

 ات  ــومـلـعـمــم الـظــة نــداللــة بــريــشــبــوارد الــمــوى أداء إدارة الــتــســمــة بــؤيــبــنــتـــدرة الــقـــال
 .ةــيــرياضــآت الــشــنــمــي الــف

–  ات الجزائر وسطلوالي  الرياضات متعددة المركبات  دواوينبعض  دراسة ميدانية على   -

 :ةإشراف الدكتور  -                             :           إعداد الطالب الباحث  -      
 مزغيش إيمان*                                              بليلة زكرياء*            

معرفث  ،   التنبث  بمتثت أ أداإ إدارا المث ارد البةثرن  مث  ظث ا نعثو المع  مث  إذا أمكث  معرفث   إلث هدف البحث  
ذا مثثث  ك نثثثمثثث  متثثثت أ كثثثا مثثث  أداإ إدارا المثثث ارد البةثثثرن   نعثثث و المع  مثثث  ،    داللثثث  هنثثث ال ة إثثث  إرتب تنثثث  ذا    ا 

،  فث  اخظنثر دارا المث ارد البةثرن فث  أداإ إنع و المع  مث     مه تم  بتن  م  فر عم  لإهم ، ب إلض ف  إحص ئن  بنن
 لمنةثث   الرن ضثثن  البةثثرن  بداللثث  نعثثو المع  مثث   بمعرفثث  إ  أمكثث  الت صثثا إلثث  مع دلثث  ل تنبثث  بثثوداإ إدارا المثث ارد 

 .ل الن   الجزائر  تت

متثنر رن ضث  متثئ ا ةث  مصث ح   (03)،  هثذا ة ث  ةننث  إ امهث  ال صثي  اإلرتبث ت اتثتظداو المثنه   لقد تو 
  أداإ إدارا المث ارد نعثو المع  مث  اتثتبن    ن ، تو اظتن رهو ب لترنق  القصدن ، كمث  اتثتظدم لمنة   الرن ضن بمعنن  

 مث  برنث م التث  تثو مع لجتهث  ب تثتظداو كثا اإلحصث ئن   اختث لن  تثو االةتمث د ة ث  العدنثد مث  كم ، كود ا  ل درات 
excel 2016 ،spss v26.0. 

أداإ إدارا  التنبثثث  بمتثثثت أالقثثثدرا ة ثثث  لثثثنعو المع  مثثث     إثثثد تثثثو الت صثثثا إلثثث  العدنثثثد مثثث  النتثثث ئ  مثثث  أهمهثثث  أ 
ة إثثث  نعثثثو المع  مثثث    أداإ إدارا المثثث ارد البةثثثرن  نتمتعثثث   بمتثثثت أ مت تثثثت، مثثث   جثثث د كمثثث  أ   ،المثثث ارد البةثثثرن 

دارا فثثث  أداإ إ  تتثثث  تم  بتثثنبنتثثث هو نعثث و المع  مثثث   همثثث ، ب إلضثثث ف  أ  بننذا  داللثثث  إحصثث ئن  تردنثثث  إرتب تنثث  
 لمنةث   و المع  مث   ب،  ف  اخظنر الت صثا إلث  مع دلث  ل تنبث  بثوداإ إدارا المث ارد البةثرن  بداللث  نعثالم ارد البةرن 

 .الرن ضن  ل الن   الجزائر  تت

ضثثر را تثث فنر بننثث  تقننثث  مع  م تنثث  حدن ثث   متجثثددا إلنةثث إ نعثث و مع  مثث   نهثثدف إلثث  تثث فنر ب منثثن ن صثث   
البن نثثث    المع  مثثث   ال زمثثث  ةثثث  المثثث ارد البةثثثرن  مثثث  أجثثثا ضثثثم   نجثثث ق المنةثثث   الرن ضثثثن  فثثث  اتظثثث ذ القثثثرارا  

جثراإ   ،المن تثب  مث  نتع ثب ب لتعث ت  مث  متثتحد    نعثو فن  نالرن ضث ب لمنةث   اإلدارنثن  لصث ل  تدرنبنث  د را  ا 
المع  مثث   المتثثتظدم  فثث  اإلدارا  كنينثث  التجثث    معهثث ، لمثث  لثثن مثث  أهمنثث  ب للثث  فثث  زنثث دا إدراكهثثو لقنمثث  اخمثث ر 

  . المعرفن   التدرنبن   تو نره  ة   أدائهو ال عني   اإلداري

 .المنة   الرن ضن ، أداإ إدارا الم ارد البةرن ، نعو المع  م  : الكلمات الدالة



  مــقــدمــة  الــبــحــث

  

 

ش  

 

 :مقدمة -

شهد العالم في السنوات القليلة الماضية عددا من المتغيرات األساسية التي طالت مختلف جوانب الحياة 
ومست كافة المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية في دول العالم على  المعاصرة،

مختلف درجاتها في التقدم والنمو، وأثرت هذه المتغيرات على هيكل القيم ونسق العالقات المجتمعية في كثير من 
 المعرفي والتفجر العلمي االنفتاح عرفعصر  دول العالم، وترتكز أهم عوامل ومسببات التغيير الذي ساد العالم في

وال يزال في الثورة العلمية والطفرات واالنجازات التقنية الغير مسبوقة،  الميادين كافة في التقني والتكنولوجي والتطور
ود تعدى الحدالتي ترتب عنها نشأة ظاهرة العولمة التي أطلقت التواصل والتفاعل في كافة األنشطة اإلنسانية بما ي

الغية بذلك حدود المكان وقيود الحركة واالتصال ومتجاوزة سلطة الوقت والزمان، وتعتبر التقليدية واألقطار، 
الدورات األولمبية وبطوالت العالم مثاال إيجابيا في الحرص على إبراز التطور الهائل واإلنجاز، ونموذجا تطبيقيا 

 (أ ص، 0200-0202، لعجال) .للعمل العلمي وعالقته بالرياضة

وتعتبر اإلدارة الرياضية اليوم جزءا هاما من اهتمامات الحكومات في الدول المتقدمة وهذا لما تلعبه اإلدارة 
والتسيير الرياضي من دور فعال على تحقيق اإلنجازات والتفوق الرياضي على المستوى المحلي والدولى، فلقد 

تنفيذ أنشطتها والتكنولوجيا الحديثة في تسييرها، وتعتبر اإلدارة الفعالة أصبحت اليوم تعتمد على األسلوب العلمي في 
والمساهمة في اإلنجاز الرياضي وتطويره كما ونوعا، لذا فإن إزدهار ونمو أي مجتمع يعتمد ويرتكز في األساس 

القائد العمل الرياضي بكل ما يعود على هيئاتهم بالنفع ويساعدهم على  اهتمعلى مدى قوة وكفاءة أفراده، لذا فقد 
 (0 ص ،0200-0202 ،بورزامة) .تحقيق أهدافها الموضوعة

والتطور وضمان سير أمور العمل وتحيق  الرقي إلى اإلدارة في المنشآت الرياضية تسعى أصبحت بحيث
 وهذا من حولها، التي المنشآت الرياضية والتفوق الرياضي على النتائج أفضل وتحقيق األهداف والغايات المرجوة،

 جميع على المنشآت أقوى منشآتهم الرياضية خطة تجعل رسم والقرار الرأي أصحاب الناس ما دفع التفكير

وقد رأت اإلدارة الرياضية أن السبيل إلى ذلك يكون بتوفير أحسن الهياكل والمنشآت الرياضية وامتالكها  األصعدة،
 لموارد وخلقها أكفئها على فاعتمدت الموارد البشرية فولت اهتمامها إلى كافيا يعد للموارد المادية والمالية، وهذا لم

 هو هنا التفوق يصنع ما إنما فقط الحد هذا األمر عند يتوقف ال نلك االبتكار، على والتزاما وقدرة كفاءة أكثر بشرية

 البشرية في الموارد يضاهي شيء ال التي بحوزتهم، فاليوم الموارد لمختلف األشخاص هؤالء يوليها التي األهمية

 المنظمات لدى المتاحة أو المالية، فالموارد المادية الموارد مع بالمقارنة الحي المورد تمثل ألنها وأهميتها قيمتها

ن تقنية، أو مالية أو مادية كانت سواء  ليست أنها إال التنافسية، القدرة إلى الوصول إلمكان ضروريا شرطا كانت وا 

 الفكري، واإلبداع التصميم عمليات في المتمثل البشري العمل توافر من بد ال ولذلك القدرة، لتكوين تلك كافيا شرطا

والمحاسبة، تلك  التقييم واإلنجاز، التنفيذ التطوير والتحديث، والتهيئة، اإلعداد والترتيب، التنسيق التخطيط والبرمجة،
نجاح  أي يتحقق ال وبدونها المنظمات في النجاح أساس هي ومظاهره اإلنساني العمل نتاج هي التي العمليات

 .للمنظمة المتاحة األخرى الموارد كانت مهما
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ونظرا ألهمية الموارد البشرية في تحقيق أهداف المنشآت الرياضية فان األمر يتطلب االهتمام بشؤونها من قبل 
جهة إدارية متخصصة ترتكز فيها جميع الوظائف واألنشطة ذات العالقة بها والتي تضمن توفر قدر عالي من 

ألفراد األمريكية على أنها فن الحصول على القوى التنظيم واالستثمار في هاته الموارد، حيث تعرفها جمعية إدارة ا
العاملة المتخصصة وتنميتها والحفاظ عليها بطرق تحقق للمنظمة أهدافها ووظائفها بأقصى كفاءة وبأقصى درجة 

حيث قامت إدارة المنشآت الرياضية في سبيل تحقيق أهدافها الرياضية ، (01 ص ،0891جنيد، ) من االقتصادية
واالقتصادية واالجتماعية بممارسة مجموعة من الوظائف الرئيسية، حيث تعمل إدارات هذه الوظائف كأنظمة فرعية 

بفعالية هذه متكاملة لتحقيق أهدافها لنظام أشمل هو المنشأة الرياضية، ففعالية أي منشأة مرتبط ارتباطا وثيقا 
تمثل الجهة اإلدارية التي يقع األنظمة الفرعية، التي تعتبر وظيفة إدارة الموارد البشرية جزءا ال يتجزأ منها، حيث 

على عاتقها إدارة هذه الموارد كما أنها تمثل اإلطار العام الشامل الذي يساهم في تحقيق أهداف المنشأة، ونظرا 
د البشرية داخل المنشآت جعلها تتحمل مسؤوليات إضافية على الوظائف التقليدية التي لألهمية المتزايدة إلدارة الموار 

كانت تؤديها بل أصبحت تهتم بمجال اإلبداع في المنشآت وتشارك في اإلدارة االستراتيجية للمنشأة حيث زاد دورها 
   .فعالية بمساهمتها في التخطيط االستراتيجي للمنشآت

واسع داخل الهيئات والنوادي  باهتمامم اإلدارة الرياضية حظيت إدارة الموارد البشرية من بين مختلف أقسالهذا و 
التي  العامة الخطط بين التكامل أساس على ُيبنى البشرية الموارد إلدارة الحديث المدخل نأل والمنشآت الرياضية،

الذي  هو البعدين هاذين بين جيد تكامل خلق ومدى البشرية، الموارد أنشطة وبين للمؤسسة العليا اإلدارة ترسمها
والراغب في العمل ويتميز بدرجة عالية من  القادر البشري العنصر وتوافر بوجود إال هذا يتأتى ولن أهدافها، يحقق

ن  توافر األعداد ضرورة في يكمن إنما إستراتيجية، أية لنجاح الرئيسي المتطلب التفاهم والرضى فيما بينهم، وا 

 حيث عليها االستراتيجية، تنطوي التي المهام ألداء الضرورية المهارات ذات البشرية الموارد من المناسبة واألنواع

 البشرية الموارد على مزيج ثم ومن المهارية ومتطلباتها الوظائف من العديد معالم على المنظمة استراتيجية تؤثر

 تنفيذها، متطلبات يخدم بما الوظائف هذه لشغل المناسب

أصبحت الرياضة في  ظل هذا الدور إلدارة الموارد البشرية من ناحية والتطور التكنولوجي من ناحية أخرى وفي
هذا العصر مجاال تحكمه تقنيات متقدمة للغاية، ومما ال شك فيه أن التطوير العالمي الذي يشاهد بصفة مستمرة 

ق يعتمد على أحدث األساليب التكنولوجية في المجال الرياضي لم يأت من فراغ ولكنه نتيجة تخطيط علمي دقي
إدارة حيث تبنت  ؛(81 ص، 0200-0200بوطبية، )لجمع المعلومات وتنظيمها وتخزينها ومعالجتها واسترجاعها 

انعكاسا واضحا الهتمام المنظمات بالموارد والذي يعد توفير نظام معلومات الموارد البشرية فكرة  المنشآت الرياضية
استخدامها، وذلك من خالل توفير البيانات والحقائق المتعلقة بالعاملين والوظائف واألنشطة البشرية وتنمية 

وسياسات التوظيف وغيرها، ومعالجتها للحصول على المعلومات والتقارير التي تمكن من اتخاذ القرارات السليمة 
 (101 ص ،0220المغربي، ) .المتعلقة بكفاءة وفاعلية استخدام الموارد البشرية
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وتتطلب إدارة الموارد البشرية نظاما للمعلومات يمكنه أن يزود بالبيانات الحالية والمستقبلية للموظفين في 
المنظمة، من أجل التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، ويتطلب هذا النظام مجموعة من اإلجراءات واألدوات 

ستخدمون المعلومات، ولذلك أصبح االعتماد على نظم والمعلومات وطرق التشغيل وتقييم البيانات واألفراد الذين ي
واحدة من النظم القادرة على جمع، ومعالجة، وتصنيف، وحفظ البيانات  باعتبارهامعلومات الموارد البشرية، 

والمعلومات التي يحتاجها متخذو القرار، والقيام بكافة وظائف الموارد البشرية من عملية تخطيط الموارد البشرية، 
، وعملية التدريب والتطوير، ونظام تقييم )االستقطاب، االختيار، التعيين(ة تحليل الوظائف، وعملية التوظيف وعملي

بهدف الوصول وسياسات وتعليمات الصحة المهنية،  األداء، ونظام التعويضات ونظام الحوافز، ونظام الترقيات،
 .فيما يتعلق بالموارد البشرية إلى معلومات واضحة يمكن على أساسها اتخاذ القرارات السليمة

 تقوم التي الفعال للدور نظرا المجتمع في هامة مكانة تحتل التي المنشآت كإحدى الرياضية وباعتبار المنشآت

واألمور  الشؤون بمختلف تهتم  بإدارة تتمتع مؤسساتي ككيان األخرى هي أوقاتهم، واستثمار الشباب تنشيط به في
تتحقق  ولكي المنشآت، هذه اأجله من وجدت التي األهداف تحقيق نحو الحسن السير لها تضمن التي التنظيمية

 يتأتى إال الذي االهتمام هذا تمتلكها، التي البشرية أو المادية سواء الموارد بكامل الجدي االهتمام وجب العملية هذه

االستخدام  تضمن وسليمة منهجية سياسات وفق إدارة الموارد البشرية مستوى على تطبيق نظام معلومات طريق عن
 التحقق من أنه يمكن برزت الحاجة إلى إجراء هذا البحث الذي هدف إلىهذا المنطلق ومن ، الموارد لهاته الرشيد

 .جزائر وسطالتنبؤ بمستوى أداء إدارة الموارد البشرية من خالل نظم المعلومات في المنشآت الرياضية لواليات ال

وضوع الدراسة تم تحديد إشكالية البحث والتساؤل العام والتساؤالت الجزئية ثم اإلجابة ومن أجل االنطالق في م
عليها بالفرضيات، بعدها تم عرض أسباب اختيار البحث وأهميته وأهدافه، وتحديد المفاهيم والمصطلحات األساسية 

نهاءها بالدراسات المرتبطة به وهذا كمدخل عام للبحث، أما فيما يخص ا لخلفية النظرية للبحث فقد للبحث وا 
قسمناها إلى ثالثة فصول، الفصل األول وهو فصل إدارة الموارد البشرية، أما فيما يخص الفصل الثاني فهو متعلق 
بنظم المعلومات، وأخيرا الفصل الثالث الذي كان بعنوان المنشآت الرياضية، كما تناولنا في الدراسة الميدانية للبحث 

جراءات البحث الميدانية الذي قمنا فيه بعرض الدراسة ثالثة فصول أولهم ال فصل الرابع المتعلق بمنهجية وا 
األساليب مجتمع وعينة البحث، ثم األدوات والوسائل المستخدمة في البحث، وأخيرا  االستطالعية، المنهج المتبع،

وبعدها يأتي الفصل الخامس الذي يخص عرض وتحليل نتائج  اإلحصائية المعتمد عليها في معالجة البيانات،
البحث، وآخر فصل أال وهو السادس المتعلق بمناقشة نتائج البحث والذي تم فيه التأكد من صحة الفرضيات 

 .الموضوعة، وصوال إلى االستنتاج العام والخاتمة واالقتراحات والفروض المستقبلية
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 :إشـكـالـيـة -1

الحديث للمؤسسات المعاصرة ينحى إلى ضرورة االهتمام بالمورد البشري إذ أكدت أدبيات التسيير  أصبح التوجه
وتطورات الفكر اإلداري، تغير النظرة إلى اعتباره أصال استراتيجيا وشريكا أساسيا في استراتيجيات المؤسسة، فالمورد 

ائلة وتسيره الديناميكية المتسارعة ويوجهه شعار البشري وفي ظل اقتصاد تحكمه المعرفة وعالم تحركه التطورات اله
أن البقاء لألقوى والقوة تكمن في التميز، الذي لن يكون دون موارد بشرية ذات كفاءات ومهارات ومعارف تمكنها 

للمؤسسة والمصدر األول لخلق القيمة  يمن التسيير الجيد والفعال لباقي موارد المؤسسة، بات يشكل الرأسمال الحقيق
 .هافي

ن الصورة التي ظهرت بها إدارة الموارد البشرية اليوم، إنما هي نتاج تفاعل جملة من العوامل االقتصادية،  وا 
نما مرت بعدة مراحل تاريخية كل لها  االجتماعية، الثقافية، التكنولوجية واإلدارية، فهي ليست وليدة الساعة وا 

لذلك اهتم علماء اإلدارة بوضع المبادئ واألسس ؛ والعامليناإلدارة مميزاتها وظروفها، عكست صيغة العالقة بين 
من  التي تساعد على االستفادة القصوى من كل فرد في المنظمة من خالل إدارة الموارد البشرية، وهذه األسس تبدأ

  (7 ، ص7002الخرشة، و  كاظم) .التخطيط واالختيار والتدريب والحوافز والتقييم وكل ما له صلة بالعنصر البشري

إن المنظور االستراتيجي في اإلدارة الحديثة يفرض على المديرين ضرورة البحث الواعي والمستمر عن حيث 
، ونظرا (44 ، ص7007، لجرايدةا) مجاالت تحسين فعالية أداء منظماتهم وكفاءتها وزيادة إنتاجيتها وجودة مخرجاتها

قدها، وأيضا تزايد الصعوبات المالية التي تواجهها، وتعت والمنشآت الرياضية المعاصرة إلى تضخم حجم المنظما
وتنوع أنشطتها وتشابك عملياتها وتعقد مشكالتها وتعدد أهدافها، وزيادة عدد الكوادر البشرية العاملة فيها نتيجة 

سة اإلقبال الواضح على الرياضة من قبل أفراد المجتمع، فقد أصبحت هذه المنظمات والمنشآت الرياضية بحاجة ما
 .تهتم بالموارد البشرية، فتصبح إدارة متخصصة تقوم على منهج علمي وموضوعيإلى إدارة 

و أادارية  أمتتباين مفاهيم ادارة الموارد البشرية تبعا للمداخل التي ينطلق منها الباحثون، سياسية كانت حيث 
همية أ ت ادارة الموارد البشرية تعكس مدي لفات والبحوث التي تناولؤ و ثقافية، ولعل كثرة المأو اقتصادية أاجتماعية 

هذا المفهوم في عصر عرف االنفتاح العلمي و التفجر المعرفي والتطور التقني و التكنولوجي في كافة الميادين مما 
ناية بالموارد البشرية بوصفها عنصرا مهما في العملية االدارية، فهي عاهتمام المنظمات والمؤسسات الى فرض عل
وغايتها المنشودة، ومن هنا وم به في تحقيق أهدافها المسطرة اليها لكي تؤدي من خاللها النشاط الذي تقتحتاج 

ال من خالل قوة الموارد إهي تحقيق افضل النتائج وهذا لن يتحقق  لإلدارةساسية لينا ان تذكر دائما ان الغاية األع
س المال يمثل ألقد ظل عنصر ر :" لي القولإ مريكيةاال الشركات حديإمر الذي دعا رئيس البشرية الفعالة، واأل

به  االحتفاظري و شن تعين المورد البلي، ألحان هذا لم يعد صحيحا في الوقت الأال إعنق الزجاجة لسنوات عديدة 
 (23 ، ص7002، جاري) ."في حالة جيدة هو الذي يمثل عنق الزجاجة
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حجر الزاوية في العملية اإلدارية، ذلك بأن مدى فعالية هذه  تعد إدارة الموارد البشرية في المنظمات المعاصرةو 
وقدرات، تمتع بها أفرادها من مهارات المنظمات في تحقيق أهدافها يعتمد إلى حد كبير على مواردها البشرية، وما ي

ن أداء الموظف الجيد هو الطريق إلى نجاح المنظمات، ويبرز ذل ك من وما لديهم من طاقات ودوافع وطموحات، وا 
برامج التدريب، وطرق التحفيز، وبناء فرق : بجميع النواحي الخاصة بالموظفين من حيث  خالل اهتمام المنظمات

 .العمل، والمشاركة، والتعاون، وتقييم األداء

ومن هنا حرصت المنظمات المعاصرة على تطوير السياسات والقوانين والقواعد المناسبة إلدارة الموارد البشرية  
وتستهدف هذه األنظمة والقوانين والقواعد بصورة أساسية استقطاب الكفاءات للعمل في المنظمات، وتهيئة فيها، 

المناخ المناسب لها، والعمل على تنميتها، وحثها على االستمرار بأداء الدور المطلوب منها على الوجه األمثل، بما 
لهذه الكفاءات، وفي نهاية المطاف تحقيق الغايات األساسية يؤدي في النهاية إلى االرتقاء بمستوى األداء واإلنتاجية 

 .للمنظمات وتقديم خدمات ومنتجات على مستوى عالي من اإلنتاجية

دارتها في اآلونة األخيرة خاصة مع زيادة االتجاه نحو توسع حجم األجهزة وا زداد االهتمام بالموارد البشرية وا 
ما يالحظ تطور األساليب المستخدمة في إدارة هذه الموارد، فلم تعد إدارة اإلدارية وازدياد أعداد العاملين فيها، ك

رات والخبرات الشخصية فحسب، بل أصبحت عنصرا جوهريا في العملية االموارد البشرية مجرد فن يعتمد على المه
المستويات  اإلدارية، يتوقع منها أن تقوم بدور رئيسي في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات وعلى أعلى

التنظيمية، وتطور دور إدارة الموارد البشرية واتسع اتساعا كبيرا، ولم تعد مسؤولية إدارة الموارد البشرية مقتصرة على 
وحدة إدارية متخصصة، بل أصبحت مسؤولية تشارك فيها جميع الوحدات اإلدارية، وأصبح من المهم أن يسلم 

ألساسية إلدارة الموارد البشرية، بما تتضمنه من جوانب إنسانية وفنية المديرون في المواقع اإلدارية بالمبادئ ا
 (و-ه ، ص7000 مازن،) .وقانونية

إدارة الموارد البشرية تهدف إلى تكوين قوة عمل مستقرة وفعالة ألي مجموعة من األفراد القادرين أن  حيث
من التفاهم والرضا فيما بينهم، وبهذا فإن إدارة الموارد البشرية  العمل ويتميزون بوجود درجة عالية والراغبين على

تعد نشاطا إداريا ويتعلق بتحديد وتشخيص احتياجات المنظمة من القوى العاملة وتهيئتها باألعداد والكفاءات 
جراء تنسيق لالستفادة من تلك الثروة البشرية بأعلى كفاءة ممكنة  (72 ، ص7002، الهيتي) .المحددة، وا 

االنفتاح العلمي والتفجر المعرفي وفي ظل هذا الدور إلدارة الموارد البشرية من ناحية، وفي عصر عرف 
بمتغيرات شاملة أفرزت العديد من يتسم القرن الحادي والعشرون من ناحية أخرى،  التكنولوجيوالتطور التقني و 

خصوصا في مجال العولمة وثورة االتصاالت وتكنولوجيا  منها الرياضية التحديات التي تواجه المنظمات المختلفة
 information (IT)المعلومات واإلنترنت، حيث تعيش المجتمعات المتطورة اليوم في عصر تكنولوجيا المعلومات

technology  التي تعتمد على نظم االتصاالت الحديثة عبر شتى الوسائل التكنولوجية ونظم معالجة المعلومات
أجهزة الحاسوب، ويعتمد المجتمع الحديث المنظم على االتصاالت الفورية من كل األنواع، ومن بينها المرتبطة ب

ونية وتعدد خدماتها أصبحت ومع تطور وسائل االتصاالت اإلليكتر  البعيدة،لى االتصال عبر المسافات القدرة ع
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ثة في إدارة شؤون المجتمع، وبناء إحدى الظواهر المهمة الحدي télécommunicationاالتصال الالسلكي ظاهرة 
قطاعاتها االقتصادية المختلفة، كما أدى امتزاج تكنولوجيا الحسابات مع تكنولوجيا االتصال عن بعد إلى إيجاد 

لهذا  االتصال الجديدة في العقد الماضي،عصر جديد  يعتمد على النشر اإلليكتروني، وظهور العديد من وسائل 
ور الذي تؤديه نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في زيادة كفاءة وفعالية األعمال البد من إدراك أهمية الد

والتطورات  communication networksوالخدمات التي تقدمها هذه التكنولوجيا المكونة من شبكات االتصال 
أجل تحقيق التكامل  الحسابية المختلفة، باإلضافة إلى البرمجيات التي تعمل على التحكم وضبط سير العمل من

حيث أصبحت هذه النظم مكونا حيويا لنجاح المنظمات ومساعدتها  ئف اإلدارية المختلفة في المنظمة،بين الوظا
 (o'brien, 2002, p. 151)  .على تحسين كفاءة وفاعلية األداء

بعناصرها المختلفة المتمثلة  information technology (IT)لقد أصبحت إدخال تكنولوجيا المعلومات  و 
مكونا أساسيا في  data-baseوقواعد البيانات  networksوالشبكات  sooftwareوالبرمجيات  hardwareباألجهزة 

وذلك  منها الرياضيةحجم المنظمات وخاصة تلك التي تعمل في قطاع الخدمات كالوزارات والدوائر الحكومية و 
ات، وتنفيذ العمليات المتعلقة باألنشطة الرئيسية والفرعية، وبالتالي تحسين أدائها القرار  اتخاذألهميتها الواضحة في 

ومكانتها اإلستراتيجية التي تعمل بها هذه المنظمات، كما أصبح دور هذه النظم واضحا في عملية اتخاذ القرار عن 
بدائل االستراتيجية واختيار أفضلها طريق أنظمة المعلومات المتكاملة التي تساعد المديرين على التحليل، وتقييم ال

 (00 ، ص7000الشوابكة، ) .لتحقيق أهداف المنظمة

أداة هامة وفعالة في تحسين األداء  information technology (IT)تعتبر تكنولوجيا المعلومات حيث 
وذلك من خالل تقليل رها المباشر على الطريقة التي يتم بموجبها تنفيذ األعمال في المنظمة تأثيالمؤسسي من خالل 

الوقت الالزم في تنفيذ األنشطة في العملية اإلدارية، وتقصير المسافات الجغرافية وزيادة الترابط والتكامل بين أجزاء 
ومن ناحية أخرى فقد أحدثت  عد على التطوير المستمر ألعمالها،كرة ومخزون معلوماتي يسااالمنظمة، وخلق ذ

ستمرة وواضحة في أبعاد وخصائص الهيكل التنظيمي المستخدم لدى المنظمات تكنولوجيا المعلومات تغييرات م
من حيث تقليل عدد المستويات اإلدارية واتساع نطاق اإلشراف،  flattening structureليصبح شكلها منبسطا 

ب التخطيط وزيادة التوسيع الداخلي والخارجي، وتفعيل درجة مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات، وتغيير أسالي
مما يحقق المرونة العالية الستجابة  التي من أهمها إدارة الموارد البشرية، والرقابة على كافة أعمال المنظمة

 (Lucas, 1996, p. 9)  .بزيادة التعقيدت الخارجية التي تتصف للمتغيرا

في موارد المنظمة، في كثير من المنظمات موردا هاما  information Systems (Is)وتعتبر نظم المعلومات 
حيث تزايدت أهمية هذه النظم نظرا لحاجة المنظمات المختلفة لها فلم تعد المعلومات قاصرة على منظمات األعمال 

لمرافق فقط، بل تعدت ذلك إلى المنظمات اإلدارية التي ال تهدف إلى الربح مثل المنظمات التعليمية والرياضية، وا
المنظمات مثلها مثل منظمات األعمال بحيث يحتاج كال النوعين إلى نظم  فهذه الخدمية كالوزارات وغيرها،

كما أن استخدام المعلومات في  ،(072 ، ص0992، الحسينة)قراراته على أسس صحيحة  اتخاذمعلومات تمكنها من 
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تحقيق هذه اتخاذ القرارات ال يجعلها أكثر كفاءة في تحقيق األهداف بأقل تكاليف فحسب، بل وأكثر فعالية في 
 (92 ، ص7000، أبو رمضان) .الألهداف بأفضل الطرق المتاحة

خص بنظام معلومات يركز  المجاالت الوظيفية في المؤسسةم يعتبر من أه إدارة الموارد البشريةمجال وبما أن 
ي تالنظامية العملية ال بحيث هو، على التطبيقات العملياتية واإلدارية وتقديم المعلومات المناسبة  لدعم أنشطتها

عمل على جمع ومعالجة وتخزين البيانات في شكل قاعدة بيانية تحتفظ بمعلومات متعلقة بالموارد البشرية داخل ت
التنظيم، لمساعدة المديرين على اتخاذ قرارات ذات عالقة بفاعلية وكفاءة استخدام الموارد البشرية والرفع من مستوى 

وبما أن وظيفة إدارة الموارد البشرية تختص باختيار العاملين وتعيينهم،  دائهم لضمان تحقيق أهداف المنظمة؛أ
وتقييم أدائهم مع حساب أجورهم وتطوير كفاءاتهم، والوظيفة األساسية للنظام الفرعي لمعلومات الموارد البشرية هو 

، باإلضافة إلى تزويد اإلدارة تلبية احتياجات إدارة الموارد البشرية بالمعلومات الالزمة حول جميع األفراد العاملين
العليا بمعلومات شاملة ودقيقة عن وظيفة الموارد البشرية، وتقديم المؤشرات الكمية وغير الكمية مع تحليل العالقات 

 (24، ص 0993الصباغ، ) .الضرورية لتقييم كفاءة هذه اإلدارة

 مكانة مرموقة في مواجهة الصعوبات  يتبوأن أالرياضية  آتداري في المنشالنظام اإل ىكان الزما عل حيث
الرياضية و التي تعتبر بؤرة هامة من بؤر التطور و التغير في  آتوالتحديات، وسيما منها التطور والتجديد للمنش

على مستويات الجودة في مخرجاتها التي يشدها المجتمع، أ طار رؤيتها العامة للوصول الي إالمجتمع، وتعمل في 
دارة الموارد البشرية بصف دارية الوظائف اإلوي المنظمة و علي مست لمعلوماتنظم ا ألهميةونظرا  بصف عامة وا 

برزت الحاجة إلى ير، يللتطوير والتغ ةدا أكاستخدامه حداث و السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع األ ا عدادخاصة و 
 المنشآتخالل نظم المعلومات في  التنبؤ بمستوى أداء إدارة الموارد البشرية منإجراء هذا البحث الذي هدف إلى 

التساؤل وانطالقا مما سبق ولحل هذه المشكلة يرى الباحث أهمية اإلجابة على جزائر وسط، ال اتالرياضية لوالي
  :التالي عامال

الرياضية  منشآتهل يمكن التنبؤ بمستوى أداء إدارة الموارد البشرية من خالل نظم المعلومات في ال -
 ؟ وسطات الجزائر لوالي

 :التالية التساؤالت الجزئية ويتدرج تحت التساؤل السابق،
 ؟المنشآت الرياضية ببشرية ما مستوى نظام معلومات الموارد ال 

 ؟المنشآت الرياضية ب الموارد البشريةإدارة  ما مستوى أداء 

  نشآتالمبالموارد البشرية هل هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات وأداء إدارة   
 ؟ الرياضية

  ؟ لواليات الجزائر وسط الرياضية نشآتالمبدارة الموارد البشرية نظام المعلومات في أداء إ نسبة مساهمةما 
  لواليات الرياضية  نشآتالمبهل يمكن التوصل إلى معادلة للتنبؤ بأداء إدارة الموارد البشرية بداللة نظم المعلومات

 ؟الجزائر وسط 
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 :الفرضيات -2

لى إنها تؤدي أو الفرضيات التي يعتقد بأن يقوم بوضع الفرضية أيجب على الباحث في ضوء المنهج العلمي       
التخمين أو زعم أو تنبؤ يصف العالقة المحتملة بين متغيرات "الفرضية بأنها  عرفحيث تتفسير مشكلة دراسته، 

على  تعرف كما، (004، ص 7007القواسمة، ) "العالقة التي يتوفع أن تتحقق بنتاج البحثالبحث، فهي بذلك تصف 
الحلول الممكنة لتي يفرضها الباحث للمشكلة وذلك بناءا على ما تكون لديه من خلفية مقروءة أو مسموعة أو " أنها

فالفرضيات هي الطموح الذي يسعى الباحث لتأكد منه  ،)40، ص 7002العزاوي، ) "مرئية عن مشكلة قيد الدراسة
 جمع في الباحث وترشد للمشكلة المكونة المتغيرات بين العالقات همية تكمن في تفسيرأ وتحقيقه، وللفروض 

 الحل ختيارال المناسبة البحث وطرق واإلجراءات ساليباأل تحديد على تساعد كما بالموضوع الصلة ذات البيانات
، ومنه نوضح الطموح الذي تسعى دراستنا معنى ذات بطريقة النتائج وتقديم تنظيم على للمشكلة كما تساعد المقترح

 :إلى الوصول إليه والتحقق منه في الفرضية العامة والتي تأتي تحت لوائها الفرضيات الجزئية موضحة كالتالي

 : الفرضية العامة -2-1

ات الرياضـية لواليـ منشـآتن خالل نظم المعلومات في الالبشرية ميمكن التنبؤ بمستوى أداء إدارة الموارد  -
 .الجزائر وسط

 :الفرضيات الجزئية -2-2
  المنشآت الرياضية متوسطبمستوى نظام معلومات الموارد البشرية. 

  المنشآت الرياضية متوسطبالموارد البشرية إدارة مستوى أداء. 

  الرياضية نشآتالمبدارة الموارد البشرية نظم المعلومات وأداء إهناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين. 
 لواليات الجزائر وسط الرياضية نشآتالمبدارة الموارد البشرية في أداء إبنسبة متوسطة نظام المعلومات  ساهمي. 
  لواليات  الرياضية نشآتالمببداللة نظم المعلومات يمكن التوصل إلى معادلة للتنبؤ بأداء إدارة الموارد البشرية

 .الجزائر وسط

 :سباب اختيار الموضوعأ -3
 :سباب اختيار موضوع البحث فيأتكمن 

 :أسباب ذاتية -3-1

إن من دوافع المضي في أي بحث أو دراسة هي إشباع الغريزة االنسانية التي تبحث دائما عن حقائق 
ارتباطه المباشر بالمشكلة أو الموضوع و اإلحساس  األمور، ولعل من أحد أسباب اختيارنا لهذا الموضوع هو

وباعتبار الموارد ، على المنشآت الرياضيةاإللكترونية بالتخصص ورغبتا منا في وضع االسقاطات المتعلقة باإلدارة 
األساليب اإلدارية أحد أهم إلى تسليط ضوء الدراسة على  رتأينااالبشرية سر نجاح المؤسسات في القطاعات األخرى 
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ما يخص استخدام تكنولوجيا المعلومات في تسيير الموارد البشرية في المنشآت الرياضية وهي نظم الحديثة في
 . ول هذا الموضوع والكشف عن خباياهبالقدرة على تنا إلى إحساس الباحث، باإلضافة المعلومات

 :أسباب موضوعية -3-2

 :سباب اختيار موضوع البحث فيأتكمن      
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات في تسيير الموارد البشرية في المنشآت الرياضية نقص -

 .حاجة اإلدارة الرياضية بصفة عامة لمثل هذه األنظمة المعلوماتية وإلدارة الموارد البشرية بصفة خاصةإبراز  -

أنظمةة و المنشةآت الرياضةية،  فةيبصةفة عامةة أنظمةة المعلومةات  إشةكالية بعمةق تناولةت التةي النظريةة الدراسات قلة -
 .، في حدود إطالع الباحثبصفة خاصة إدارة الموارد البشريةالمتعلقة بمعلومات ال

األسةاليب اإلداريةة الحديثةة وخاصةة فيمةا يخةص لفت انتباه مةدراء المنشةآت الرياضةية ألهميةة إدارة المةوارد البشةرية و  -
وارد البشةةةرية باإليجةةةاب بصةةةفة المةةةوارد البشةةةرية لمةةةا يةةةنعكس علةةةى أداء إدارة المةةة اسةةةتخدام تكنولوجيةةةا أنظمةةةة معلومةةةات

 .خاصة، ومنها تحقيق أهداف المنشآت الرياضية بصفة عامة

 : أهمية البحث -4

تسةةليط  بصةةدد دراسةةته، حيةةث أنهةةا تسةةعى الةةى سةةة الحاليةةة فةةي أهميةةة الموضةةوع الةةذي نحةةنتكمةةن أهميةةة الدرا     
لةةم ينةةل القةةدر  بأنةةه، مجةةال اإلدارة الرياضةةيةنظةةر الكثيةةر مةةن المهتمةةين بالدراسةةات فةةي الضةةوء علةةى موضةةوع يعةةد فةةي 

التنبةؤ بمسةتوى أداء إدارة المةوارد أنةه يمكةن  الكافي مةن االهتمةام بهةا كمةا تبةرز أهميةة الدراسةة الحاليةة فةي التحقةق مةن
وممةا سةبق يمكةن أن نلخةص أهميةة الدراسةة والتةي تمثةل مةا قةد ، الرياضية المنشآتالبشرية من خالل نظم المعلومات 

 :تضيفه الدراسة الحالية بعد االنتهاء منها على الميدان العملي ومجال التخصص والتي نلخصها في النقاط التالية

 :أهمية نظرية -4-1

الرياضةية  ة مةن خةالل المنشةآتانطالقا من األدوار التعليمية والرياضية الهامةة التةي تقةوم بهةا اإلدارة الرياضةي
لهةذا البحةث  )األكةاديمي(يتجلةى الجانةب العلمةي ، وخاصة من جانب تسيير الموارد البشةرية داخةل المنشةآت الرياضةية

فةةي تزويةةد العةةاملين فةةي مجةةال اإلدارة الرياضةةية بهةةذا المرجةةع العلمةةي الةةذي يتطةةرق فةةي مضةةمونه إلةةى توضةةيح نظةةم 
كافةة وظائفهةا وممارسةاتها العمليات اإلدارية المتعلقة بإدارة المةوارد البشةرية و مختلف  في إنجاز ومساهمتهاالمعلومات 

 :، إضافة إلى)إلخ...تخطيط الموارد البشرية، االستقطاب والتعيين، التدريب، تقييم األداء، األجور والحوافز(اإلدارية 
المنشةآت بنظةم المعلومةات فةي إدارة المةوارد البشةرية  لفت انتباه المسئولين في المجال الرياضي إلى أهميةة اسةتخدام -

 .الرياضية

اإلدارة الرياضةية فةي تطبيةق اإلدارة  منهةا عةانيت التةي التكنولوجيةة بالمشةكالت المعرفةة ءراإثة فةي مسةاهمةال -
 .المنشآت الرياضيةبوبالتحديد نظم معلومات الموارد البشرية  ،اإللكترونية
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التةةةي  توضةةةيح أهةةةم معالمةةةهو  موضةةةوع نظةةم معلومةةةات المةةةوارد البشةةةريةثةةراء المعرفةةةة وزيةةةادة الرصةةةيد النظةةةري حةةةول إ -
  .يعتريها الغموض وااللتباس

 :أهمية تطبيقية -4-1

تركز الدراسة الضوء على األساليب اإلدارية الحديثة فيما يخص استخدام تكنولوجيا المعلومات في تسيير الموارد  -
 .في المنشآت الرياضيةالبشرية 

تسهم هذه الدراسة في إبراز دور نظام معلومات الموارد البشرية على رفع مستوى كفاءة وفعالية إدارة الموارد  -
 .البشرية من خالل االنتهاء من تنفيذ المهام واألعمال المطلوبة بالطريقة الصحيحة

من التي  اقتراحاتمعرفة نقاط قوة وضعف نظم المعلومات المستخدمة على مستوى المنشآت الرياضية، وتقديم  -
 .  تحسين كفاءة نظم معلومات الموارد البشريةشأنها 

 الرفةع مةن كفةاءة العمليةاتو بتزويد المديرين بكافة المعلومات المتعلقة بالموارد البشةرية، معرفة قدرة نظم المعلومات  -
تخطةةةيط المةةوارد البشةةةرية، االسةةةتقطاب (اإلداريةةة كافةةةة وظائفهةةا وممارسةةةاتها اإلداريةةة المتعلقةةةة بةةإدارة المةةةوارد البشةةرية و 

 .)إلخ...والتعيين، التدريب، تقييم األداء، األجور والحوافز

والكيفيةةة المناسةةبتين الزمةةة للعمةةل اإلداري بالكميةةة التةةوفير المعلومةةات  علةةىالمسةةتخدم نظةةم المعلومةةات معرفةةة قةةدرة  -
، وذلةك باسةةتخدام المنهجيةةة وسةةهولة اسةةترجاعها عنةد الحاجةةة، والدقةة فةةي والوقةت المحةةدد لةةدعم اتخةاذ القةةرارات الرشةيدة

 .العلمية والتحليل الكمي الختيار البديل المناسب من عدة بدائل متاحة

الفعةال بةين مختلةف اإلدارات فةي جميةع مسةتويات نظم المعلومات في تنظيم األعمةال ووسةائل التنسةيق إبراز أهمية  -
المنشةةأة الرياضةةية والحصةةول علةةى البيانةةات والوثةةائق ذات الصةةلة واسةةتخدام كميةةات أقةةل مةةن الجهةةد وتحسةةين التقنيةةات 

 .التنظيمية واإلدارية

هةا ومتابعةة معرفة أهمية نظم المعلومات في العمل اإلداري من خالل تحديةد األهةداف ورسةم الخطةط الكفيلةة بتحقيق -
 .التنفيذ وتقويم األداء وتسهيل عملية الرقابة

تكامل نظام معلومات الموارد البشرية مع نظم المعلومةات اإلداريةة الفرعيةة األخةرى كالنظةام المعلومةات  كيفيةإبراز  -
 .الرياضيةالمالي بما يكفل وجود نظام معلوماتي كلي متكامل يحسن عملية اتخاذ القرارات المناسبة في المنشآت 

العلمية والتطبيقية من مجاالت التكنولوجيا الحديثة في مجال تسيير الموارد البشرية والمنشآت الرياضية،  االستفادة -
بداعية قادرة على مواجهة تحديات الثورة العلمية  إلعداد نوعية من الموارد البشرية  ذات مهارات وقدرات إبتكارية وا 

 . والتكنولوجية

 .ة على التطرق لمثل هذه المواضيع في بالدنا للدراسة والبحث فيها من جوانب وزوايا أخرىتشجيع الطلب -
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 :أهداف البحث -5

، فالباحةث تحقيقةهالباحةث يريد الذي  الغرضيكمن الهدف من البحث في كما لكل عمل وبحث هدف قائم عليه، 
التةةي تعتبةةر بمثابةةة ضةةوابط توجةةه ، أهةةدافعةةادة وبعةةد أن يحةةدد أسةةئلة بحثةةه ينتقةةل إلةةى ترجتهةةا بصةةياغتها علةةى شةةكل 

 .عمله حتى النهاية

 :هداف بحثنا على النحو التاليأ ومن هذا يمكن صياغة 

التنبؤ بمستوى أداء إدارة الموارد البشرية من خالل نظم معرفة إذا أمكن من هذا البحث هو : الهدف الرئيسي
 :ويندرج تحت الهدف الرئيسي األهداف التالية، جزائر وسطال اتالرياضية لوالي المنشآتبالمعلومات 

  المنشآت الرياضيةبمعرفة ما مستوى نظام معلومات الموارد البشرية.  
  المنشآت الرياضيةبمعرفة ما مستوى أداء إدارة الموارد البشرية. 

 دارة الموارد البشرية هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين نظم المعلومات وأداء إت معرفة إذا ما كان
 .الرياضية نشآتالمب
 لواليات الجزائر  الرياضية نشآتالمبدارة الموارد البشرية نظام المعلومات في أداء إ نسبة مساهمةما  معرفة

 .وسط
 نشآت المبداللة نظم المعلومات مكن التوصل إلى معادلة للتنبؤ بأداء إدارة الموارد البشرية بمعرفة إن أ

 .الرياضية

 :المصطلحات والمفاهيم -6

ن يقوم بتعريف المصطلحات التةي سةوف يسةتخدمها فةي بحثةه أو التةي تشةكل عنةوان البحةث أو أالبد ألي باحث 
فةي م تحديةد المصةطحات أمةر الز  نأ" حيةثالدراسة حتةى ال يسةاء فهمهةا أو تفهةم بةدالالت غيةر دالالتهةا المقصةودة، 

 نأصةبح مةو ، ميةةلمةي سلى أساس علعه بحث ييجر  نباحث ألل نة، أمكذا التحديد بالدقم هما إتسةلكو مي، لكل بحث ع
 "هةةايعبةةر عن ناألفكةةار التةةي يريةةد الباحةةث أو معةةاني لصةةحيح لو محةةدد  كمةةع إدرا ها بحثةةو يتةةابعن ى القةةارء ألةةل عهالسةة

الغمةوض ولقد ورد في بحثنةا عةدة مفةاهيم ومصةطلحات اسةتوجب علينةا التعريةف بهةا إلزالةة ، (34، ص 7009سليمان، )
جرائيا كما يلي  :حولها وهذا بتعريفها اصطالحيا وا 

 :نظم المعلومات -6-1
 :النظام -6-1-1

هو مجموعة العناصر واألجزاء المتكاملة والمستلزمات الضرورية لتحقيق هدف معين من خالل معالجة بيانات 
 (44-42 ، ص7007العبادي، ) .أو مادة لتهيئة معلومات او مادة في فترة زمنية محددة
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 :نظم المعلومات -6-1-2
هو عبارة عن نظام متكامل يتكون من مجموعة من األفراد واإلجراءات والمصادر للمعلومات، والذي يعمل 
على تزويد اإلدارة بكل ما تحتاجه من معلومات دقيقة وكافية عن األنشطة المختلفة للمنظمة وفي الوقت المناسب، 

 .وفعالة ؤةاإلدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة وقيادة واتخاذ للقرارات المناسبة بصورة كفمن أجل إنجاز الوظائف 
   (002 ، ص7000الشوابكة، )

 اجرائيا: 

األجهزة والمعدات، (أن نظام المعلومات هو مجموعة من العناصر المتكاملة والمتفاعلة من الموارد المادية 
والبشرية والتكنولوجية، واإلجراءات التي يمكن من خالل تنفيذها توفير معلومات سابقة  )برمجيات، البيانات، الشبكات

وحالية وتنبؤية عن البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، تبدأ من المدخالت التي تتكون بشكل أساسي من البيانات 
لى مخرجات للنظام كنتائج تقدم إلى المخزنة التي يتم معالجتها من خالل األفراد أو الحواسيب، وأخيرا تحويلها إ

جراءات وحلول، ويستلم النظام التغذية العكسية لضبطه أو مراقبته،  المستخدم النهائي على شكل تقارير ورسوم وا 
نجاز الوظائف اإلدارية والرقابة في المنظمة  .بهدف تدعيم اتخاذ القرارات وا 

 :دارة الموارد البشريةإ -6-2
 :البشريةالموارد  -6-2-1

يقصةةةد بةةةالموارد البشةةةرية تلةةةك الجمةةةوع مةةةن األفةةةراد المةةةؤهلين وذي المهةةةارات والقةةةدرات المناسةةةبة ألنةةةواع معينةةةة مةةةن 
قناع  (042 ، ص0992السلمى، ) .األعمال والراغبين في أداء تلك األعمال بحماس وا 

 :إدارة الموارد البشرية -6-2-1
 وتطويرهةا وتحفيزهةا عليهةا، والحفةاظ المؤهلةة البشةرية بالكفةاءات المؤسسةة تزويةد عمليةة هي البشرية الموارد إدارة

 وتةوفير البشةرية المةوارد علةى بالحصةول المتعلقةة النشةاطات كافةة وتتضةمن واإلنجةاز، األداء مسةتويات أعلةى لتحقيةق

 بكفةاءة المؤسسةة أهةدافلتحقيةق  وقةدراتها مهاراتهةا تنميةة علةى والعمةل عنةدها مةا أفضةل لتقةديم لهةا مناسبة عمل بيئة

 (03 ، ص7002حسونة، ) .وفعالية

 اجرائيا: 

إدارة الموارد البشرية هي إحدى األنشطة اإلدارية التي تعمل على االستخدام األمثل للموارد البشرية بجميع 
يتوافق مستوياتها التنظيمية في المؤسسة، وهي تختص برسم السياسات، ووضع البرامج، وتحديد اإلجراءات، بشكل 

مع استراتيجية المؤسسة، من خالل توفير احتياجات المؤسسة من الكفاءات البشرية وتنسيقها، وما قد يتضمنه ذلك 
من استقطاب واختيار، وتدريب، وتنمية لمهاراتها، وتحفيزها، إضافة إلى إنجاز تلك األنشطة بأسلوب يكفل للعاملين 

اسبة من الحياة الوظيفية، لتحقيق أهداف المؤسسة بأكبر قدر من المساواة، وتحقيق الذات، ويوفر لهم نوعية من
 .الكفاءة والفعالية
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 :الرياضية المنشأة -6-3
هي عبارة عن مؤسسات رياضية تربوية تهدف إلى إعداد الشباب واإلهتمام بالنشء ورعايته في ضوء السياسة 

   ، 0999، سمير).في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافهاالعامة للدولة، وهي تعد أساسا على ما لديها من موارد بشرية 

 (02 ص

 اجرائيا: 
سواء التنافسي، التدريبي،  لنشاط الرياضيلممارسة اوالمجهزة بالوسائل واإلمكانيات مهيأة ال كلاهيهي تلك ال

، والتي تحمل والبدنيةالرياضية النشاطات  حتواءالشروط التقنية والصحية واألمنية التي تتوفر فيها الو ، الترفيهي
 .إلى إعداد الشباب ورعايتهمن خالله طابع تربوي تهدف 

 :حثبالدراسات المرتبطة بال -7

تعد مراجعة أدبيات البحث بما فيها الدراسات السابقة عنصرا مهما ومفصال أساسيا من المفصليات المنهجية، 
والتقارير العلمية األكاديمية خاصة، كما تعد الخطوة ونقطة انطالقة في إعداد وانجاز وكتابة البحوث العلمية عامة 

األولى في التخطيط لمشروع بحث جديد وأصيل ورصين، كما تتطلب هذه المراجعة المزيد من الجهد العقلي لكي 
 .تتسم بالدقة والعمق وما الدراسات السابقة إال محطة أساسية لذلك

البحوث األكاديمية، بل هي القاعدة الرئيسة لبناء جهد  كما تمثل مراجعة الدراسات السابقة نقطة مركزية في
نما هي عملية معرفية تراكمية  بحثي رصين، وهذا بال شك يؤكد على أن الدراسات االكاديمية ال تبنى من فراغ وا 

ضافة للمعرفة اإلنسانية المنجزة  .تنطلق من جهود الباحثين السابقين وغايتها تحقيق تقدم وا 

العديد من األسس النظرية للدراسات المقترحة يعتمد على دراسات سابقة سواء كانت نظرية ومما ال شك فيه أن 
، وهذه الدراسات تعكس أراء الباحثين ونتائج التي تحصلوا عليها في أوقات سابقة، وتكمن (ميدانية)أو تطبيقية 

افة إلى تحديد مدى مساهمة النتائج الفائدة من هذه الدراسات في استخالص العبر من خالل القراءة التحليلية لها إض
التي تم التوصل إليها في تلك الدراسات والتي لها صلة بموضوع البحث المراد تنفيذه أو دراسته، ولكي يظهر 
الباحث األهمية من دراسته ال بد من أن يوضح كيف يختلف بحثه عن البحوث السابقة وما يميزه عنهم فالغرض 

أساس اإلطار النظري للموضوع، إعطاء أفكار حول المتغيرات التي أهمية الدراسة، من هذه الدراسات تحديد قوة و 
كما تزود الباحث بمعلومات حول العمل الذي تم إنجازه والذي يمكن تطبيقه، ومن هذا المنطلق سوف نقوم بعرض 

 .شريةإدارة الموارد الب، نظم المعلومات: الدراسات التي تناولت متغيرات دراساتنا المتمثلة في

فهنةةاك العديةةد مةةن الدراسةةات التةةي تناولةةةت احةةد متغيةةرات دراسةةتنا وتناولتتةةه مةةةن زوايةةا مختلفةةة، وقةةد تنوعةةت هةةةذه 
الدراسةات بةين العربيةة واألجنبيةة، وسةوف نسةتعرض فةي هةذه الدراسةةة جملةة مةن الدراسةات التةي تةم االسةتفادة منهةا مةةع 

يتضةةمن جوانةةب االتفةةاق واالخةةتالف وبيةةان الفجةةوة العلميةةة التةةي ة الةةى ابةةرز مالمحهةةا، مةةع تقةةديم تعليقةةا عليهةةا ر اإلشةةا
 .تعالجها الدراسة الحالية، وأخيرا جوانب االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية
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 :متغير إدارة الموارد البشريةالتي تناولت والبحوث الدراسات عرض  -7-1

 أطاريح الدكتوراه: 

  (1022-1020) "بورزامة رابح"دراسة  

عمليـة تسـيير المـوارد البشـرية فـي الهيئـات الرياضـية فـي ظـل العولمـة واال تصـاد " جةاءت الدراسةة تحةت عنةوان
أن األهةداف التةي تكةون علةى مسةتوى الهيئةة الرياضةية هةي أن الهةدف األساسةي التعرف على  إلى والتي هدفت" الجر

إلدارة المةةوارد البشةةرية فةةي جميةةع الهيئةةات سةةواء كانةةت كبيةةرة أو صةةغيرة، عامةةة أو خاصةةة هةةو تزويةةد الهيئةةة الرياضةةية 
 . بموارد بشرية فعالة وتطوير األفراد

علةةى أربعةةة مةةوزيعين  موظةةف (210)مةةن  فتكونةةت سةةةالدرا وعينةةة الوصةةفي، المةةنهج دراسةةته فةةي الباحةةث سةةتخدما
، تةم اختيةارهم موظةف )03(منه واليات من الوسط الجزائري متمثلة في مركباتها الرياضية حيث من كل مركب أخذنا 

 .اختياريةبطريقة 

 الرياضةةيةالفعاليةة التنظيميةة وهةذا لغةرض قيةةاس مةدى رضةا المةوظفين بالهيئةات مقيةةاس  الباحةث باسةتخدام قةام وقةد
النسةةبة  المتمثلةةة فةةي اإلحصةةائية األسةةاليب الباحةةث كمةةا اسةةتخدم الدراسةةة، فةةروض صةةحة مةةن كةةأدوات للدراسةةة للتحقةةق

 .ألفا كرونباخ ، معامل الثباتسبيرمان معامل االرتباط المئوية،

أن مةةوظفي إدارات المركبةةات الرياضةةية لةةبعض واليةةات الوسةةط الجزائةةري يتمتعةةون إجمةةاال علةةى  النتةةائج ظهةةرتأو 
بمسةةتوى رضةةا عةةام حسةةن، وهةةذا ال يعنةةي عةةدم االهتمةةام بةةالمورد البشةةري مةةن ناحيةةة تهيئةةة المنةةاخ الةةوظيفي فةةي مجةةال 

صةةميم بةةةرامج العمةةل بالهيئةةات الرياضةةية بشةةكل يسةةاعد المةةوظفين علةةى تقةةديم طاقةةاتهم ومهةةاراتهم فةةي العمةةل، وكةةذا ت
عةةداد السياسةةات  عةةداد أهةةداف وسياسةةات ونشةةاطات وا  بشةةكل يتوافةةق واحتياجةةات العةةاملين االجتماعيةةة وكةةذا تصةةميم وا 

إلدارة الموارد الشرية بشكل يحقق التناغم والنافس فيم بينها، وما يضمن التكامل مع بقية أهداف وسياسةات ونشةاطات 
 . اإلدارات األخرى في الهيئة الرياضية

االهتمةام بةالموارد البشةرية مةن خةالل العمةل علةى حةل مةن أهمهةا ضةرورة  التوصةيات مةن عةدد إلى الدراسة وانتهت
مشةاكل األفةةراد العةاملين بالهيئةةات الرياضةةية وكافةة مجةةاالت العمةل، والعمةةل علةةى تقريةر وتنفيةةذ سياسةة التسةةيير الجيةةدة 

كافةة المنظمةات فةي قطاعةات العمةل بالهيئةات الرياضةية في مجال شؤوت األفراد العاملين، والعمةل علةى التنسةيق مةع 
  .فيما يتعلق بتسيير العنصر البشري ورعايته صحيا واجتماعيا ومهنيا

  (1022-1022) "بن ساعد يمينة"دراسة  

 والتةي هةدفت" إدارة الموارد البشرية المبنيـة علـت تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت" جاءت الدراسة تحت عنةوان
مةةدى مسةةاهمة تكنولوجيةةا المعلومةةات واالتصةةاالت فةةي إدارة المةةوارد البشةةرية بالمنظمةةة مةةن خةةالل التعةةرف علةةى  إلةةى

خةرى ومعرفةة أهةم التحةديات التةي أتأثيرها على وظائف إدارة الموارد البشرية من جهة وعلى مواردها البشرية من جهة 
 . تواجه إدارة الموارد البشرية من خالل تطبيق اإلدارة االلكترونية
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شةملت إطةارات  موظةف (200)مةن  فتكونةت الدراسةة وعينةة ،التحليلةي الوصةفي المةنهج دراسةته فةي الباحث ستخدما
طارات وأعوان إدارية  .الحصر الشامل، تم اختيارهم بطريقة سامية وا 

 كمةةا اسةةتخدم الدراسةةة، فةةروض صةةحة مةةن كةةأدوات للدراسةةة للتحقةةق والمقابلةةةاالسةةتبيان  الباحةةث باسةةتخدام قةةام وقةةد
المتوسةةط الحسةةابي، االنحةةراف المعيةةاري، معامةةل االرتبةةاط  النسةةبة المئويةةة، المتمثلةةة فةةي اإلحصةةائية األسةةاليب الباحةةث

 .ألفا كرونباخ، االنحدار الخطي المتعدد معامل الثباتبيرسون، 

تكنولوجيةةا المعلومةةات تسةةاهم فةةي تحسةةين أداء إدارة المةةوارد البشةةرية والرفةةع مةةن أن إجمةةاال علةةى  النتةةائج ظهةةرتأو 
كفةةاءة عملياتهةةا ووظائفهةةا وتسةةهيل معالجةةة اإلجةةراءات اإلداريةةة واتخةةاذ القةةرارات، وتنميةةة المةةوارد البشةةرية مةةن الجانةةب 

وتطةوير كفةاءاتهم ومواكبةة التطةورات الحاصةلة فةي هةذا المجةال وخلةق بيئةة عمةل تقةوم  المعرفي بتكنولوجيا المعلومةات
 .على التعاون الجماعي وتبادل المعرفة الذي يساهم في رفع مهارات وقدرات الموارد البشرية

ة تةةوفير الةةدعم المةةالي مةةن أجةةل تةةوفير البنيةةة التحتيةةة الالزمةةمةةن أهمهةةا  التوصةةيات مةةن عةةدد إلةةى الدراسةةة وانتهةةت
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من اجهزة وشةبكات وبرمجيةات لتطبيةق اإلدارة االلكترونيةة للمةوارد البشةرية، حةرص 
إدارة الموارد البشرية على التدريب المستمر لمواردها البشرية من أجةل مواكبةة التغيةرات الحاصةلة فةي مجةال تكنولوجيةا 

لهةةا، عمةةل إدارة المةةوارد البشةةرية علةةى اسةةتخدام تكنولوجيةةا المعلومةةات المعلومةةات واالتصةةاالت الحاصةةلة فةةي بيئةةة أعما
مةع اسةتقطاب المةوارد البشةرية المؤهلةة فةي جميةع  )األجهزة والمعدات، البيانات والشبكات(واالتصاالت بجميع أبعادها 

  .وظائفها وممارساتها من أجل رفع مستوى أدائها الوظيفي

 رسائل الماجستير: 

  (1002-1000)" عمر دمانة"دراسة  

 إلى والتي هدفت" دور تنظيم إدارة الموارد البشرية في تطوير المنشآت الرياضية" جاءت الدراسة تحت عنوان

دارتها الرياضية المنشأة إدخال  الرياضية اإلدارة يخص فيما المعرفي الجانب بإثراء وذلك العلمية، حيز البحوث وا 

 اهتماما أن هناك نجد كما إذ اإلدارة، وظائف من هامة وظيفة أو أساسيا عنصرا بصفته التنظيم خالل دراسة من

 إلى باإلضافة الرياضي، المجال به في االهتمام يجب فإنه العامة اإلدارة مجاالت مختلف في التنظيم بعملية كبيًرا

 وأن ة خاًص  نشاطها طبيعة كانت مهما منشأة أي داخل أهمية قصوى ذات األخرى هي البشرية الموارد إدارة اعتبار

 رشيدة للموارد إدارة وجود طريق عن إال استمراريتها تحقق أن منشأة ألي يمكن ال أنه الحديثة أثبتت الدراسات جل

 المنشأة داخل الحقيقية وا عطائها مكانتها الرياضي المجال في األخرى هي بها االهتمام وجوب وبالتالي البشرية

 . عام بشكل الرياضة تطوير وبالتالي الرياضية اإلدارة مستوى تحسين على يساعد الذي األمر الرياضية،

الرياضةي  المركةبب موظف (00)من  فتكونت الدراسة وعينة ،التحليلي الوصفي المنهج دراسته في الباحث ستخدما
 .الحصر الشامل، تم اختيارهم بطريقة مهنيين وعمال إداريين وموظفين إطارات بين لوالية األغواط، 
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كةةأدوات للدراسةةة عبةةارة موزعةةة علةةى محةةورين  )03(المالحظةةة واالسةةتبيان المكةةون مةةن  الباحةةث باسةةتخدام قةةام وقةةد
 .التكرارات، النسبة المئوية المتمثلة في اإلحصائية األساليب الباحث كما استخدم الدراسة، فروض صحة من للتحقق

مةةرتبط بمةةا تسةةخره هةةذه األخيةةر لعناصةةر التنظةةيم أن نجةةاح إدارة المةةوارد البشةةرية إجمةةاال علةةى  النتةةائج ظهةةرتأو 
والعالقةةةات اإلنسةةةانية، وكةةةذا اتخةةةاذ القةةةرار داخةةةل المنشةةةآت الرياضةةةية ممةةةا يضةةةفي انسةةةجاما وتكةةةامال بةةةين إدارة المةةةوارد 

 . البشرية وباقي إدارات المنشأة

فيما يتعلق بإدارة الموارد من أهمها زيادة االهتمام بوظيفة التنظيم خاصة  التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت
البشرية يساعد على نموه وتطوره، زيادة التركيز على اإلستراتيجيات البعدية التي تعمل على صيانة الموارد البشرية 
من تدريب وترقية واجور وغيرها، زيادة الموارد المادية خاصة فيما يتعلق بأجهزة وبرامج اإلعالم اآللي وتعميم نظام 

 .ها من دور فعال في تسهيل العمليات اإلداريةاالنترنيت لما ل

  (1002-1002)" أمراسي زهية"دراسة  

إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية علت مستوى الهياكل الرياضـية فـي ظـل تحـديات " جاءت الدراسة تحت عنوان
الهياكةل الرياضةةية فةةي  دور إسةتراتيجيات إدارة المةةوارد البشةرية علةةى مسةةتوىالتعةةرف علةةى  إلةى والتةةي هةةدفت" العولمـة

 . مواجهة تحديات العولمة

داريةةةين  (00)مةةن  فتكونةةةت الدراسةةة وعينةةةة الوصةةفي، المةةةنهج دراسةةته فةةةي الباحةةث سةةتخدما فةةةردا مةةا بةةةين إطةةارات وا 
 .الحصر الشامل، تم اختيارهم بطريقة على مستوى االتحادية الوطنية لكرة القدم وعمال مهنيين ومدربين

كةةةأدوات للدراسةةةة  والمقابلةةةة محةةةاور )00(علةةةى  عبةةارة موزعةةةة )12(اسةةةتبيان مكةةةون مةةةن  باسةةةتخدامالباحةةةث  قةةةام وقةةد
اختبةةار  النسةةبة المئويةةة، المتمثلةةة فةةي اإلحصةةائية األسةةاليب الباحةةث كمةةا اسةةتخدم الدراسةةة، فةةروض صةةحة مةةن للتحقةةق

 .2كا

بما تحمله مةت تحةديات ومخةاطر  العولمة هي عملية قائمة تفرض وجودهاظاهرة أن إجماال على  النتائج ظهرتأو 
إدارة فةةي البعديةة  وأالقبليةةة سةواء اإلسةةتراتيجيات  اعتمةاد ضةةرورة، فةي جميةةع المجةاالت وخاصةةة مجةال المةةوارد البشةرية

توجةةةد عراقيةةةل تسةةةييرية وماديةةةة ، أهةةةدافها ومواجهةةةة التحةةةديات التةةةي تفرضةةةها ظةةةاهرة العولمةةةةتحقيةةةق لالمةةةوارد البشةةةرية 
 . و البعدية في إدارة الموارد البشرية داخل الهياكل الرياضيةأاد اإلستراتيجيات سواء القبلية ومعنوية تحول دون اعتم

أكثةةةر بتنظةةةيم تكوينةةةات وتةةةدريبات عاليةةةة االهتمةةةام مةةةن أهمهةةةا ضةةةرورة  التوصةةةيات مةةةن عةةةدد إلةةةى الدراسةةةة وانتهةةةت
والمشةةةاركة فةةةي البةةةرامج العالميةةةة المسةةةتوى وتبةةةادل الخبةةةرات مةةةع الخةةةارج ومواكبةةةة مجةةةال التكةةةوين فةةةي المهةةةن الجديةةةدة 

والتواصةةل مةةع المراكةةز العالميةةة المتخصصةةة بمجةةال المةةوارد البشةةرية والتعةةرف علةةى مةةا وصةةلت إليةةه مةةن تطةةورات فةةي 
جةةراء دراسةةات عةةن دور التقنيةةة المعلوماتيةةة فةةي مجةةال إدارة المةةوارد البشةةرية وخاصةةة  مجةةال تنميةةة المةةوارد البشةةرية، وا 

  .ضيةعلى مستوى الهياكل الريا
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  (1022-1020)" دروازي كريم"دراسة  

األداء الـــوظيفي ردارة المـــوارد البشـــرية وعال تهـــا بالمنـــاإل التنظيمـــي فـــي اردارة " جةةةاءت الدراسةةةة تحةةةت عنةةةوان
دور إدارة المةةوارد البشةةرية فةةي تحقيةةق أهةةداف اإلدارة الرياضةةية ال سةةيما التعةةرف علةةى  إلةةى والتةةي هةةدفت" الرياضــية

 . والرياضة الوالئية، وكذا العوامل المؤثرة في هذا األداء على وجه العموممديرية الشباب 

بمديريةةةة  موظةةف (00)مةةةن  فتكونةةت الدراسةةةة عينةةةأمةةا  ،االرتبةةةاطي الوصةةفي المةةةنهج دراسةةته فةةةي الباحةةث سةةتخدما
 .بسيطة ةعشوائي، تم اختيارهم بطريقة الشباب والرياضة لوالية تيزي وزو

كةةأدوات  )المةةوارد البشةرية أداءالمنةةاخ التنظيمةي، (اسةتبيان يحتةةوي علةى متغيةةري البحةث  الباحةث باسةةتخدام قةةام وقةد
 النسةةبة المئويةةة، المتمثلةةة فةةي اإلحصةةائية األسةةاليب الباحةةث كمةةا اسةةتخدم الدراسةةة، فةةروض صةةحة مةةن للدراسةةة للتحقةةق

 .ألفا كرونباخ ، معامل الثباتبيرسون معامل االرتباط االنحراف المعياري، المتوسط الحسابي،

وجود عالقة بين المناخ التنظيمةي وأداء المةوارد البشةرية فةي اإلدارة الرياضةية، ووجةود إجماال على  النتائج ظهرتأو 
وأبعةةةاد المنةةةاخ التنظيمةةةي تعةةةزى للسةةةمات الشخصةةةية كالثقةةةة فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين تنميةةةة اإلدارة الرياضةةةية 

رة الرياضية مما يضةفي انسةجاما وتكةامال بةين إدارة المةوارد البشةرية وبةاقي إدارة ن وتحمل المسؤولية داخل اإلداو والتعا
 . المنشأة الرياضية

زيادة االهتمام بوظيفة التنظيم خاصة فيمةا يتعلةق بةإدارة المةوارد من أهمها  التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت
البشرية يساعد على نمو المناخ التنظيمي، زيادة التركيز علةى االسةتراتيجيات البعديةة التةي تعمةل علةى صةيانة المةوارد 

ج اإلعةةالم اآللةةي البشةةرية مةةن تةةدريب وترقيةةة وأجةةور وغيرهةةا، زيةةادة المةةوارد الماديةةة خاصةةة فيمةةا يتعلةةق بةةأجهزة وبةةرام
  .وتعميم نظام االنترنيت لما لها من دور فعال في تسهيل العمليات اإلدارية 

  (1026-1020)"  وادري عبد القادر"دراسة  

 إلةى والتةي هةدفت" تكنولوجيا المعلومات واالتصال وأثرها علت إدارة الموارد البشـرية" جاءت الدراسة تحت عنوان

الجديةدة لتكنولوجيةا المعلومةات واالتصةال علةى وظيفةة أساسةية وحساسةة فةي المؤسسةة أال مظةاهر الثةورة التعرف علةى 
 . وهي وظيفة إدارة الموارد البشرية وذلك من خالل معرفة أثر هذه التكنولوجيا على وظائفها

وموظةةةف إطةةةار  (20)مةةةن  فتكونةةةت الدراسةةةة عينةةةةأمةةةا و  ،التحليلةةةي الوصةةةفي المةةةنهج دراسةةةته فةةةي الباحةةةث سةةةتخدما
 .قصدية، تم اختيارهم بطريقة التكنولوجية كوندوربمؤسسة 

كةةأدوات للدراسةةةة  محةةاور والمقابلةةةة )00(عبةةارة موزعةةةة علةةى  )12(اسةةتبيان مكةةةون مةةن  الباحةةةث باسةةتخدام قةةام وقةةد
 .التكرارات، النسبة المئوية المتمثلة في اإلحصائية األساليب الباحث كما استخدم الدراسة، فروض صحة من للتحقق

تكنولوجيا المعلومات واالتصال لها أثر بالغ األهمية في زيةادة فعاليةة إدارة المةوارد أن إجماال على  النتائج ظهرتأو 
لخةدمت البشرية، ويمكن الحكم على أن مستوى تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال لم يرتقةي إلةى مسةتوى المطلةوب 
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، رغم أن مؤسسةة كونةدور تتةأثر بةالمحيط الخةارجي والتطةور امةإدارة الموارد البشرية بصفة خاصة والمنظمة بصفة ع
 . حد عناصر هذا األخيرالتكنولوجي، وما تكنولوجيا المعلومات واالتصال إال أ

فةي المنظمةة ألنهةا تةدير المةوارد البشةرية وظيفةة إدارة االهتمةام بمةن أهمهةا  التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت
وضع خطة استراتيجية للتحكم فةي تكنولوجيةا المعلومةات، ، واالبتكار والتطويرأهم مورد فيها وألنه القادر على اإلبداع 

ويجةةةب االسةةةتفادة مةةةن المةةةوارد البشةةةرية المتحكمةةةة فةةةي هةةةذه التكنولوجيةةةا، ويجةةةب وضةةةع الرجةةةل المناسةةةب فةةةي المكةةةان 
   .ة بكفاءات عاطلة ال يمكن الوصول من خاللها إلى األهداف المرجوةالمناسب فإدارة الموارد البشري

 البحوث: 

  (1022)"  رماط نوري"دراسة  

إدارة الموارد البشرية بالنوادي الرياضية المحترفة كإحدى متطلبـات نجـاا االحتـراف " جاءت الدراسة تحت عنوان
إدارة المةةوارد البشةةرية بةةالنوادي الرياضةةية المحترفةةة إذا مةةا كانةةت التعةةرف علةةى  إلةةى والتةةي هةةدفت" الرياضــي بــالجزائر

 . تعتبر كأحد متطلبات نجاح االحتراف الرياضي بالجزائر

عضةةو مجلةةس إدارة للنةةوادي  (00)مةةن  فتكونةةت الدراسةةة عينةةةأمةةا  الوصةةفي، المةةنهج دراسةةته فةةي الباحةةث سةةتخدما
 .المسح الشامل، تم اختيارهم بطريقة الرياضية المحترفة

 مةةن كةةأدوات للدراسةة للتحقةةقمحةاور  )00(عبةارة موزعةةة علةةى  )22(اسةةتبيان مكةون مةةن  الباحةث باسةةتخدام قةةام وقةد
اختبةةار النسةةبة المئويةةة، التكةةرارات،  المتمثلةةة فةةي اإلحصةةائية األسةةاليب الباحةةث كمةةا اسةةتخدم الدراسةةة، فةةروض صةةحة

 .ألفا كرونباخ ، معامل الثبات2كا

المةوارد البشةرية بةالنوادي الرياضةية المحترفةة تعتبةر كإحةدى متطلبةات نجةاح  أن إدارةإجمةاال علةى  النتةائج ظهةرتأو 
االحتراف الرياضي بالجزائر، وما لها من دور فعال في زيادة فعالية الموارد البشرية لما لها مةن صةلة مباشةرة مةع كةل 

 . ذا ما يسمح بتحقيق الفعاليةما يتعلق بالمورد البشري عبر العديد من الوظائف التي تكون إدارة الموارد البشرية وه

بةةإدارة المةةوارد البشةةرية ووضةةع متخصصةةين االهتمةةام ضةةرورة مةةن أهمهةةا  التوصةةيات مةةن عةةدد إلةةى الدراسةةة وانتهةةت
متخصصةة فةي إدارة المةوارد بإنشاء وحدة أو لجنة إلدارة الموارد البشرية بالنوادي الرياضية المحترفة، وتكوين إطارات 

  .رة وكفاءة متخصصة في هذا المجال وتساهم بدورها في نجاح االحتراف الرياضيالبشرية على أيدي ذات خب

  (1022)"  رماط نوري"دراسة  

ــو وظــائف" جةةاءت الدراسةةة تحةةت عنةةوان ودوره فــي تحســين أداء مــديريات الشــباب  إدارة المــوارد البشــرية تطبي
المةوارد البشةرية فةي تحسةين أداء مةديريات الشةباب دور تطبيق وظائف إدارة التعرف على  إلى والتي هدفت" والرياضة

 . والرياضة وفق مؤشرات األداء المؤسسي المعتمدة في الدراسة من وجهة نظر رؤساء المصالح والمكاتب
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موظفةةا يشةةغلون مناصةةر رؤسةةاء  (20)مةةن  فتكونةةت الدراسةةة عينةةةو  الوصةةفي، المةةنهج دراسةةته فةةي الباحةةث سةةتخدما
 .طبقية، تم اختيارهم بطريقة مديريات الشباب والرياضة المكاتب والمصالح على مستوى

وظةةائف إدارة المةةوارد البشةةرية، أداء مةةديريات الشةةباب (اسةةتبيان يحتةةوي علةةى محةةورين  الباحةةث باسةةتخدام قةةام وقةةد
 المتمثلةة فةي اإلحصةائية األساليب الباحث كما استخدم الدراسة، فروض صحة من كأدوات للدراسة للتحقق )والرياضة

 .ألفا كرونباخ معامل الثباتالمتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط بيرسون،  النسبة المئوية،

ه ال توجةد عالقةةة ذات داللةة إحصةةائية بةين تطبيةةق وظةائف إدارة المةةوارد البشةةرية أنةةإجمةةاال علةى  النتةائج ظهةرتأو 
 . المؤسسيوتحسين أداء مديريات الشباب والرياضة وفق مؤشرات األداء 

إدارة المةةوارد البشةةرية أكثةةر بتطبيةةق وظةةائف ضةةرورة االهتمةةام مةةن أهمهةةا  التوصةةيات مةةن عةةدد إلةةى الدراسةةة وانتهةةت
 .على مستوى مديريات الشباب والرياضة من خالل االستعانة بمختلف األطر النظرية للموضوع

 :التعليو علت الدراسات المرتبطة بمتغير إدارة الموارد البشرية -7-2

 ت، وجةد أن أغلبهةا عالجةالسةابقة الخاصةة بةالمحور األولوالبحةوث لدراسةات ل "الباحـث" عرض وتحليلمن خالل 
اإلدارة الرياضةةية علةةى مسةةتوى المؤسسةةات إلبةةراز دورهةةا فةةي حيةةث سةةعت الدراسةةات إمةةا ، إدارة المةةوارد البشةةريةمتغيةةر 

، أو إليجةةاد العالقةةة علةةى أداء إدارة المةةوارد البشةةرية تةةأثير تكنولوجيةةا المعلومةةاتأو معرفةةة ، الرياضةةية لتحقيةةق أهةةدافها
ائج إيجابيةة رغةم ، وعموما توصلت نتائج هذه الدراسةات إلةى نتةوبين أحد العوامل المؤثرة في أداء الموارد البشرية بينها

ا يلةي ، وفيمةمؤسسات رياضية مختلفة مةن حيةث األهةداف والمسةتوياتالدراسة من جوانب مختلفة وفي  تناولها لمتغير
 :وسنعمد إلى عرضها بالتفصيل أوجه االتفاق واالختالف في الدراسات السابقة "الباحث"يوضح 

 : من حيث طبيعة الدراسة -0-1-2

، )01( ، والبحةوثدراسةات (00)ورسةائل الماجيسةتير تيندراسة (01)تنوعت الدراسات السابقة بةين أطةاريح الةدكتوراه 
 .إدارة الموارد البشرية جوانب بجميعومنه كل هذه الدراسات تندرج بمرحلة ما بعد التدرج، كما أنها ألمت 

  :من حيث الفترة الزمنية ومكان الدراسة -0-1-1

أجريةت فةي فتةرة زمنيةة مةا أنهةا و المرتبطة بموضةوع البحةث الحةالي من الدراسات السابقة  (02) شمل بحثنا عرض
، مةةع عةةةدم وجةةةود دراسةةةة عربيةةةة أو "الجزائـــر"المحليةةةة  جميعهةةا فةةةي البيئةةةة، كمةةةا أجريةةةت الدراسةةةات (1022-1000) بةةين

 .أجنبية ضمن الدراسات السابقة

  :من حيث األهداف -0-1-0

 تمثلت في اتفقت الدراسات السابقة على العديد من األهداف المشتركة ولكن تعددت األهداف في هذه الدراسات 
ستراتيجياتها دور إدارة الموارد البشرية التعرف على  اإلدارة الرياضية  تحسين أداءفي من خالل وظائفها وسياساتها وا 

، وهذا ، وكذا العوامل المؤثرة في هذا األداء على وجه العموملتحقيق أهدافها على مستوى المؤسسات الرياضية
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التي هدفت إلى ، (2116-2112)"  وادري عبد القادر"ودراسة  ،(2112-2112) "بن ساعد يمينة"دراسة باستثناء 
من جهة وعلى مواردها البشرية من جهة أخرى ير تكنولوجيا المعلومات على وظائف إدارة الموارد البشرية أثتمعرفة 

 .الرياضيةومعرفة أهم التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية من خالل تطبيق اإلدارة االلكترونية في المؤسسات 

 :من حيث المتغيرات -0-1-0

إدارة المةةوارد البشةةرية، مثةةل  متغيةةر الصةةياغة فةةيمةةن حيةةث  مةةع الدراسةةة الحاليةةة الدراسةةات السةةابقةأغلةةب  اتفقةةت     
إلى تسيير الموارد البشةرية مثةل  تومنها من تطرق، (1022-1020)" دروازي كريم" ودراسة (1022)"  رماط نوري" دراسة
  .وهذا ما يتفق مع الدراسة الحالية، (1022-1020) "بورزامة رابح" دراسة

  :من حيث المنهج المتبع -0-1-0

فةةي اسةةتخدامها تنةةوع المةةع ، الوصةةفي لمةةنهجا اسةةتخدامتوافقةةت أغلبيةةة الدراسةةات السةةابقة مةةع الدراسةةة الحاليةةة فةةي 
أمةا ، رتبةاطيبأسةلوبه اإلالمةنهج الوصةفي دت علةى والتي اعتمة (1022-1020)" دروازي كريم" دراسةك ،أساليبهلمختلف 
أمةةا فةةي دراسةةتنا الحاليةةة ، اعتمةةدت علةةى المةةنهج الموصةةفي بأسةةلوبه التحليلةةي (1022-1022) "بــن ســاعد يمينــة"دراسةةة 
  .ذا ما يختلف عن الدراسات السابقة، وهاإلرتباطي والسببي المقارن نستخدم المنهج الوصفي بأسلوبهسوف 

  :وكيفية اختيارهامن حيث العينة  -0-1-6

الموظفين سواء بالمؤسسات الرياضية اتفقت الدراسات السابقة في عينتها حيث تطبق الدراسات على عينات من 
اإلداريين والتقنيين، ورؤساء األقسام والوحدات، والفروع،  ، وهناك دراسات شملت فئة أو االقتصادية أو الخدماتية

واختلفت الدراسات السابقة في طرق اختيارها لعينة البحث، فكل دراسة وطرق اختيارها، ويرجع ذلك لطبيعة وهدف 
 )00(كل دراسة، ويالحظ من الدراسات السابقة أن أغلب الدراسات تم اختيار عينتها بطريقة الحصر الشامل بواقع 

كدراسة      في حين دراستين تم اختيار عينتها بطريقة قصدية ، (1022)"  رماط نوري"مثل دراسة  دراسات
كان اختيار العينة  )1022( رماط نوري وهو ما يتفق مع الدراسة الحالية، وفي دراسة  (1022-1020) "بورزامة رابح"

يوضع مدى ما  وهذا، كان اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة )1022(دروازي كريم أما دراسة ، طبقيةبطريقة 
 .ختيار العينةاالتنوع في كيفية 

 :من حيث األدوات المستخدمة -0-1-0

انات والمقابلةةةة، واالسةةةتبألدوات البحةةةث بةةةين المقةةةاييس فةةةي اسةةةتخدامها بةةةالتنوع والتعةةةدد  الدراسةةةات السةةةابقة تميةةةزت
 لةةى نتةةائجإللتوصةةل  تتطلبةةه الموضةةوعة ومةةا لتحقةةق مةةن صةةحة فرضةةيات الدراسةةةاو ، جمةةع البيانةةاتوذلةةك ل والمالحظةةة

التةي تقةيس متغيةر اسةتعملت العديةد مةن األدوات لجمةع البيانةات أن أغلةب الدراسةات السةابقة كمةا  الباحةث، إليهةا يستند
فةةي  (1022)"  رمــاط نــوريوعلةةى سةةبيل التوضةةيح اسةةتخدم ية بشةةكل مباشةةر، إدارة المةةوارد البشةةر فةةي دراسةةاتنا والمتمثةةل 

أو بشةكل غيةر مباشةر كتناولهةا دور إدارة الموارد البشةرية فةي تحقيةق أهةداف اإلدارة الرياضةية، دراسته استبيان لمعرفة 
دور تطبيةق وظةائف إدارة استخدم  استخان ل عرفة ت   (1022)"  رمـاط نـوريكدراسةة  وظائفها، سياساتها، استراتيجياتها،
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حيةةث اسةةتخدم  (1022-1020)" بورزامــة رابــح"دراسةةة و ، تحسةةين أداء مةةديريات الشةةباب والرياضةةةالمةةوارد البشةةرية فةةي 
" عمــر دمانــة"ودراسةةة ، وهةةذا لغةةرض قيةةاس مةةدى رضةةا المةةوظفين بالهيئةةات الرياضةةيةكةةأداة مقيةةاس الفعاليةةة التنظيميةةة 

ودراسةة  ،تطةوير المنشةآت الرياضةيةدور تنظيم إدارة الموارد البشةرية فةي حيث استخدم استبيان لمعرفة  (1000-1002)
دور إسةةةتراتيجيات إدارة المةةوارد البشةةرية علةةى مسةةةتوى الةةةذي اسةةتخدم اسةةتبيان لمعرفةةة  (1002-1002)" أمراســي زهيــة"

العناصةر المةؤثرة فةي  أحةدالهياكل الرياضةية فةي مواجهةة تحةديات العولمةة، وفةي جانةب وخةر تناولةت بعةض الدراسةات 
حيةةث اسةةتخدم  (1022-1022) "بــن ســاعد يمينــة" كدراسةةة ،المعلومةةات أداء إدارة المةوارد البشةةرية مةةن أهمهةةا تكنولوجيةةا

أمةا ، تحسةين أداء إدارة المةوارد البشةرية بالمنظمةةمدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصةاالت فةي  استبيان لمعرفة
، أداء إدارة المةوارد البشةرية مةن الناحيةة اإلداريةة ال الوظيفيةةمسةتوى لقيةاس استبيان في دراستنا الحالية سوف نستعمل 

  .ذا ما يختلف عن الدراسات السابقةوه

  :من حيث الوسائل ارحصائية -0-1-2

 االنحةةةراف المتوسةةةط الحسةةةابي،اسةةةتعملت أغلةةةب الدراسةةةات السةةةابقة العديةةةد مةةةن الوسةةةائل اإلحصةةةائية ومةةةن أهمهةةةا 
كمةا أن بعةةض ، ألفةا كرونبةاخ ،، معامةةل االرتبةاط لسةبيرمان بةراونلبيرسةون االرتبةاط المئويةة، معامةل النسةبة المعيةاري،

الدراسةات ، كمةا الحظنةا اهمةال بعةض 1اختبةار كةا تحليةل االنحةدار الخطةي، الدراسات أضافت وسائل إحصةائية أخةرى
باختبةةار  التوزيةةع الطبيعةةيالسةتعمال بعةةض الوسةةائل االحصةةائية رغةةم أهميتهةا فةةي هةةذا النةةوع مةةن الدراسةات ومةةن بينهةةا 

شابيرو ويلك، اختبار كولموغروف سميرنوف وهذا ما يدل علةى عةدم التحقةق مةن شةروط االختبةارات المعمليةة لغالبيةة 
االحصةائي، وتميةزت الدراسةة الحاليةة يةل لالتح ليةى عملبا علس ينعكسالذي  ضحالوا نقصالدراسات، مما يدل على ال

  .IBM SPSSعلى أغلب الدراسات باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  :حيث النتائج المتوصل إليها نم -0-1-2

طالق لها، العام لدراستنا وتعتبرها موقع انتخدم الهدف معظم الدراسات السابقة توصلت إلى نتائج إيجابية 
إدارة الموارد البشرية تعتبر كإحدى متطلبات تحقيق المؤسسات  ومن بين أهم هذه النتائج المتحصل عليها أن

مباشرة مع كل ما الصلة لل نظراالرياضية ألهدافها، وهذا لما لها من دور فعال في زيادة فعالية الموارد البشرية 
حيث  ،التي تكون إدارة الموارد البشريةواالستراتيجيات والسياسات يتعلق بالمورد البشري عبر العديد من الوظائف 

وهذا ما وكذا اتخاذ القرارات السليمة،  مرتبط بما تسخره هذه األخير لعناصر التنظيم والعالقات اإلنسانية نجاحها
، المؤسسةويضفي انسجاما وتكامال بين إدارة الموارد البشرية وباقي إدارات  ،التنظيمية يسمح بتحقيق الفعالية

باإلضافة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تساهم في تحسين أداء إدارة الموارد البشرية والرفع من كفاءة عملياتها 
ووظائفها وتسهيل معالجة اإلجراءات اإلدارية واتخاذ القرارات، وتنمية الموارد البشرية من الجانب المعرفي بتكنولوجيا 

التطورات الحاصلة في هذا المجال وخلق بيئة عمل تقوم على التعاون  المعلومات وتطوير كفاءاتهم ومواكبة
 .الجماعي وتبادل المعرفة الذي يساهم في رفع مهارات وقدرات الموارد البشرية
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 :حيث التوصيات واال تراحات نم -0-1-20

وارد البشةةرية االهتمةةام بةةإدارة المةةضةةرورة أهمهةةا  لقةةد خلصةةت معظةةم الدراسةةات إلةةى اقتراحةةات وتوصةةيات قيمةةة ومةةن
لتفعيةةةل دورهةةةةا فةةةةي علةةةةى أيةةةدي ذات خبةةةةرة وكفةةةاءة متخصصةةةةة فةةةةي هةةةذا المجةةةةال هةةةةا متخصصةةةة فيوتكةةةوين إطةةةةارات 

تنظةيم تكوينةات بصةيانة المةوارد البشةرية  االستراتيجيات البعدية التةي تعمةل علةىب االهتمام أكثرو ، المؤسسات الرياضة
ومواكبة مجال التكوين في المهن الجديةدة والمشةاركة فةي البةرامج وتدريبات عالية المستوى وتبادل الخبرات مع الخارج 

العالميةةةة والتواصةةةل مةةةع المراكةةةز العالميةةةة المتخصصةةةة بمجةةةال المةةةوارد البشةةةرية والتعةةةرف علةةةى مةةةا وصةةةلت إليةةةه مةةةن 
جةراء دراسةات عةن دور التقنيةة المعجةور وغيرهةااألترقيةة و وأيضا ال تطورات في مجال تنمية الموارد البشرية لوماتيةة ، وا 

عمةل إدارة المةوارد البشةرية علةى اسةتخدام و  ،الرياضية المؤسساتفي مجال إدارة الموارد البشرية وخاصة على مستوى 
مةةةع اسةةةتقطاب المةةةوارد  )األجهةةةزة والمعةةةدات، البيانةةةات والشةةةبكات(تكنولوجيةةةا المعلومةةةات واالتصةةةاالت بجميةةةع أبعادهةةةا 

وهةةذه التوصةةيات هةةي منطةةق ، البشةةرية المؤهلةةة فةةي جميةةع وظائفهةةا وممارسةةاتها مةةن أجةةل رفةةع مسةةتوى أدائهةةا الةةوظيفي
الدراسةةات للقيةةام للدراسةةة الحاليةةة حيةةث سةةوف تبنةةي بنيانهةةا عليهةةا وتحةةاول قةةدر المسةةتطاع تةةوفير مةةا سةةعت إليةةه هةةذه 

 .لدراسات السابقة بمختلف أهدافهابه ا جاءتالحالية على ضوء ما  بالدراسة

 :نظم المعلوماتعرض الدراسات والبحوث التي تناولت متغير  -7-3

 أطاريح الدكتوراه: 

  (1022-1020) "شارف عبد القادر"دراسة  

إلةةى  هةدفت والتةي" دور نظـم المعلومـات ارسـتراتيجية فــي تـدعيم الميـزة التنافسـية" الدراسةة تحةت عنةوان جةاءت
مدى مساهمة نظم المعلومات اإلستراتيجية في دعةم الميةزة التنافسةية للمؤسسةات الجزائريةة، لخلةق القيمةة التعرف على 

 .عن طريق إدارة الموارد البشرية

إطةةةار مةةةن مجموعةةةة مؤسسةةةات  (02)مةةن  فتكونةةةت الدراسةةةة وعينةةةة الوصةةةفي، المةةنهج دراسةةةته فةةةي الباحةةةث سةةتخدما
 .قصدية، تم اختيارهم بطريقة العام والخاص اقتصادية تنوعت من حيث االنتماء بين القطاع

 "دور نظةةةم المعلومةةةات اإلسةةةتراتيجية فةةةي تفعيةةةل قةةةرارات إدارة المةةةوارد البشةةةرية"اسةةةتبيان  الباحةةةث باسةةةتخدام قةةةام وقةةةد
النسةةبة المتمثلةةة فةةي  اإلحصةةائية األسةةاليب الباحةةث كمةةا اسةةتخدم الدراسةةة، فةةروض صةةحة مةةن كةةأدوات للدراسةةة للتحقةةق

 .ألفا كرونباخ معامل الثباتالمتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االرتباط بيرسون،  المئوية،

هنةاك تفةاوت أو فةروق بةين درجةة تةوافر مقومةات نظةام المعلومةات اإلسةتراتيجية أن إجمةاال علةى  النتةائج ظهةرتأو 
المعلومةةات االسةةتراتيجي الةةالزم مةةن فةةي نظةةام المعلومةةات المبةةق حاليةةا بالمؤسسةةات الجزائريةةة، ودرجةةة تةةوافر مقومةةات 

أجةل دعةةم الميةةزة التنافسةية، وأن نظةةم المعلومةةات المطبقةةة لةدى بعةةض المؤسسةةات الجزائريةةة يجعلهةا تةةؤثر بةةدور فعةةال، 
أي خلةةةق تنافسةةية للمةةةورد  فةةي عمليةةة اتخةةةاذ القةةرارات المتعلقةةةة بةةإدارة المةةوارد البشةةةرية، مةةن وجهةةةة النظةةر االسةةتراتيجية

  .ن نظام المعلومات المطبقالبشري انطالقا م
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االسةتفادة من أهمها أنه يتعةين علةى اإلدارة العليةا بالمؤسسةات الجزائريةة،  التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت
من اإلمكانيات المادية المتوفرة لديها من حاسةبات، وشةبكات وأفةراد، فةي تةوفير نظةام معلومةات إسةتراتيجي قةادر علةى 

والمعلومات الالزمة التخاذ قرارات إستراتيجية فعالةة خاصةة مةا يتعلةق بةإدارة المةوارد البشةرية، والمقارنةة تحليل البيانات 
المسةةةتمرة بةةةين مسةةةتوى مةةةا تملكةةةه المؤسسةةةات المنافسةةةة والرائةةةدة علةةةى الصةةةعيد الةةةدولي ومسةةةتوى مةةةا تملكةةةه مؤسسةةةاتنا 

 .ظم المساعدة على ذلكالجزائرية، من موارد بشرية تنافسية، انطالقا من مجال تطوير الن

  (1022-1020) "شاعو أسماء"دراسة  

التعةرف علةى  إلةى والتةي هةدفت" تأثير اردارة ارلكترونية علـت إدارة المـوارد البشـرية" جاءت الدراسة تحت عنةوان
مةةةدى وجةةةود مؤشةةةرات لةةةإلدارة اإللكترونيةةةة وتطبيقهةةةا مةةةن قبةةةل المؤسسةةةة محةةةل الدراسةةةة، وكةةةذا تأثيرهةةةا علةةةى مختلةةةف 

 . المجاالت والوظائف المرتبطة بإدارة الموارد البشرية

إطةار بمختلةف المةديريات التابعةة  (222)مةن  فتكونةت الدراسةة وعينةة الوصةفي، المةنهج دراسته في الباحث ستخدما
 .قصدية، تم اختيارهم بطريقة تكشاف في مؤسسة سونطراك لوالية بومرداسلفرع االس

كةأدوات والمالحظةة  المقابلةة، محةاور )00(عبةارة موزعةة علةى  )00(اسةتبيان مكةون مةن  الباحةث باسةتخدام قةام وقد
التكةرارات، النسةبة  المتمثلةة فةي اإلحصةائية األسةاليب الباحةث كمةا اسةتخدم الدراسة، فروض صحة من للدراسة للتحقق

 .المئوية

أن توظيةةف اإلدارة اإللكترونيةةة فةةي إدارة المةةوارد البشةةرية بقسةةم االستكشةةاف يةةرتبط إجمةةاال علةةى  النتةةائج ظهةةرتأو 
بةةةامتالك مؤشةةةةر البنيةةةة التحتيةةةةة التكنولوجيةةةةة، لكنهةةةا محةةةةدودة وغيةةةةر متكاملةةةة مةةةةن جميةةةةع النةةةواحي الماديةةةةة والبشةةةةرية، 

نالةةك حلقةةات غائبةةة والتةةي تتعلةةق بالدرجةةة األولةةى بالجانةةب البشةةري، حيةةث يةةنقص العنصةةر البرمجيةةة، والمعلوماتيةةة، فه
البشةري المؤهةةل والكةفء، وخاصةةة الكةوادر البشةةرية المتخصصةةة فةي مجةةال التكنولوجيةات الحديثةةة وعةالم الرقمنةةة، هةةذا 

، ممةا يعطةي مؤشةر نةاقص، ما يؤدي إلى وجود بنية تحتية تكنولوجية ضعيفة ال تزال تحتاج إلةى المزيةد مةن التحسةين
 .وبالتالي يؤثر على عدم التوظيف الفعال لإلدارة الرقمية في إدارة الموارد البشرية

 أن أساس تبني اإلدارة اإللكترونيةة يجمةع بةين العنصةر المةاديمن أهمها  التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت

والتكنولةوجي، والعنصةر البشةري المتخصةص المؤهةل والكةفء فةةي  )برمجيةات، األجهةزة والمعةدات، البيانةات، الشةبكات(
المجةةال التكنولوجيةةا الحديثةةة والموازنةةة بةةين تلةةك العناصةةر، وأن اإلدارة اإللكترونيةةة ليسةةت هةةدف فةةي حةةد ذاتهةةا تسةةعى 

نمةةا وسةيلة تتبناهةا المنظمةة لمسةةاعدتها علةى بلةوغ أهةدافها المرسةةومة، توسةيع نطةاق اسةة تعمال المنظمةة للوصةول إليةه وا 
 .عليها في الوظائف المتعلقة بها الإلدارة اإللكترونية نظرا لمساهمتها الفعالة في إدارة الموارد البشرية واالعتماد

 

 

 



 مدخل عام   التعريف بالبحث                                                                                                      

  

 
22 

 

 رسائل الماجستير 

  (1000) "أمل إبراهيم أبو رحمه"دراسة  

المــوظفين فــي نظــم معلومــات المــوارد البشــرية وأثرهــا علــت فاعليــة إدارة شــؤون " جةةاءت الدراسةةة تحةةت عنةةوان
نظةةم معلومةةات المةةوارد البشةةرية التعةةرف علةةى  إلةةى والتةةي هةةدفت" وزارات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بقطــاع  ــزة

المستخدمة في إدارات شؤون الموظفين بةوزارات السةلطة الفلسةطينية بقطةاع غةزة، وتقيةيم مجةاالت اسةتخدامها وتحليلهةا 
م، وتحةد مةن كفاءتهةا وفاعليةة اسةتخدامها فةي تةوفير المعلومةات بغرض الكشةف عةن الصةعوبات التةي تواجةه تلةك الةنظ

المالئمة بدقة وفي الوقةت المناسةب، وقيةيم بعةض المقترحةات التةي يمكةن ان تسةاهم فةي تحسةين كفةاءة نظةم معلومةات 
ن المةةوارد البشةةرية بمةةا يمكنهةةا مةةن القيةةام بةةدورها فةةي دعةةم فاعليةةة إدارات شةةؤون المةةوظفين فةةي إدارات شةةؤون المةةوظفي

 . بوزارات السلطة الفلسطينية بقطاع غزة

مةةةوزعين مةةةا بةةةين مةةةدير شةةةؤون  (00)مةةةن  فتكونةةةت الدراسةةةة وعينةةةة الوصةةةفي، المةةةنهج دراسةةةته فةةةي الباحةةةث سةةةتخدما
 .الحصر الشامل، تم اختيارهم بطريقة في وزارات السلطة الفلسطينية بقطاع غزةالموظفين ونائبه 

كمةا  الدراسةة، فةروض صةحة مةن كةأدوات للدراسةة للتحقةقاستبيان مكون من سةتة أجةزاء  الباحث باستخدام قام وقد
اختبةةةار كروسةةةكال والةةةيس، معامةةةل  التكةةةرارات، النسةةةبة المئويةةةة، المتمثلةةةة فةةةي اإلحصةةةائية األسةةةاليب الباحةةةث اسةةةتخدم

 .المتعدداالرتباط بيرسون، تحليل االنحدار الخطي، تحليل التباين األحادي، تحليل التباين 

أن نظةةم معلومةةات المةةوارد البشةةرية، كةةنظم فرعيةةة لةةنظم المعلومةةات اإلداريةةة، تعتبةةر إجمةةاال علةةى  النتةةائج ظهةةرتأو 
إحدى أهم الوسائل التي توفر المعلومات المالئمة عن العاملين وظروف العمل وسياسات التوظيف، تمكةن مةن اتخةاذ 

البشةةةري، ووجةةةود عالقةةةة ارتباطيةةةة طرديةةةة بةةةين كفةةةاءة نظةةةم القةةةرارات السةةةليمة التةةةي تضةةةمن حسةةةن اسةةةتخدام العنصةةةر 
دارة والتنظةةةيم، وفةةةي ظةةةل تةةةدني كفةةةاءة نظةةةم معلومةةةات المةةةوارد لبشةةةرية وتكنولوجيةةةا المعلومةةةات واإلمعلومةةةات المةةةوارد ا

 .ريةالبشرية فإن نقص الكفاءة التكنولوجية واإلدارية والتنظيمية من أهم أسباب تدني كفاءة نظم معلومات الموارد البش

دارات ضرورة من أهمها  التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت التنسيق والتعاون بين ديوان الموظفين العام وا 
شؤون الموظفين محل البحث، لتوجيه استخدامات نظم معلومات الموارد البشرية نحو مجاالت شؤون الموظفين 

استخدام العنصر البشري كاختيار األفراد ذوي الكفاءة المتعلقة بتخطيط القوى العاملة وتطويرها، بما يضمن حسن 
لشغل الوظائف، وتحفيزهم ومكافأتهم على جهودهم، وتوفير الظروف المالئمة لتحقيق األهداف التنظيمية للوزارات، 
وضرورة اهتمام اإلدارة العليا بتوفير الدعم المالي المطلوب لتزويد إدارات شؤون الموظفين باألجهزة والمعدات 
الالزمة إلنشاء وتشغيل نظم معلومات الموارد البشرية باستخدام الحاسب اآللي، وتحسينه فيما يتعلق بدقة وسرعة 

 .ومالئمة المعلومات بحيث تكون مالئمة لالستخدام في أنشطة ومجاالت شؤون الموظفين المختلفة
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  (1020/1022) "بن يحي نجاة"دراسة  

 إلةى والتةي هةةدفت" المعلومــات فــي تفعيـل وظيفــة إدارة المــوارد البشــرية دور نظــام" جةاءت الدراسةة تحةةت عنةوان

تسةةليط الضةةوء علةةى مسةةتوى ، و مةةدى مسةةاهمة نظةةام المعلومةةات فةةي تفعيةةل وظيفةةة إدارة المةةوارد البشةةرية التعةةرف علةةى
 . مةاستخدام تكنولوجيا المعلومات، واكتشاف مناطق القوة والضعف في نظام معلومات الموارد البشرية بالمنظ

منهم بمديريةة  )16(موظف  (02)من  فتكونت الدراسة وعينة ،التحليلي الوصفي المنهج دراسته في الباحث ستخدما
 .المسح الشامل، تم اختيارهم بطريقة موظف بفرقة اإلعالم اآللي )10(الموارد البشرية، و

 الدراسةةة، فةةروض صةةحة مةةن للدراسةةة للتحقةةقكةةأدوات االسةةتبيان، والمقابلةةة، والمالحظةةة  الباحةةث باسةةتخدام قةةام وقةةد
المتوسةط الحسةةابي، باإلضةافة إلةةى االسةةتعانة  النسةبة المئويةةة، المتمثلةةة فةةي اإلحصةائية األسةةاليب الباحةث كمةا اسةةتخدم

 .XLبالبرنامج اإلحصائي 

تةةوافر أن نظةةم معلومةةات المةةوارد البشةةرية يحتةةوي علةةى إخةةتالالت وتذبةةذبات، فةةرغم إجمةةاال علةةى  النتةةائج ظهةةرتأو 
تكنولوجيةةةا المعلومةةةات لةةةدى الفةةةرع إال أن اعتمةةةاد مةةةثال نظةةةم المعلومةةةات إلكترونيةةةة مةةةا زال فيةةةه تحفةةةظ كبيةةةر مةةةن قبةةةل 
مستخدمي النظم، فهي مازالت تعتبر نظم المعلومات بمثابة وسيلة تكميلية، فةي الوقةت الةذي يجةب ان تكةون فيةه أحةد 

تخاذ القرارات المتعلقةة بةالموارد البشةرية، وأخيةرا يمكةن اعتبةار نظةام األدوات الرئيسية والوسائل الضرورية لدعم عملية ا
المعلومةات بمديريةة المةوارد البشةةرية محةل الدراسةة بأنةةه نظةام يحتةاج االهتمةةام أكثةر، مةن خةةالل التطةوير والةدعم ألجةةل 

 .تفعيله ومن ثم تفعيل وظيفة إدارة الموارد البشرية

توسيع استخدام نظام المعلومات اإللكتروني في مصالح أهمها  من التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت
مديرية الموارد البشرية قصد تحقيق المساهمة الفعلية في تفعيل وظيفة إدارة الموارد البشرية، وتوسيع الشبكة 

واعتبارها  بالمديرية ومحاولة االستفادة منها إلى أقصى حد ممكن (FTP , Out look) المعلوماتية الداخلية األنترانات
أحد أهم وأسرع وسائل االتصال بمديرية الموارد البشرية بصفة خاصة وبالفرع بصفة عامة، والتقييم المستمر لكفاءة 

 .نظام المعلومات الحالي بمديرية الموارد البشرية ولمدى مساهمته في تفعيل وظيفة إدارة الموارد البشرية

  (1022/1021) "بوطبية عومار"دراسة  

والتةةي " دراســة وا ــع نظــم المعلومــات بمديريــة الشــباب والرياضــة لواليــة  ســنطينة" راسةةة تحةةت عنةةوانجةةاءت الد
واقع نظةم المعلومةات فةي مديريةة الشةباب والرياضةة لواليةة قسةنطينة وتقيةيم مواردهةا وتحليلهةا، التعرف على  إلى هدفت

بغرض الكشةف عةن الصةعوبات التةي تواجةه تلةك الةنظم، وتحةد مةن كفاءتهةا وفاعليةة اسةتخدامها فةي تةوفير المعلومةات 
فةةةةي تحسةةةةين كفةةةةاءة نظةةةةم المالئمةةةةة بدقةةةةة وفةةةةي الوقةةةةت المناسةةةةب، وتقةةةةديم بعةةةةض المقترحةةةةات التةةةةي يمكةةةةن ان تسةةةةاهم 

 . المعلومات، بما يمكنها القيام بدورها في دعم فاعلية القرارات المتخذة على مستوى مديرية الشباب والرياضة

موظةف بمديريةة الشةةباب  (06)مةةن  فتكونةت الدراسةة وعينةة ،التحليلةةي الوصةفي المةنهج دراسةةته فةي الباحةث سةتخدما
 .المسح الشامل، تم اختيارهم بطريقة والرياضة لوالية قسنطينة
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نظةةام معلومةةات، جةةودة المعلومةةات، اسةةهام مكوانةةت (اسةةتبيان مكةةون مةةن ثةةالث محةةاور  الباحةةث باسةةتخدام قةةام وقةةد
 األسةةةةاليب الباحةةةث كمةةةا اسةةةةتخدم الدراسةةةة، فةةةةروض صةةةحة مةةةن كةةةأدوات للدراسةةةة للتحقةةةةق )المعلومةةةات واتخةةةاذ القةةةةرار

معامةةل المتوسةةط الحسةةابي، االنحةةراف المعيةةاري، معامةةل االرتبةةاط بيرسةةون،  النسةةبة المئويةةة، المتمثلةةة فةةي اإلحصةةائية
 .ألفا كرونباخ الثبات

أن مديرية الشباب والرياضة تتوفر أجهةزة الحواسةيب إال انهةا غيةر كافيةة إلقامةة نظةام إجماال على  النتائج ظهرتأو 
كات واألفةةراد واإلجةةراءات غيةةر متةةوفرة، والنظةةام الحةةالي ال يقةةدم جيةةد للمعلومةةات ألن مةةوارد البيانةةات والبرمجيةةات والشةةب

معلومات بالجودة الكافية، ووعي الموظفين بأن نوعية المعلومات المتوفرة تؤثر على فاعليةة القةرارات المتخةذة بمديريةة 
 .الشباب والرياضة

لعليا بنظم المعلومات وتوفير االهتمام من اإلدارة اضرورة من أهمها  التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت
الموارد الضرورية إلقامتها، وا عداد الموارد البشرية الالزمة بتكوين المتخصصين وتدريب المستخدمين، استحداث 

 .دائرة خاصة بنظم المعلومات في مديرية الشباب والرياضة

  (1020/1020) "لعياضي عبد الحكيم"دراسة  

المعلومـات وعال تهـا فـي تحسـين عمليـة اتخـاذ القـرار مـن وجهـة نظـر مـدراء نظـم " جاءت الدراسةة تحةت عنةوان
واقةع اسةتخدام نظةام المعلومةات لةدى مةدراء المركبةات الرياضةية، التعةرف علةى  إلةى والتةي هةدفت" المركبـات الرياضـية

ا، وكيفيةة اسةتغاللهوالتعرف على مالمح وأبعاد عملية اتخاذ القةرارات اإلداريةة، والتطةرق ألهةم وسةائل نظةم المعلومةات 
والعالقةةة بةةين نظةةام المعلومةةات المسةةتخدم مةةن خةةالل أبعةةاد تةةدفق المعلومةةات ونظةةام المعلومةةات المسةةتخدم، ومسةةتوى 

 . ة المعلومات في تحسين القرارات في المركبات الرياضيةينوع

منشةةأة رياضةةية  مةةدير (00)مةةن  فتكونةةت الدراسةةة وعينةةة ،االرتبةةاطي الوصةةفي المةةنهج دراسةةته فةةي الباحةةث سةةتخدما
 .المسح الشامل، تم اختيارهم بطريقة لكل من والية برج بوعريريج والمسيلة

 مةةن كةةأدوات للدراسةةة للتحقةةق أبعةةاد )06(عبةةارة موزعةةة علةةى  )00(اسةةتبيان مكةةون مةةن  الباحةةث باسةةتخدام قةةام وقةةد
المتوسةةط الحسةةابي،  المئويةةة،النسةةبة  المتمثلةةة فةةي اإلحصةةائية األسةةاليب الباحةةث كمةةا اسةةتخدم الدراسةةة، فةةروض صةةحة

 .ألفا كرونباخ معامل الثباتاالنحراف المعياري، معامل االرتباط سبيرمان براون، معامل االرتباط بيرسون، 

وتحسةين عمليةة بجميةع محةاوره هنةاك عالقةة إرتباطيةة قويةة بةين نظةم المعلومةات أن إجمةاال علةى  النتةائج ظهةرتأو 
 .المركبات الرياضية لواليتي برج بوعريريج والمسيلةاتخاذ القرار من وجهة نظر مدراء 

ضرورة السعي وراء مواكبة التطور في نظم وتكنولوجيا من أهمها  التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت
المعلومات المستخدمة في المؤسسات الرياضية، وذلك من خالل تطوير نظام المعلومات المركب الحالي بإدخال 

مكاتب ونظم دعم القرارات ونظم المعلومات لإلدارة العليا بدءا باستغالل اإلمكانيات غير  عناصر أنظمة تجهيز
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المستغلة للنظام الحالي ومرورا بتزويده بتجهيزات وبرامج أكثر تطورا، وهذا لالستفادة من ميزات هذه التكنولوجيا في 
 .إنتاج قرارات ذات فعالية عالية

  (1020/1020) "عماد صفوك جلود الرويلي"دراسة  

" دور نظــم معلومــات المــوارد البشــرية فــي زيــادة فعاليــة أداء إدارة المــوارد البشــرية" جةاءت الدراسةةة تحةةت عنةوان
دور نظم معلومات الموارد البشرية فةي زيةادة فعاليةة أداء إدارة المةوارد البشةرية، ومعرفةة التعرف على  إلى والتي هدفت

 . وفاعلية نظم معلومات الموارد البشرية وأثر ذلك على فاعلية إدارة الموارد البشريةأهم العوامل التي تحد من كفاءة 

بةإدارة عامةل  (120)مةن  فتكونةت الدراسةة وعينةة ،واالرتبةاطي التحليلةي الوصفي المنهج دراسته في الباحث ستخدما
 .قصدية، تم اختيارهم بطريقة وزارة الداخليةالموارد الموارد البشرية ل

نظةةةم معلومةةةات المةةةوارد البشةةةرية، أداء المةةةوارد (اسةةةتبيان يحتةةةوي علةةةى متغيةةةري البحةةةث  الباحةةةث باسةةةتخدام قةةةام وقةةةد
 المتمثلةة فةي اإلحصةائية األسةاليب الباحةث كمةا اسةتخدم الدراسةة، فةروض صةحة مةن كأدوات للدراسة للتحقق )البشرية
تحليةةةل ، سةةةتيودت( ت)اختبةةةار معامةةةل االرتبةةةاط بيرسةةةون،  وسةةةط الحسةةةابي، االنحةةةراف المعيةةةاري،المت المئويةةةة،النسةةةبة 
 .ألفا كرونباخ معامل الثبات، تحليل االنحدار الخطي، (ف)التباين 

المةوارد البشةةرية معلومةات ذات داللةة إحصةةائية بةين نظةم أن هنةاك عالقةة إرتباطيةة إجمةاال علةةى  النتةةائج ظهةرتأو 
وفاعلية أداء إدارة الموارد البشةرية، وتوجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين العةاملين بةإدارة المةوارد البشةرية فةي الدرجةة 
الكلية والمحاور لكال من نظةم معلومةات المةوارد البشةرية وأداء إدارة المةوارد البشةرية تعةزى إلةى المتغيةرات الديموغرافيةة 

 .)لعمر، المؤهل العلمي، الوظيفة، سنوات الخبرةالجنس، ا(التالية 

التحديث والتطوير المستمر ألنظمة المعلومات ضرورة من أهمها  التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت
المستخدمة بوزارة الداخلية بشكل عام وبإدارة الموارد البشرية بشكل خاص النعكاس ذلك على فاعلية أداء العاملين 

دريب للعاملين فيما يتعلق بالتعاطي مع مستحدثات نظم تاإلدارة بشكل خاص، وبأهمية ال بشكل عام وأداء
من أهمية بالغة في زيادة إدراكهم لقيمة األمور المعرفية والتدريبية وتأثيرها  المعلومات المستخدمة باإلدارة، لما له

 .على أداؤهم الوظيفي واإلداري

 البحوث: 

  (1020)" لغنيرجم خالد، دادان عبد ا"دراسة  

تقيـيم أثـر نظـام معلومـات المـوارد البشـرية علـت وظـائف إدارة المـوارد البشـرية فـي " جاءت الدراسة تحت عنةوان
ــاس لمؤسســة ســونطراك نظةةام معلومةةات المةةوارد مسةةاهمة التعةةرف علةةى  إلةةى والتةةي هةةدفت" المديريــة الجهويــة لجنت

بةالموارد البشةرية مةن خةالل تطبيقةه فةي كةل مةن التوظيةف، تخطةيط البشرية فةي المسةاعدة فةي اتخةاذ القةرارات المتعلقةة 
دارة األداء  . الموارد البشرية، تقييم أداء العاملين، التدريب وا 
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المديريةةةة إداري علةةةى مسةةةتوى  (00)مةةةن  فتكونةةةت الدراسةةةة عينةةةةو  الوصةةةفي، المةةةنهج دراسةةةته فةةةي الباحةةةث سةةةتخدما
 .قصدية، تم اختيارهم بطريقة الجهوية لإلنتاج لمؤسسة سونطراك بحاسي مسعود

 مةن كةأدوات للدراسةة للتحقةق محةورين )01(عبةارة موزعةة علةى  )26(اسةتبيان مكةون مةن  الباحث باستخدام قام وقد
المتوسةةط  النسةةبة المئويةةة،التكةةرارات،  المتمثلةةة فةةي اإلحصةةائية األسةةاليب الباحةةث كمةةا اسةةتخدم الدراسةةة، فةةروض صةحة

 .ألفا كرونباخ معامل الثبات، الحسابي، االنحراف المعياري

علةةى أن اسةةتخدام نظةةام معلومةةات المةةوارد البشةةرية بمكوناتةةه المتطةةورة سةةيكون لةةه تةةأثير إجمةةاال  النتةةائج ظهةةرتأو 
 . إيجابي على أداء إدارة الموارد البشرية، والتي يمكنها من اتخاذ قراراتها بشكل أكثر دقة وموضوعية

اسةتقاللية مصةلحة إدارة المةوارد البشةرية والتوجةه نحةةو ضةرورة مةن أهمهةا  التوصةيات مةن عةدد إلةى الدراسةة وانتهةت
اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية بدال من إدارة المستخدمين، واالعتماد على نظةام معلومةات المةوارد البشةرية بشةكل 

 .المورد البشريإدارة كبير وفعال في اتخاذ القرارات المتعلقة ب

  (1022)" شريف حمزة"دراسة  

ــادة فعاليــة إدارة المــوارد " جةةاءت الدراسةةة تحةةت عنةةوان اســتخدام عناصــر اردارة ارلكترونيــة ومســاهمتها فــي زي
مسةاهمة عناصةر اإلدارة اإللكترونيةة فةي زيةادة فاعليةة التعةرف علةى  إلةى والتةي هةدفت" البشـرية بالمنشـآت الرياضـية

 . إدارة الموارد البشرية بالمنشآت الرياضية

إداري علةةةى مسةةةتوى المنشةةةآت  (00)مةةةن  فتكونةةةت الدراسةةةة عينةةةةو  الوصةةةفي، المةةةنهج دراسةةةته فةةةي الباحةةةث سةةةتخدما
 .عشوائية بسيطة، تم اختيارهم بطريقة الرياضية بوالية المسيلة

 مةةن كةةأدوات للدراسةة للتحقةةق محةاور )00(عبةارة موزعةةة علةةى  )12(اسةةتبيان مكةون مةةن  الباحةث باسةةتخدام قةةام وقةد
اختبةةار  التكةةرارات، النسةةبة المئويةةة، المتمثلةةة فةةي اإلحصةةائية األسةةاليب الباحةةث كمةةا اسةةتخدم الدراسةةة، فةةروض صةةحة

 .ألفا كرونباخ معامل الثبات، 2كا

األجهةةزة والمعةةدات، البرمجيةةات، شةةبكات (أن اسةةتخدام عناصةةر اإلدارة اإللكترونيةةة إجمةةاال علةةى  النتةةائج ظهةةرتأو 
 . إدارة الموارد البشرية بالمنشآت الرياضيةيساهم في زيادة فعالية ، )االتصال

ضةرورة االهتمةام الجةدي والواضةح مةن قبةل المنشةآت الرياضةية مةن أهمهةا  التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت
دارتهةةا كونهةةا أصةةبحت اليةةوم رأس المةةال الحقيةةق  جراءاتهةةا وتقنياتهةةا الحديثةةة مةةن أجهةةزة وبةةرامج وا  بةةنظم المعلومةةات وا 

س لمواردهةةةا فةةةي ظةةةل التحةةةديات والتغيةةةرات المسةةةتمرة فةةةي بيئةةةة األعمةةةال، لةةةذلك يجةةةب تشةةةجيع البحةةةث والمنبةةةع األسةةةا
والتطةةوير المةةادي والمعنةةوي فةةي هةةذا المجةةال، وجلةةب الكفةةاءات البشةةرية المتميةةزة فةةي مجةةال اإلدارة اإللكترونيةةة لتطةةوير 

 .البرامج ومواكبة مختلف التطورات التكنولوجية
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  (1022)" مجادي رابحشريف حمزة، "دراسة  

اسـتخدام عناصـر اردارة ارلكترونيـة ومسـاهمتها فـي زيـادة فعاليـة األداء الـوظيفي " جاءت الدراسة تحت عنةوان
األداء مسةاهمة عناصةر اإلدارة اإللكترونيةة فةي زيةادة فاعليةة التعةرف علةى  إلةى والتةي هةدفت" بالمؤسسـات الرياضـية

 . الرياضية الوظيفي بالمؤسسات

مديريةةةة علةةةى مسةةةتوى  موظةةةف (00)مةةةن  فتكونةةةت الدراسةةةة عينةةةةو  الوصةةةفي، المةةةنهج دراسةةةته فةةةي الباحةةةث سةةةتخدما
 .عشوائية بسيطة، تم اختيارهم بطريقة وبرج بوعريريج بوالية المسيلة الشباب والرياضة

 مةةن للتحقةةقكةةأدوات للدراسةةة  أبعةةاد )00(عبةةارة موزعةةة علةةى  )01(اسةةتبيان مكةةون مةةن  الباحةةث باسةةتخدام قةةام وقةةد
المتوسةةط  التكةةرارات، النسةةبة المئويةةة، المتمثلةةة فةةي اإلحصةةائية األسةةاليب الباحةةث كمةةا اسةةتخدم الدراسةةة، فةةروض صةحة

 .ألفا كرونباخ معامل الثباتالحسابي، 

بكات األجهةةزة والمعةةدات، البرمجيةةات، شةة(أن اسةةتخدام عناصةةر اإلدارة اإللكترونيةةة إجمةةاال علةةى  النتةةائج ظهةةرتأو 
 . الرياضية األداء الوظيفي بالمؤسساتيساهم في زيادة فعالية ، )االتصال

تهيئة الظروف المناسبة لعمل الموظفين من أجل زيةادة ضرورة من أهمها  التوصيات من عدد إلى الدراسة وانتهت
فيةةة اإلنتاجيةةة وتحسةةين األداء الةةوظيفي فةةي المؤسسةةة الرياضةةية، وضةةرورة تنظةةيم دورات تدريبيةةة للمةةوظفين خاصةةة بكي

دارة اإللكترونيةةة لكةةي تسةةاهم فةةي رفةةع ، تحقيةةق التميةةز فةةي اإلالتجةةاوب مةةع التكنولوجيةةا الجديةةدة بالمؤسسةةات الرياضةةية
 .أداء الموظفين بالمؤسسة الرياضية

  (1022)" معمر بنور، أوصيف نور الهدى، وهاب يوسف"دراسة  

" التســويقي فــي النــوادي الرياضــية المحترفــةعال ــة نظــم المعلومــات باتخــاذ القــرار " جةةاءت الدراسةةة تحةةت عنةةوان
العالقةةة الموجةةود بةةين نظةةم المعلومةةات واتخةةاذ القةةرار التسةةويقي، والتعةةرف علةةى أبةةرز التعةةرف علةةى  إلةةى والتةةي هةةدفت

 . عوائق تطبيق األنشطة التسويقية التي تواجه متخذي القرار

فةي مةن العةاملين إداري  (01)مةن  فتكونةت سةةالدرا عينةةو  ،اإلرتبةاطي الوصةفي المةنهج دراسته في الباحث ستخدما
 .موزعين بالتساوي على تسعة أندية محترفةبعض نوادي كرة القدم المحترفة الجزائرية، 

لقيةةاس اتخةةاذ مقيةةاس نظةةم المعلومةةات، ومقيةةاس معوقةةات األنشةةطة التسةةويقية، واسةةتبيان  الباحةةث باسةةتخدام قةةام وقةةد
 المتمثلةةة فةةي اإلحصةةائية األسةةاليب الباحةةث كمةةا اسةةتخدم الدراسةةة، فةةروض صةةحة مةةن كةةأدوات للدراسةةة للتحقةةق القةةرار

 .ألفا كرونباخ معامل الثبات، معادلة فريدمان، معامل بيرسون

هنةاك عالقةة بةين نظةم المعلومةات واتخةاذ القةرار التسةويقي لةدى اإلداريةين القةائمين أن إجماال على  النتائج ظهرتأو 
الرياضةةةية، وأن أبةةةرز عوائةةةق تطبيةةةق األنشةةةطة التسةةةويقية تمثلةةةت فةةةي نقةةةص التكنولوجيةةةا بعمليةةةة التسةةةويق فةةةي النةةةوادي 

الحديثةةةة بالمؤسسةةةة، نقةةةص البيانةةةات والمعلومةةةات التسةةةويقية عةةةن المسةةةتهلكين، عةةةدم االسةةةتقرار االقتصةةةادي، محدوديةةةة 
 . لقرارالبرامج التدريبية في مجال التسويق، عدم وجود فرص لمسئول التسويق للمشاركة في اتخاذ ا
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إدراج التسةويق فةي تنظةيم المؤسسةة كوظيفةة أساسةةية، ضةرورة مةن أهمهةا  التوصةيات مةن عةدد إلةى الدراسةة وانتهةت
وتوفير بنية معلوماتية حديثة ومتجددة عبر استحداث نظام معلومات تسويقي يهةدف إلةى تةوفير البيانةات الالزمةة عةن 

  .القرارات التسويقية المناسبةالمستهلكين من أجل ضمان نجاح المؤسسات في اتخاذ 

 :التعليو علت الدراسات المرتبطة بمتغير نظم المعلومات -7-4

للدراسات والبحةوث السةابقة الخاصةة بةالمحور الثةاني، وجةد أن أغلبهةا عالجةت  "الباحث"من خالل عرض وتحليل 
في تفعيل وظيفة إدارة المةوارد  مساهمة نظم المعلوماتمتغير نظم المعلومات، حيث سعت الدراسات إما إلبراز مدى 

ومعرفةةة أهةةم العوامةةل التةةي تحةةد مةةن كفةةاءة نظةةم المعلومةةات وأثةةر ذلةةك علةةى فاعليةةة ، أو إليجةةاد العالقةةة بينهةةا، البشةةرية
وعمومةةةا توصةةةلت نتةةةائج هةةةذه الدراسةةةات إلةةةى نتةةةائج إيجابيةةةة رغةةةم تناولهةةةا لمتغيةةةر  إدارة المةةوارد البشةةةرية فةةةي المؤسسةةةة،

ختلفةةةة وفةةةي مؤسسةةةات رياضةةةية مختلفةةةة مةةةن حيةةةث األهةةةداف والمسةةةتويات، وفيمةةةا يلةةةي يوضةةةح الدراسةةةة مةةةن جوانةةةب م
 :وسنعمد إلى عرضها بالتفصيل أوجه االتفاق واالختالف في الدراسات السابقة "الباحث"

 : من حيث طبيعة الدراسة -0-0-2

، )00(، والبحةوث دراسةات (00)ورسةائل الماجيسةتير تيندراسة (01)تنوعت الدراسات السابقة بين أطةاريح الةدكتوراه 
 .نظم المعلومات جوانب بجميعومنه كل هذه الدراسات تندرج بمرحلة ما بعد التدرج، كما أنها ألمت 

  :من حيث الفترة الزمنية ومكان الدراسة -0-0-1

مةا أجريةت فةي فتةرة زمنيةة المرتبطة بموضةوع البحةث الحةالي وأنهةا من الدراسات السابقة  (22) شمل بحثنا عرض
 (01)، ودراسةةات (02)بمعةةدل " الجزائــر"كمةةا أجريةةت الدراسةةات فةةي بيئةةات مختلفةةة منهةةا المحليةةة ، (1022-1000) بةةين

 .بدراسة واحدة، مع عدم وجود دراسة أجنبية ضمن الدراسات السابقة "فلسطين"و "البحرين" عربية فكل مندراسة 

  :من حيث األهداف -0-0-0

 تمثلت في اتفقت الدراسات السابقة على العديد من األهداف المشتركة ولكن تعددت األهداف في هذه الدراسات 
ومدى مساهمة نظم المعلومات ، ةالمؤسس في من حيث تطبيقهامدى وجود مؤشرات لنظم المعلومات التعرف على 

بغرض الكشف عن  ومجاالت استخدامها، ،وتقييم مواردها وتحليلهافي تفعيل وظيفة إدارة الموارد البشرية، 
الصعوبات التي تواجه تلك النظم، ومعرفة أهم العوامل التي تحد من كفاءة وفاعلية نظم المعلومات وأثر ذلك على 

لعياضي عبد "، (1022/1021) "بوطبية عومار"دراسة باستثناء وهذا فاعلية إدارة الموارد البشرية في المؤسسة، 
 ،م المعلوماتواقع استخدام نظ التي هدفت إلى معرفة (1022)" شريف حمزة، مجادي رابح"، (1020/1020) "الحكيم

 .المؤسسات الرياضيةعلى مستوى اإلدارية  اتخاذ القراراتفي دعم فاعلية  ومدى مساهمتها

  :من حيث المتغيرات -0-0-0

نظم المعلومات، مثل دراسة  متغير الصياغة فيمن حيث  مع الدراسة الحالية الدراسات السابقةأغلب  اتفقت
اإلدارة إلى  تومنها من تطرق، (1022/1021) "بوطبية عومار"ودراسة  (1020/1020) "لعياضي عبد الحكيم"
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وهذا ما يتفق مع ، (1022)" شريف حمزة، مجادي رابح"ودراسة  (1022)" شريف حمزة" مثل دراسة اإللكترونية
 .الدراسة الحالية

  :المنهج المتبعمن حيث  -0-0-0

التنوع في استخدامها مع الوصفي،  توافقت أغلبية الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخدام المنهج
والتي اعتمدت على المنهج الوصفي بأسلوبه  (1020/1020) "لعياضي عبد الحكيم" دراسةكلمختلف أساليبه، 

أما دراسة ، و التحليلي اعتمدت على المنهج الوصفي بأسلوبه (1022/1021) "بوطبية عومار"أما دراسة  اإلرتباطي،
أما في  واالرتباطي، التحليلي الموصفي بأسلوبيه اعتمدت على المنهج (1020/1020) "عماد صفوك جلود الرويلي"

اإلرتباطي والسببي المقارن، وهذا ما يختلف عن الدراسات  وف نستخدم المنهج الوصفي بأسلوبهدراستنا الحالية س
  .السابقة

  :من حيث العينة وكيفية اختيارها -7-4-6

الموظفين سواء بالمؤسسات الرياضية اتفقت الدراسات السابقة في عينتها حيث تطبق الدراسات على عينات من 
اإلداريين والتقنيين، ورؤساء األقسام والوحدات، والفروع،  ، وهناك دراسات شملت فئة أو االقتصادية أو الخدماتية

واختلفت الدراسات السابقة في طرق اختيارها لعينة البحث، فكل دراسة وطرق اختيارها، ويرجع ذلك لطبيعة وهدف 
 )00(كل دراسة، ويالحظ من الدراسات السابقة أن أغلب الدراسات تم اختيار عينتها بطريقة الحصر الشامل بواقع 

تم اختيار عينتها بطريقة قصدية دراسات  )00(، في حين (1020/1020) "لعياضي عبد الحكيم"دراسات مثل دراسة 
بطريقة  اختيار عينتها دراستين تمفي حين  وهو ما يتفق مع الدراسة الحالية، (1022-1020) "شاعو أسماء" كدراسة

 .ختيار العينةاالتنوع في كيفية يوضع مدى ما  وهذا، (1022)" شريف حمزة"كدراسة  عشوائية بسيطة

 :من حيث األدوات المستخدمة -0-0-0

الدراسات السابقة بالتنوع والتعدد في استخدامها ألدوات البحث بين المقاييس واالستبانات والمقابلة، تميزت 
 للتوصل الى نتائج تتطلبه الموضوعة وما التحقق من صحة فرضيات الدراسةوالمالحظة وذلك لجمع البيانات، و 

كما أن أغلب الدراسات السابقة استعملت العديد من األدوات لجمع البيانات التي تقيس متغير  الباحث، إليها يستند
في دراسته  (1022/1021) "بوطبية عومار"، وعلى سبيل التوضيح استخدم نظم المعلوماتدراساتنا والمتمثل في 

ودراسة ، في مديرية الشباب والرياضة لوالية قسنطينةوتقييم مواردها وتحليلها واقع نظم المعلومات استبيان لمعرفة 
مستوى كأداة وهذا لغرض قياس  نظم المعلومات التسويقيةمقياس حيث استخدم  (1022)" معمر بنور، وآخرون"

نظم المعلومات وفي جانب وخر تناولت بعض الدراسات ، نظام المعلومات التسويقية المطبق في النوادي الرياضية
مساهمة عناصر مدى  حيث استخدم استبيان لمعرفة (1022)" شريف حمزة" كدراسة ،كجزء من اإلدارة اإللكترونية

أما في دراستنا الحالية سوف نستعمل ، اإلدارة اإللكترونية في زيادة فاعلية إدارة الموارد البشرية بالمنشآت الرياضية
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من الناحية الوظيفية وليس  المعلومات المطبق على مستوى المنشآت الرياضيةلقياس مستوى نظام استبيان 
  .ذا ما يختلف عن الدراسات السابقة، وهالمتطلبات التنظيمية أو المادية والبرمجية

  :من حيث الوسائل ارحصائية -0-0-2

 االنحةةةراف الحسةةةابي، اسةةةتعملت أغلةةةب الدراسةةةات السةةةابقة العديةةةد مةةةن الوسةةةائل اإلحصةةةائية ومةةةن أهمهةةةا المتوسةةةط
،معادلةة  سةتيودت( ت)اختبةار  ،، معامةل االرتبةاط لسةبيرمان بةراونلبيرسون االرتباط المئوية، معامل النسبة المعياري،
تحليةةل  كمةةا أن بعةةض الدراسةةات أضةةافت وسةةائل إحصةةائية أخةةرى، ألفةةا كرونبةةاخمعامةةل  كروسةةكال والةةيس، ،فريةةدمان

،  XL، واسةتخدام البرنةةامج اإلحصةةائي 1اختبةار كةةا األحةادي، تحليةةل التبةاين المتعةةدد،تحليةل التبةةاين  االنحةدار الخطةةي،
الدراسةةات السةةتعمال بعةةض الوسةةائل االحصةةائية رغةةم أهميتهةةا فةةي هةةذا النةةوع مةةن الدراسةةات كمةا الحظنةةا اهمةةال بعةةض 

يدل علةى عةدم التحقةق مةن شابيرو ويلك، اختبار كولموغروف سميرنوف وهذا ما باختبار  التوزيع الطبيعيومن بينها 
يةل لالتح ليةةى عملةبا علسة يةنعكسالةذي  ضةحالوا نقصشروط االختبارات المعملية لغالبية الدراسةات، ممةا يةدل علةى الة

  .IBM SPSSاالحصائي، وتميزت الدراسة الحالية على أغلب الدراسات باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  :حيث النتائج المتوصل إليها نم -0-0-2

معظم الدراسات السةابقة توصةلت إلةى نتةائج إيجابيةة تخةدم الهةدف العةام لدراسةتنا وتعتبرهةا موقةع انطةالق لهةا، 
األجهةزة والمعةدات، البرمجيةات، (اسةتخدام عناصةر اإلدارة اإللكترونيةة ومن بةين أهةم هةذه النتةائج المتحصةل عليهةا أن 

يسةةةاهم فةةةي زيةةةادة فعاليةةةة إدارة المةةةوارد البشةةةرية بصةةةفة عامةةةة أو نظةةةم المعلومةةةات بصةةةفة خاصةةةة،  )شةةةبكات االتصةةةال
وأن الكفاءة اإلدارية والتنظيمية من أهم أسباب تةدني أو زيةادة كفةاءة نظةم معلومةات المةوارد البشةرية، وأن بالمنظمات، 

العنصر البشري المؤهل والكفء أهمية كبيرة، وخاصةة الكةوادر البشةرية المتخصصةة فةي مجةال التكنولوجيةات الحديثةة 
كمةةةا بينةةةت  والةةةذي يةةةؤثر علةةةى التوظيةةةف الفعةةةال لةةةإلدارة الرقميةةةة فةةةي إدارة المةةةوارد البشةةةرية مةةةن عدمةةةه،، الم الرقمنةةةةوعةةة

ــيم" دراسةةات أخةةرى كدراسةةة ــد الحك أن هنةةاك عالقةةة إرتباطيةةة قويةةة بةةين نظةةم المعلومةةات  (1020/1020) "لعياضــي عب
ــود الرويلــي"بجميةةع محةةاوره وتحسةةين عمليةةة اتخةةاذ القةةرار فةةي المنشةةآت الرياضةةية، وبينةةت دراسةةة   "عمــاد صــفوك جل

أن هنةةاك عالقةةة إرتباطيةةة ذات داللةةة إحصةةائية بةةين نظةةم معلومةةات المةةوارد البشةةرية وفاعليةةة أداء إدارة  (1020/1020)
 .البشرية في المنشآت الرياضيةالموارد 

 :حيث التوصيات واال تراحات نم -7-1-20

السعي وراء مواكبة التطور في ضرورة لقد خلصت معظم الدراسات إلى اقتراحات وتوصيات قيمة ومن أهمها 
على أساس المبنية باإلدارة اإللكترونية االهتمام نظم وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المؤسسات الحديثة، و 

والتكنولوجي، والعنصر البشري  )برمجياتاألجهزة والمعدات، البيانات، الشبكات، (الجمع بين العنصر المادي
لتبني المتخصص المؤهل والكفء في المجال التكنولوجيا الحديثة والموازنة بين تلك العناصر، والتي تمهد بدورها 

إجراءاتها وتقنياتها الحديثة من أجهزة وبرامج وكيفية واالهتمام ب بتوفير الموارد الضرورية إلقامتها،، معلوماتنظم 
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وا عداد الكفاءات البشرية في  قصد المساهمة في تفعيل وظيفة إدارة الموارد البشرية،توسيع نطاق استعمالها و ، إدارتها
وصيات هي منطق للدراسة وهذه الت مجال اإلدارة اإللكترونية لتطوير البرامج ومواكبة مختلف التطورات التكنولوجية،

الحالية حيث سوف تبني بنيانها عليها وتحاول قدر المستطاع توفير ما سعت إليه هذه الدراسات للقيام بالدراسة 
 .الحالية على ضوء ما جاءت به الدراسات السابقة بمختلف أهدافها

:جوانب االستفادة من الدراسة السابقة -0-0  

، حيةةث حاولةةت أن توظةةف كثيةةرا مةةن السةةابقة دراسةةاتالممةةا ال شةةك فيةةه أن الدراسةةة الحاليةةة اسةةتفادت كثيةةرا مةةن 
قةةي لالدراسةةات السةةابقة ت نعليةةه فةةإو ، بشةةكل شةةمولي الجهةةود السةةابقة للوصةةول إلةةى تشةةخيص دقيةةق للمشةةكلة ومعالجتهةةا

جيةةد  هةةمامةةة تنيةةر الباحةةث لفهمؤشةةرات  متقةةدو ، يةةة البحةةثلانةةب التةةي تفيةةد عمو الج نى كثيةةر مةةلةةء عو الضةة نالكثيةةر مةة
 :ومن جوانب االستفادة العلمية للدراسات السابقة ما يلي ،هع بحثو ضو لم

القـدرة التنبؤيـة بمسـتوى أداء إدارة المـوارد البشـرية " بالوصول إلى صياغة دقيقة للعنوان البحثي الموسةوم  -
 ".لواليات الجزائر وسط الرياضية نشآتبداللة نظم المعلومات في الم

 .الوصول إلى الصياغة النهائية إلشكالية البحث -

 .الدراسات نع مو ذا النهإجراء  نم فدهمعرفة ال -

 .تحديد الخطوات المتبعة في إجراءات البحث وتحديد المسار الصحيح للخطوات المالئمة لتطبيق الدراسة -
االسةةةتفادة مةةةن تلةةةك البحةةةوث والدراسةةةات، حيةةةث شةةةملت إطةةةارا نظريةةةا لموضةةةوع الدراسةةةة  تمكةةةن الباحةةةث مةةةن -

 ".الخلفية النظرية للدراسة" ، كما ساعدت في تحديد فصول جانبالحالية

تحديةةد المةةنهج المناسةةةب  :المسةةتخدمة فةةةي تلةةك الدراسةةات مةةن حيةةةثالمنهجيةةة تةةم االسةةتفادة مةةن اإلجةةةراءات  -
 .األدوات المستعملة في الدراسة، متغيرات موضوع الدراسةضبط ، وكيفية اختيار العينة

 .تهالطبيعلتحليل نتائج الدراسة والمالئمة  تحديد أنسب القوانين والمعادالت اإلحصائية المالئمة -

 .المناقشةو يل لفي التح اهواستعمال، ا بنتائج الدراسة الحاليةهقارنة نتائجم -

 .الدراسة السابقة في دعم مشكلة الدراسة وأهميتهاوظفت الدراسة الحالية توصيات ومقترحات  -

:مميزات الدراسة الحالية -0-0  

يتم توضيح ما يميز البحث الذي سيتم إعداده عن البحوث السابقة، بعبارات مركزة ودقيقة وهذا لتوضح ما يمكةن 
الدراسةةة أن يقدمةه مةن معرفةةة علميةة نظريةة أو عمليةةة إضةافية، حيةث مةةن خةالل اسةتعراض الدراسةةات السةابقة نجةد أن 

إال أنهةا تختلةةف عنهةةا فةي عةةدة جوانةةب تمثةةل  مالعةةا لسةةابقة فةةي موضةوعها الةةرئيس وهةةدفهااالحاليةة تتفةةق مةةع الدراسةات 
 :بكونها استهدف، الفجوة العلمية التي تعالجها الدراسة الحالية

 .الرياضية المنشآتبالتنبؤ بمستوى أداء إدارة الموارد البشرية من خالل نظم المعلومات  -
 .الرياضية نشآتالمبدارة الموارد البشرية نسبة مساهمة نظام المعلومات في أداء إ معرفة -
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 العناصر املميزة 

س نة 20ادلنيا لفئة الأواسط أأقل من الكروية للأقسام   الفرقلبعض   وصفية ميدانيةدراسة   

 

 إعداد الطالب الباحث: بوزواد سعيد                               إشراف الدكتور: حفيظي منيب 

 امللخص 

هدفت دراستنا إىل حتقيق ثالث أهداف رئيسية وهي حمولة معرفة كيفية انتقاء املدربني لالعيب فئة األواسط ألقل من 

سنة لفرق أقسام الدنيا ، ومعرفة مستوى هؤالء الالعبني يف اجملال البدين وحماولة البحث عن العناصر املميزة   20

العبا   503بتطبيق اختبارات بدنية ميدانية على عينة بلغت  منهم. وللوصول إىل ذلك أستخدمنا املنهج الوصفي  

اشتملت   2017.2016سنة ينشطون يف األقسام اجلهوية والوالئية للموسم الرايضي    20من فئة األواسط أقل من  

 إبراز  تطرقنا يف هذه الدراسة إىل مدراب هلذه الفئة.    30( اختبارات بدنية. كما مت توزيع استبيان على  07على سبعة ) 

سنة( وذلك ملا حيتوي من قياس  20أمهية ودور التقييم يف حتديد مستوى العيب كرة القدم لفئة األواسط  )أقل من  

واختبار، كما تتجلى أمهية التقييم يف حتديد املستوى لدى الالعبني يف اجملال البدين وذلك ابلسبل املوضوعية والعلمية 

ابلعني اجملردة( واليت نعتربها وسيلة  تقليدية ال ختلو من العيوب وخاصة عندما   بعيدين عن الكيفية الذاتية )املالحظة

وهبذا   والدقة.  التخطيط  من  خالية  الدراسة    نتائج  أظهرتتكون  الفئةهذه  هذه  مدريب  أغلبية  يستعملوا   أن  ال 

واالعتماد على املبارايت   املالحظة املباشرة على    يعتمد أغلبيتهم  حيث   يف عملية التقييم قصد االنتقاء. االختبارات  

وتبني كذلك أن اغلبية العيب هذه االقسام هلا مستوى غري مقبول يف اجملال البدين، إال أنه   كمعيار لعملية االنتقاء. 

 توجد فئة قليلة من العناصر املميزة يف هذا اجملال. 

 

ناصر املميزة.   األواسط، االنتقاء، الع  فئة  التقييم، املستوى، كرة القدم، الكلمات الدالة:    



The role and importance of evaluation in determining the level of football 

players for the middle class - less than 20 years old - in order to select the 

distinctive elements 

A descriptive field study of some football teams for the lower divisions of the 

middle class less than 20 years old 

Prepared by the student researcher: Bouzouad Said 

 Supervised by Dr: Hafidhi Mounib 

Summary 

Our study aimed to achieve three main goals, which are to know how the coaches 

select the middle class players for less than 20 years for the lower division teams, 

and to know the level of these players in the physical field and try to search for the 

distinctive elements of them. To reach that, we used the descriptive approach by 

applying field physical tests on a sample of 503 players from the middle category 

less than 20 years old who are active in the regional and state departments for the 

2016-2017 sports season, which included seven (07) physical tests. A 

questionnaire was also distributed to 30 trainers for this category. In this study, we 

touched on highlighting the importance and role of evaluation in determining the 

level of football players for the middle class (less than 20 years old) due to the 

measurement and testing it contains. The importance of evaluation is also evident 

in determining the level of players in the physical field by objective and scientific 

methods far from subjective quality. (Observation with the naked eye), which we 

consider a traditional method, is not without flaws, especially when it is devoid of 

planning and accuracy. Thus, the results of this study showed that the majority of 

trainers in this category do not use tests in the evaluation process for the purpose 

of selection. The majority of them rely on direct observation and rely on matches 

as a criterion for the selection process. It was also found that the majority of the 



players of these divisions have an unacceptable level in the physical field, but there 

are a few distinct elements in this field. 

Keywords: evaluation, level, football, middle class, selection, distinctive elements. 
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 مقدمة: 

 أو  املمارسة   حيث   من   سواء  حياتنا،   ف   مهًما   مكانً   الرايضة   اختذت   والعشرين،  احلادي  القرن  بداية  ف           

 ذات   الرايضة   شهدت   نفسه،  الوقت   ف   لكن   . الواقع   حبكم   كبي   حد   إل   الرتفيهية  الرايضة  تطورت   وقد  ، املشاهدة

 امللصقني   املشاهدين   مليني  وفت امللعب،    إل   كاملة  حشوًدا  جذبت   حيث   أكثر،  مذهلً   انفجارًا  العالية   املنافسة

 . شاشاهتم  على

 أثبتت مث  ،  مرة   ألول  التجريبية اإلجراءات تطوير  مت التدريب،  وترشيد   واألرقام القياسية السجلت  حتسني  و من أجل

الرايضي خاصة ف املرحلة األخية كل ف مما جعل اخلرباء واملتخصصون ف اجملال    .ضرورية   أهنا  العلمية  املدخلت

واملختلفة،  احليوية  اجلسم  الرايضية على خمتلف أجهزة  للممارسة  اإلجيايب  التأثي  جمال ختصصه، وذلك ف دراسة 

والكل يعمل جاهدا مستعينا ابألحباث والدراسات العلمية املختلفة واليت تساهم ف رفع مستوى املمارسة من حيث 

 الذي يؤدي هبم  إل اإلجناز األمثل. الكفاءة الشيء  

واملنهجية      والتكنولوجية  العلمية  األسس  على  اليوم  يرتكز  أصبح  البدين  اجملال  ف  واالستعداد  التحضي  إن 

الوضعية  وهذه  والسبعينيات،  الستينيات  و  اخلمسينيات  لسنوات  التقليدية  الطريقة  بذلك  أقصت  فهي  واملهنية، 

 وامل أساسية وهي:نتجت ف التقاء أربعة ع

انتشار وتعميم املعرفة العلمية وتطبيقها الشاسع ف حقل املمارسة الرايضية، والتطور التقين واملادي والثورة احلاصلة   

ف جمال اإلعلم اآليل، والعوملة للمجال الرايضي والتطور الرهيب للهياكل الرايضية واليت أدت إل اختلف املهام 

وامل الطرق  خلصوصية  واملرتمجة  لرموز والتأطي  واملمتلكة  للكفاءة  واملتطلبة  املتخصصة  املهن  ظهور  وأخيا  ناهج، 

   1وحلقوق وواجبات خاصة هبا. 

 قياسية وانعكست كل تلك البحوث ف اجملال التطبيقي ملختلف الرايضات والذي ساعد على حتطيم عدة أرقام

 
1 -Daniel Le Gallais , Gregoire Millet, la préparation physique, optimisation et limites de la performance 

sportive, Masson, Paris, 2007, p : XIII. 
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لل األساسية  جماالت  ف  ذروة  العايل  املستوى  العيب  بلغ  القدم  وذلك  وف كرة  البدنية، ف  عبة  اللياقة  اجلانب 

التكنيكية التكتيكية والنفسية. فيجب على العب كرة القدم أن يتصف ابحلالة الصحية اجليدة، وإعطاء اعتبارات 

املدى  إتقان  ومستوى  املهاري  املدى  إتقان  مستوى  وإل  احلركية،  اخلصائص  وإل  وبنيته،  اجلسمية  للقياسات 

  1رادية.اخلططي وإل السمات اإل

أثبت          هلا، كما  الناس  اليومية ومدى حاجة  احلياة  البدنية ف  اللياقة  أمهية  العلمية  الدراسات  أثبتت  ولقد 

( أبهنا " قدرة القلب واألوعية الدموية جيتشلأمهيتها ف اجملال الرايضي عامة وف كرة القدم خاصة، فهي حسب )

الفسيولوجي   العامل  مثالية"، وحسب  بكفاءة  العمل  على  والعضلت  أندرسون(:  والرئتني  ل،  قدرة )ك،   " أبهنا 

جهازي التنفس والدورة الدموية على استعادة حالتها الطبيعية بعد أداء عمل معينا". ومن الضروري على العب  

وقا ف كل عناصر اللياقة البدنية ) التحمل، القوة العضلية، السرعة وحتمل السرعة، الرشاقة كرة القدم أن يكون متف 

واملرونة(. و حيتاج العب كرة القدم إل مستوى عايل من اللياقة البدنية تسمح له االستفادة من املهارات بدرجة 

املباراة.  زمن  طوال  عالية  بكفاءة  اخلططية  الواجبات  وتنفيذ  العلماء وف   2عالية  أراء  لتحديد  أجرى   ضوء مسح 

البدنية مت استخلص ستة عوامل افرتاضية هي: القوة العضلية، اجللد الدوري 46) ( عاملا حول مكونت اللياقة 

 3التنفسي، اجللد العضلي، املرونة، السرعة و الرشاقة.

ف خمتلف أعمال األفراد والتنظيمات   ويعترب التقييم عملية أساسية وهامة ف اجملتمع احلديث وذلك ألهنا متضمنة 

وخيتارون.  يشخصون،  يقررون،  عندما  وذلك  التقييم  من  بنوع  مستمرة  بصورة  يقومون  أهنم                             4حيث 

االشخاص أو املوضوعات، وحىت ميكن حتقيق ذلك   األشياء أو والتقييم يتضمن عملية اصدار احلكم على قيمة  

استخدام   نفرق بني  يستلزم  أو احملكات. وميكننا أن  املستوايت  أو  التقييماملعايي  التقييم،  القائم على   نوعني من 

 

 
 - جمال عالء الدين، األسس المترولوجية لتقويم مستوى األداء البدني والمهاري والخططي للرياضيين، المعارف، اإلسكندرية، 2007، ص: 05   1

 - أمر هللا البساطي، اإلعداد البدني الوظيفي في كرة القدم، تخطيط-  تدريب- قياس،دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 2001، ص: 39.   2
 - محمد صبحي حسانين، التحليل العاملي للقدرات البدنية في مجاالت التربية البدنية والرياضية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997، ص:94.  3 

  4- محمود بوسنة، التقويم في مؤسسات التربية والتكوين، طبيعة المشاكل والتحديات، دار الحكمة للطباعة، الجزائر،1988، ص:12.
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مقاييس ذاتية وحدها يلجأ إليها الفرد ويعتمد هنا على املقابلة الشخصية أو امللحظة مثل ابلعني اجملردة، والنوع 

يس املوضوعية  ف مجيع امللحظات الكمية عن الثاين هو ذلك التقييم املوضوعي حيث يعتمد أساسا على املقاي

 موضوع التقييم. 

سنة ف اجملال   20وف حبثنا هذا سنتطرق إل موضوع التقييم املوضوعي للعب كرة القدم للفئة العمرية أقل من  

لى حالتهم البدين، سواء كان ذلك ف بداية املوسم قصد انتقاء العناصر املميزة، أو أثناء مرحلة املنافسة للوقوف ع

أمهية ودور التقييم ف حتديد مستوى العيب   إبراز إل  هافي وسنتطرق  ومستواهم البدين ملعرفة نقاط الضعف وتقوميها.

)أقل من   لفئة األواسط   القدم  قياس واختبار، كما    20كرة  ملا حيتوي من  التقييم ف   تتمثل سنة( وذلك  أمهية 

وذلك   البدين  اجملال  اللعبني ف  لدى  املستوى  )امللحظة   ابلطرقحتديد  الذاتية  عن  بعيدين  والعلمية  املوضوعية 

اجملرد من  ابلعني  ختلو  تقليدية ال  وسيلة   نعتربها  واليت  التخطيط عن  وخصوصا  النقائصة(  من  خالية  تكون  دما 

     ة.والدق

 أساسية:إل ثلث أقسام  بحث قمنا بتقسيمهال  اوألجل معاجلة هذ 

: و تطرقنا فيه إل طرح اإلشكالية، التساؤالت وفرضيات البحث واالهداف وأمهية  املدخل العام للبحث  -1

دالة، الدراسات السابقة واملشاهبة، و التعليق املوضوع، والصعوابت اليت واجهت الباحث، وكذا املصطلحات ال

 عليها.

: ويضم ثلثة فصول، الفصل األول يشمل مفهوم التقييم والقياس  واالختبار عامة، اجلانب النظري للبحث  -2

تطرقنا فيه إل أسس االنتقاء وخصائص الفئة لفصل الثالث  والفصل الثاين حمتواه متطلبات كرة القدم احلديثة، أما ا

 العمرية 
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فصلني، فصل رابع : اإلجراءات املنهجية للبحث، مشل املنهج املتبع ف واحتوى على  :  اجلانب التطبيقي  -3

البحث، الدراسة االستطلعية، أدوات البحث، جمتمع البحث والعينة، جماالت الدراسة والوسائل االحصائية 

البحث الثلث، واستكملت   فرضيات  تناولنا فيه عرض وحتليل ومناقشة نتائجفامس  اخلفصل  ال  أما املستعملة. 

 الدراسة ابالستنتاج العام، التوصيات واخلامتة.
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 اإلشكالية:  

كرة القدم لعبة قدمية، ظهرت بشكلها منذ مخسة أالف سنة مضت، وهي الرايضة األكثر حمبوبة على   تعترب       

املعمورة وقل ما جند بلدا يف العامل حاليا ال يعرف أبناؤه هذا التخصص. فلها أمهية كبرية على الصعيد الدويل ذلك 

املشاهدة   اهتماما ابلغا من طرف كل شرائح اجملتمعات وذلك عن طريق املمارسة أو املتابعة و ما جعلها تتلقى  

 وكل هذا نظرا ملا تكتسيه من فرجة ومتعة. 

ة، فأغلب الشباب يرغب يالرايضة األكثر  شعبية، حمبوبة من طرف معظم اجلماهري الرايض هيوهي يف بالدان       

يف ممارستها وذلك منذ السن املبكرة، حيث جند أنه يف كل حي من أحياء الوطن أين وجد األطفال جندهم جيرون 

حلديث بني اجلماعات وراء الكرة وذلك بكل األصناف من سن الصغار إىل الكهول مرورا بسن الشبان. ويكاد ا

 جزءا منه ال يستطيع التخلي عنها. ال خيلو من احلديث عنها وكأهنا أصبحت  

تاج إىل وسائل ومنشآت عدة ال يستهان هبا حىت ميكن الوصول ابلالعبني إىل أعلى كرة القدم حت  ورايضة

خرى أتثريه البالغ يف تطور مستوى  النظرايت العلمية احلديثة للعلوم األ ولقد كان يف استخدام    .يف األداء  املستوايت

الفسيولوجية اهلوائية والالهوائية وعلى مدى إجيابية  القدراتكرة القدم، الذي يتوقف بشكل كبري على مستوى  

التطورات والتغريات الكيميائية ومبا حيقق تكيف أجهزة اجلسم املختلفة مبا ميكن العب كرة القدم ألداء أعلى 

 1وأفضل مستوى ممكن.

 وتعترب احلالة البدنية لالعب كرة القدم هي القاعدة القوية اليت ميكن أن ينطلق من خالهلا أداء املهارات الكروية 

 أثناء املبارايت ابلصورة املثالية املطلوبة. فلكي يستطيع أن يؤدي املهارة الكروية بطريقة  سليمة و صحيحة جيب 

 بة وأن تكون عضالته من املطاطية حبيث متتد خالل مرحلة اإلعداد أن تساعده مفاصله يف أن أيخذ الزوااي املناس

 للمهارة حىت تنقبض بقوة خالل املرحلة األساسية من أداء املهارة. كما أن املهارة تؤدى أثناء املباراة حتت ضغط 
 

 - يوسف الزم كماش، صالح بشير سعد، األسس الفسيولوجية  للتدريب في كرة القدم، دار الوفاء، القاهرة، 2006، ص:13. 1 
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 رة أو على األقل لن يسمح له أبن يؤديها ااملنافس ابلسرعة والتوقيت السليم وإال فأن املنافس يعوقه عن أداء امله

  1ابلطريقة السليمة. 

، بدنًيا  استعداًدا  أفضل   الالعبون  يكون  حيث   اللعب،   كثافة  زايدة:  يلي  مبا   اليوم   املستوى  عايل  اللعب   يتميزأصبح  

 اليت  تلك   هي  الفسيولوجية   االستجاابت  على   القدم   كرة  ملباراة  املباشرة   اآلاثر أطول.    وملدةبشكل أسرع    وينتقلون

 والرتاجعات٪(  20)  األقصى  احلد  وحتت   تنقلال  وقت   إمجايل   من ٪(  11)   شدة   أبقصى  املتناوبة   السباقات  تسببها

 األوىل   الدرجة   مبارايت   مالمح   هي   هذه   ، ٪(  37)   اهلرولة  ، ٪(  25)   املشي   مراحل   اإليقاع   ،  والقفزات  ، ٪(  07)

 2(. De PROFT et al 1988)  الثمانينيات  هناية   يف   اإلجنليزية

و من بني مؤشرات اخلصائص احلركية زمن رد الفعل، تزايد السرعة يف االنطالق من البدء، أزمنة بلوغ القيم 

القصوى للقوة والسرعة، و اقصى طول زمين للعمل بشدة حمددة، إضافة إىل املدى احلركي ) املرونة ( يف 

 تقييمها.   ما يستلزم معرفة مستوى هذه املؤشرات و  3املفاصل. 

من املفهوم الواسع ينصب على مكوانت سريورة العمل التخطيطي واهلدف من املمارسة كون   التقييم إن موضوع  

موضوع التقييم يشمل أربع جماالت أساسية، اهلدف من املمارسة أي ملاذا منارس؟ احملتوى اي ماذا منارس؟ كيف 

 4نتيجة املمارسة.   وهي تقييم األهداف    يوهأي الطرق والوسائل املستعملة. والنتيجة من املمارسة  تتم املمارسة 

التمرينات البدنية االصطناعية يف املخرب أو اختبارات امليدان يف وضعية النشاط  ابستطاعتها  الكشف   تقييمإن  

عن نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الفرد ابلنسبة ملمارسة اجلهد. إن تصميم خطة تقييم تعطينا نظرة أو فكرة عن 

 1تطور القدرات البدنية، الفيسيولوجية والسيكولوجية للرايضي. 

 

 - حنفي محمود مختار، االختبارات والقياسات لالعبي كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993، ص:7. 1 
2 - Véronique BILLAT, physiologie et méthodologie de l’entrainement, de la théorie à la pratique, de Boeck, 

Bruxelles, 2003, p : 42. 

 - جمال عالء الدين، ناهد نور الصباغ، مرجع سابق، ص:  05.  3 
 - محمد شارف سرير، نور الدين خالدي، التدريس باألهداف و بيداغوجية التقويم، طبعة الثانية، الجزائر،1995، ص: 88.  4 
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يف اجملاالت الفسيولوجية  تكرة القدم والتطبيقات العملية اليت أجري  ة للتطور الكبري الذي حصل يف جمالنتيج  و

والوظيفية واألجهزة احليوية ودور النشاط الرايضي وعالقته هبذه اخلصائص كان له أكرب األثر يف تطور األلعاب 

الرايضي، والذي أدى إىل االهتمام ابستخدام   الرايضية، وقد رافق ذلك ما حصل من تقدم يف علم التدريب 

االختبارات والقياسات يف كافة اجملاالت. و يعود تطور املستوى الرايضي نتيجة تطور العلوم املختلفة و منها علم 

الفسيولوجيا  وعلم وظائف األعضاء والقلب و إجراء البحوث والدراسات العديدة يف هذا اجملال سامهت  يف 

ات العالية واملستوايت املتقدمة يف ضروب االلعاب حيث اعتمدت  البحوث والدراسات الفسيولوجية  حتقيق اإلجناز 

     2على االختبارات والقياسات  وإجراء التجارب وحتليل النتائج. 

 كما   تتعدد االختبارات والقياس يف كرة القدم إىل عدة نواحي، الوظيفية، النفسية ، اخلططية املهارية والبدنية.

 16  -15تشري نتائج دراسة بريطانية أجريت على العيب كرة القدم الناشئة املتميزين الذين تراوحت أعمارهم من  

سنة ومقارنتهم بغري املتميزين منهم، إىل أن لدى الالعبني املتميزين نسبة الشحوم أقل من غري املتميزين وقدراهتم 

و من أجل الوصول   كرة، والتحكم فيها ويتميزون ابلرشاقة و السرعة.اهلوائية أكرب، ولديهم مهارة أفضل يف مترير ال

للناشئ البدين  التدريب  لساعات  األعلى  احلد  يكون  ابن  البعض  يقرتح  العايل  املستوى  حدود   إىل  يف  الرايضي 

سنة و   18إىل    17ساعة يف االسبوع فئة    24ساعة يف األسبوع. و يتدرب فئة األواسط يف روسيا    18-20

ففي الناحية البدنية اختلف اخلرباء يف حتديد اهم العناصر األساسية .   سنة.  20إىل    19ة أسبوعيا فئة  ساع  30

   3)حيث أخذت املدرسة الغربية واملدرسة الشرقية بتحديد العناصر حسب  رأي كل منها. 

 يذكر يوسف الزم كماش واخرون أن الستخدام النظرايت العلمية احلديثة للعلوم األخرى كان هلا أتثري ابلغ يف و  

 تطور مستوى كرة القدم. حيث أدخلت الكثري من التغريات والتعديالت على طرق التدريب املختلفة بشكل 

 
1 - Corine Lacoste, la pratique du sport, biologie, entrainement, santé, édition Nathan, paris, 1996, p : 58   

 - موفق أسعد محمود، االختبارات والتكتيك في كرة القدم، دار دجلة، عمان، األردن، 2009، ص: 76.  2 
 - موفق أسعد محمود، نفس المرجع، ص: 33. 3 
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  السعةو الدم،    ضغطو قلب )النبض( يتناسب مع قدرات أجهزة اجلسم املختلفة من خالل استخدام معدالت ال 

، كما استفاد  العديد من املدربني يف تطبيق االختبارات الفسيولوجية نسبة تركيز محض الالكتيك يف الدم  واحليوية  

يضيف أن قياس اجلهد البدين   القياسات الطبية  ابعتبارها جزءا مكمال ألي برانمج تدرييب يف كرة القدم، و   و

 قياس مكوانت اللياقة البدنية اصبح هو األساس الذي يعتمد عليه املدرب هبدف تنمية   لالعب، و

  1اخلططي.   املهاري و  تطوير األداء البدين و  و

 ارتفاع مستوايت االجناز البدين يف املنافسة يف كرة القدم يظهر بوضوح ابلغ   يرى البساطي أبن التطور املدهش و   و

 ليب العلمية  واملوضوعية  ملعرفة املستوى احلقيقي لقدرات الالعبني من خالل نتائج األمهية ضرورة االجتاه لألسا

 من مث تقييم مستوى احلالة البدنية  اليت تعترب أحد مكوانت احلالة الرايضية واليت يتوقف و يعتمد   االختبارات  و 

 . اخلططية فهي حجر الزاوية يف بناء الالعب  قدميا وحديثا  عليها مستوى احلالة املهارية  و

 توايت األداء البدين امرا ينقصه املشاهدة لالعبيه أثناء املباراة فقط  لتحديد مس  إن اعتماد املدرب على املالحظة و

أسس علمية للتعرف على   فق معايري و  . بل استخدام املدرب لالختبارات املوضوعية الصادقة واملوضوعيةو قة  الد    

  مستوى األداء البدين الوظيفي أصبحت حقيقة حتمية ال جدال عليها ومن مث استخدام مدلوهلا العلمي يف تقييم و

  2تدريب.توجيه مسارات عملية ال

 وحسب حممد صبحي حسانني فإن مشكلة االنتقاء من أكثر املشاكل اليت يواجهها العاملون يف جمال الرتبية 

 النتقاء البدنية والرايضية، سواء كان ذلك يف قطاع البطولة أو يف املدارس عندما ختتار فرقها الرايضية، وكثريا ما يتم ا

 
 . 13يوسف الزم كماش، صالح بشير سعد، مرجع سابق، ص: -1

 - أمر هللا البساطي، مرجع سابق ، ص:  243.  2 
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 ، ويؤكد على أن االختبارات واملقاييس هي أثرها السيء على النتائج املستقبليةون هلا  بناء على معايري ذاتية يك

 الوسيلة املوضوعية الصادقة لتحقيق االنتقاء اجليد، فهي االسلوب العلمي املضمون لتوفري اإلمكاانت البشرية اليت 

  1ىل التوفق. ها االستعدادات املناسبة للوصول إ لدي

 د واجلماعات كانت جمال أتمل الفالسفة أوال ولعل مجهورية أفالطون من أقدم الكتب إن طبيعة الفروق بني األفرا

 مل يولد اثنان  اليت تعرضت صراحة اىل هذا اجملال. ففي اجلزء الثاين من كتاب اجلمهورية جند العبارة التالية: ))

 ما بينما يصلح الثاين لعمل   بل خيتلف كل فرد عن األخر يف املواهب الطبيعية، فيصلح أحدمها لعمل   نيمتشاهب

 آخر(( واقرتح افالطون بعض العمليات اليت خيترب هبا القدرات احلربية لكل من يرشح أن يكون جنداي يف مجهوريته 

 أساسية للشجاعة احلربية، وابلتايل كانت   املثالية، ولقد صممت هذه العمليات لتمثيل السمات املختلفة اليت تعترب 

 2حماولته هذه أول وصف منظم عرف الختبار القدرات اخلاصة.

 الفروق بني األفراد وبني اجلماعات قد تكون بسيطة تدرك ابحلس الفطري وقد تكون معقدة ال يدركها إىل   إن

 اخلبري املتمرس. فالناس يتفاوتون فيما بينهم يف الطول والوزن، ويف القدرة على اجناز عمل ما سواء من حيث 

 ت الناس يف الذكاء، فهذا متخلف ، وذاك غيب الوقت الالزم إلجنازه، أو من حيث الدقة يف هذا االجناز ويتفاو 

 ذكي جدا وسادس عبقري مثل هذه الفروق ال يدركها وال يستطيع حتديد   خامسو ذكي    رابعو متوسط   اثلثو   

 3مداها إال من كان لديه دراية ابلقياس. 

 

 - محمد صبحي حسانين، القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة، الجزء األول، دار الفكر العربي، ط  3، مصر،  1995، ص: 119.  1 
 - محمود عودة الريماوي، سيكولوجية الفروق الفردية والجمعية في الحياة النفسية، دار الشروق، بيروت، 1994، ض: 312

 - محمد عيدة الريماوي،  نفس  المرجع ، ص: 29. 3 
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 على املريب الرايضي أن يكون تستلزم    وجود فروق فردية بني األفراد يف مجيع اجلوانب البدنية و العقلية و النفسيةإن  

 ملما ابألسس واألساليب العلمية لالنتقاء الرايضي وذلك من أجل الوصول إىل املستوايت العليا و مواكبة 

 يعد االنتقاء الرايضي من أهم املوضوعات اليت القت ، لذلك  يف الدول املتقدمة واملذهلةالتطورات السريعة  

 ألن هلا دور يف اختيار أفضل الالعبني وظهرت احلاجة إىل عملية االنتقاء   ،ت األخريةاهتماما كبريا يف السنوا

 نتيجة هلذه الفروق.   الرايضي

  االنتقاءالذي صنف        Youri Kouramchine يوري كورامشنيعن  يف إشارة إىل تصنيف االنتقاء  و  

 خمتلفة منها: يف جوانب  

 املختارة للرايضة    االنتقاء   -

 الوطنيةاملتقدمني يف املنتخبات    االنتقاء   -

  ملنافساتاللمشاركة يف    االنتقاء   -

  يوجد: : إما عفوية وطبيعية أو منظمة ومربجمة. كما  االساليب لتقييم القدرات البدنية  حسب طابع   االنتقاء   -

 ، اجلينية ، االنتقاء املركب(   البيوكيماوية تقييم القدرات الرايضية )الرتبوية ، النفسية ،  

 ، طويل املدى( متوسط    )قصري،   إجرائهامواعيد حسب   االنتقاء   -

على   املتشاهبة،حسب التخصص الرايضي املستقبلي )على مستوى جمموعة من التخصصات الرايضية    االنتقاء  -

 ضمن ختصص رايضي(   ،عامة الرايضي    ختصص مستوى  
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ا  حسب   -   إجراء  الرايضية    النتقاءمكان  الفصول  املدارس    املماثلة،)يف  واجلمعيات   الرايضية،يف  النوادي  يف 

 الرايضية(  

 1.االختيار النهائي(  احلايل،االختيار    األويل،)االختيار    تنظيمها اعتماًدا على مرحلة    -

 الرايضية املتخصصة يف كرة القدم   واجلمعيات موضوعنا هذا الذي صب االهتمام فيه لالنتقاء يف النوادي   ويف

حيث يفوق عدد النوادي املنخرطة يف خمتلف الرابطات الوطنية، اجلهوية والوالئية    سنة  20لفئة األواسط أقل من  

 نشطة يف خمتلف البطوالت.  اند أبقسامها املختلفة من احملرتفني واهلواة املاخلمسمائة  

 ميدالية ذهبية ة للفريق  الوطين لصنف االكابر  وعرفت الكرة اجلزائرية أتلقا على الصعيد الدويل، سواء ابلنسب    

 ( 1978ابجلزائر )وحازت على ميدالية ذهبية يف األلعاب األفريقية  (    1975  ر)اجلزائ  –عاب البحر املتوسط  ألل

 لنهائيات كأس العامل   وأتهلت أربع مراتواليت كانت هي االخرى ابجلزائر،    1990وكأس امم إفريقيا سنة 

كما شارك املنتخب الوطين يف ،  (2014والربازيل    2010، جنوب إفريقيا  1986، املكسيك  1982)إسبانيا  

  .(2016  و ) وريو دي جانري  (1980  )وملبية موسكوألعاب األ

  مولوديةحازت القاري واجلهوي،    ىاليت أتلقت يف خمتلف الكؤوس والبطوالت على مستو     لألندية و ابلنسبة  

شبيبة القبائل ووفاق سطيف وأتلقهم يف خمتلف لألندية البطلة. وكذلك    إفريقياكأس    1976  سنة   اجلزائر  

 2والعربية واملغربية.  والبطوالت االفريقيةالكؤوس  

 الصعيد  مكانتهما على   الفئتني مل تتألقا ومل تربزا  ن هاتنيأفنجد   (وأواسط  أشبال)ب الشبالكن ابلنسبة لفئات    

 
1- AICHAOUI Fouad, Les problèmes relatifs à la sélection sportive, revue sciences du sport, 1998, p : 29. 
2 -Hamid GRINE, Almanach du sport Algérien,  Tome 1, ANEP de Rouiba, Alger,1990, p : 37. 
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لفئة األواسط )أقل الوطين  أين أتهل منتخبنا    1979معلوم انه منذ سنة كما هو العاملي و أو  القاري    سواءالدويل  

مل يستطيع أي منتخب هلتني الفئتني  الوصول إىل تظاهرة   املشاركة سنة( إىل موندايل الياابن فمنذ تلك  20من

  رايضية عاملية.

ذلك   بمن كل  مقارنة  العبينا  مستوى  تدين  إىل  ذلك  يعود  فهل  لنا،  تطفو  تساؤالت  املنتخبات عدة  العيب 

العمل   يف  نقص  إىل  راجع  هو  أو  توفري   وحجمالتدريب    )نوعيةاإلفريقية؟  حيث  من  أو  االسبوعي(؟  التدريب 

 الوسائل واملنشآت والعتاد الرايضي؟ أو إىل الكيفية اليت يتم هبا االختيار لالعبني؟ 

وللتقييم والقياس دور مهم للكشف عن مدى استعداد الالعب من النواحي األساسية واهلامة يف رايضة كرة القدم 

انتقاء االعبني ملختلف  يتم هبا  اليت  الكيفية  التكتيكية والنفسية، وابلنظر إىل  البدنية ,التكنيكية,  مبجاالته األربعة 

وعدد كبري من الالعبني حبجة انتمائهم إىل فرق تنشط يف األقسام لفئة جند أهنم يهملون شرحية  ااملنتخبات  هلذه  

واليت تضم عدة مستوايت، فرق القسم الوطين هواة، و قسم ما بني الرابطات، وفرق قسم الرابطات اجلهوية    الدنيا

قسم الرابطات الوالئية وعددها مثانية وأربعون رابطة والئية.   " يوجد يف النهر   انطالقا من املقولة  والثمانية و فرق ٌ

يضاهي مميز مستوى بدين  من لديهم   هذه االقسام السفلى العبني  فرق  ما ال يوجد يف البحر" نرى أنه قد جند يف 

  مستوى العيب القسم األول.

أثناء  امليدانية  البدنية  لالختبارات  املدربني  استعمال   مدى  معرفة  حماوال  دراسته  الباحث  وجه  املنطلق  هذا  ومن 

هلذه   معرفة املستوى البدين لالعيب هذه الفئة، وكذا البحث عن الالعبني املميزين  منه  لالعبني، و حماولة  انتقائهم

 الفئة يف اجملال البدين. ولإلجابة على هذه االسئلة تعني علينا طرح التساؤل العام. 
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 تساؤالت البحث:

 التساؤل العام:

سنة لفرق أقسام الدنيا بتقييم الالعبني ابستعمال بطرية   20يقوم أغلبية مدريب فئة األواسط ألقل من    هل

 وهلمستوى هؤالء الالعبني يف اجملال البدين    هو وما    مستواهم؟اختبارات أثناء عملهم التدرييب للكشف عن  

 البدين؟ يف اجملال  مميز  لديهم مستوى   منهم منيوجد جمموعة  

 اجلزئية:   تالساؤ الت

سنة لفرق أقسام الدنيا بتقييم الالعبني ابستعمال بطرية   20يقوم أغلبية مدريب فئة األواسط ألقل من    هل   -

 اختبارات أثناء عملهم التدرييب للكشف عن مستواهم؟

 سنة يف بطوالت أقسام الدنيا يف اجملال البدين؟   20مستوى العيب كرة القدم لفئة األواسط ألقل من  ما هو -

سنة يف بطوالت أقسام الدنيا من لديهم   20وعة من العيب كرة القدم لفئة األواسط ألقل من  هل يوجد جمم    -

 مستوى ممي ز يف اجملال البدين ؟ 

 أهداف البحث: 

سنة( ابلفرق النشطة أبقسام 20انتقاء املدربني لالعيب كرة القدم لفئة األواسط أقل من ) معرفة كيفية تقييم و  -

 .الدنيا

  . سنة( لفرق الناشطة يف أقسام الدنيا20املستوى البدين لالعيب كرة القدم لفئة األواسط أقل من )معرفة   -

سنة يف الفرق الناشطة أبقسام   20معرفة والبحث والتنقيب عن امكانية وجود العبني يف كرة القدم ألقل من  -

 يف اجملال البدين.   مميز  الدنيا ممن لديهم مستوى 
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 أمهية البحث:

التقييم يف اجملال الرايضي عامة، كرة القدم خاصة، واالهتمام مبحاولة حتسني   وأمهيةع أمهية يف إبراز دور  للموضو 

عملية االنتقاء وجعلها أكثر موضوعية، واالبتعاد عن الطريقة التقليدية واليت تعتمد على الطريقة الذاتية وال ختضع 

 للمقاييس العلمية. 

 اء وطرائقه ووسائله. االهتمام بتطوير اساليب االنتق 

 إبراز أن حتسني عملية االنتقاء يؤدي حتما إىل نتائج مرضية تنعكس أبكثر فاعلية على مردود الالعب اجلزائري   

يقدم لنا دريبية كما  حسن تنظيم وختطيط لعملية االنتقاء يؤدي إىل الوصول وبلوغ األهداف املرجوة يف العملية الت

 التقييم خدمات كبرية يف هذا اجملال ونذكر منها: 

يفيد التقييم يف الكشف عن الصعوابت اليت تواجه الالعبني كما يساعد يف حتديد القدرات والقابليات الكشف:    

عند الالعبني والتشخيص الذي يرمي أساسا إىل اكتشاف مكامن القوة والضعف لديهم. كما ميكن اكتشاف 

 غية دراستها واختاذ القرارات واالجراءات الالزمة بشأهنا قصد االصالح.  أسباهبا ب

فالكشف عن مدى استعداد الالعبني أو امتالكهم لقدرات خاصة أتهلهم للقيام بدورهم مستقبال، أي   التنبؤ:

 توقع جناحهم. 

دراسة معينة   تتطلب يزود التقييم كل من املدرب والالعب مبعلومات كافية عن واقع مستوى الالعب وما  التوجيه:  

أو التخصص يف مركز معني، ومن تتوفر فيه عناصر معينة أو قدرات وإمكانيات خاصة ) عالية(، تؤهله أو تبعده 

ائب حنو املوضوع أو املقررات اليت من متابعة موضوع معني، يف ضوء نتائج القياس يتحقق لالعب االجتاه الص

 تؤهله  

حتديد ما إذا كان العمل على املسار الصحيح حنو األهداف مع حتديد أهم املصاعب تقدير العمل ومدى تقدمه: 

 اليت تواجهنا وما يتطلب ذلك من تصحيح، وحتديد ما حتقق من أهداف. 
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 الطلبة املختصون يف هذا اجملال   يزود  النظرية:ية العلمية من الناحية  األمه

 االساتذة وكذلك املدربني واملهتمني مبجال التقييم  يزود   التطبيقية: األمهية العملية من الناحية  

 فرضيات البحث:  

 الفرضية العامة: 

ابستعمال سنة لفرق الناشطة يف أقسام الدنيا بتقييم الالعبني    20ال يقوم أغلبية مدريب فئة األواسط ألقل من  

بطرية اختبارات أثناء عملهم التدرييب للكشف عن مستواهم، ومستوى أغلبية هؤالء الالعبني غري مقبول يف اجملال 

 .  البدينيف اجملال    مميز  البدين، ويوجد جمموعة منهم من لديهم مستوى

 الفرضيات اجلزئية: 

الدنيا بتقييم الالعبني ابستعمال بطرية   سنة لفرق أقسام   20ال يقوم أغلبية مدريب فئة األواسط ألقل من    -

 عملهم التدرييب للكشف عن مستواهم.اختبارات أثناء  

دنيا غري مقبول يف اجملال سنة يف بطوالت أقسام ال  20مستوى أغلبية العيب كرة القدم لفئة األواسط ألقل من   -

 البدين. 

 الفرق الناشطة يف األقسام الدنيا من لديهم سنة يف  20يوجد من الالعبني لكرة القدم لفئة األواسط ألقل من    -

 يف اجملال البدين.   مميز  مستوى

 صعوابت البحث:

النوادي   من  العديد  أن  الباحث  واجهت  اليت  الصعوابت  بني  لنا   من  تسمح  مل  الوالئية  و  اجلهوية  الرابطات   و 

معاونتنا.   منهم رفض  العديد  على العبيهم حيث  اختبارات  الوقت   منهمو إبجراء  لديهم  يوجد  برر أبهنم ال  من 

 الكايف لذلك. 
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 لبحث:امصطلحات تعريف 

 التعريف اللغوي للتقييم: 

الن تائج    : قّيم تلك  قيمة  وقر ر  تقد م  من  أمر وما حق قه  نتائج  استعرض  زيتية"،  لوحة  "ق م  قي م حجرا كرميا"،   " قيمة شيء،  حد د 

 1تقدير القيمة، حتديد قيمة الشيء حتديد الثمن، : وتقييمالواقعي ة: "قي م وضعا"، 

 2املوقف   مزااي وتقييم  تقريًبا   والنوعية  الكمية  حتديد  ما،  شيء  قيمة  حتديد:  التعريف االصطالحي للتقييم 

هو عملية تشخيصية، تستهدف الكشف عن مواطن الضعف والقوة، وهو تعيني قيمة تقييم:  التعريف اإلجرائي لل 

و قانون،  وهو  تقدير أو كفاية أو سلوك ابملقارنة مبعايري يف ميدان التخصص. وهو اعطاء قيمة يف  مقابل معيار أ 

 املوضوعات أو األفكار أو  منط السلوك .   لألشياء أو

للمستوي:  اللغوي  )اسم(  التعريف  مستوايت،  مج   مستوى  رتبة ع  آخر.  إىل  ابلنسبة  وضعه  أو  شيء  حالة 

اجتماعية أو أدبية أو علمية أو مادية: "مستوى التالميذ"، " مستوى االنتاج". درجة اجلودة: "مستوى أسلوب". 

   3، الدرجة واملكانة اليت استوى عليها الشيء.مقارنة، معيار حكم  درجة

أعلى   ىعليها الشيء وقد يكون هذا املستو الدرجة واملكانة اليت استوى    وهولمستوى:  لالتعريف االصطالحي    

 وهوعقلي أو فكري أو علمي    مستوى  أو أدىن ونعين به املرتبة فمعرفة مستوى أحد، هو معرفة مرتبته، معياره. 

 4درجة املعارف أو التطور العقلي عند الفرد ابلنسبة إىل معدل اختبارات نفسية تقنية. 

 . ابلنسبة للمعيارمعرفة الدرجة واملكانة  و  هو حتديد  التعريف االجرائي للمستوي:  

 5. سنة ، اطفال أو مراهقني  17شباب، رايضي  عمره يفوق      : (juniorالتعريف اللغوي لفئة لألواسط )

 

 - المنجد في اللّغة العربيّة المعاصرة، طبعة ثالثة، دار المشرق، بيروت، 2008، ص: 1199. 1 
2- Dictionnaire HACHETTE, Edition 2014, Paris, p : 581. 
3 -https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ 
4 -Ibid. 
5- Dictionnaire HACHETTE. Op. cit, p : 870. 
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وذلك حسب نوع   سنة  17  حدود يف    فئة سنيةينتمي إىل    تقال للرايضي  فئة األواسط:التعريف االصطالحي ل  

للتفريق  1الرايضات فئات عمرية وهو مصطلح يستخدم  املختلفة وهي أخر    أو  العمرية  الفئات  لفئة بني  مرحلة  

  يف الرايضة    الشباب

ل فئيت األشبا  عناصر من الالعبني )كرة القدم( تنتمي لفئة عمرية تقع بني    :التعريف اإلجرائي لفئة األواسط

سنة كذلك حىت تغريت القوانني   17تشمل سن  كانت هذه الفئة    وسابقا.  سنة  19و 18واألكابر وهي من سن 

وأقل من   (u17)سنة   وأقل من سبعة عشر    (u15)أقل من مخسة عشر سنة    فئات خمتلفة منها وأصبح هناك  

 . (u19سنة ) تسعة عشر  

ويقصد هبا ركل الكرة   2  القدم،كلمة إجنليزية وتعين الكرة يف    وهي  : اللغوي  التعريف  (football)  كرة القدم

                                                                                                        .      ابلقدم

 : لكرة القدم  التعريف االصطالحي

مرمى    يف  الكرة  إبدخال  ملزمان  فريق  لكل  العبا  عشرة  احدى  من  فريقني  بني  مواجهة  شكل  يف  لعبة  هي  و 

  3. الذراعنيو اخلصم، وذلك ابستعمال الساقني والرجلني. دون استعمال اليدين  

  :التعريف اإلجرائي لكرة القدم 

, على ميدان مستطيل الشكل وحيسب هي رايضة مجاعية متارس بني فريقني من إحدى عشرة العبا لكل فريق

اهلدف عندما ينجح أحد الفرق يف إدخال الكرة يف مرمى اخلصم, وذلك ابستعمال األطراف السفلى) القدمني و 

إىل  مقسمة  دقيقة  تسعون  املقابلة  وقت  ويدوم  والذراعني(.  )اليدين  العليا  األطراف  استعمال  ودون  الساقني( 

 ل شوط, وقد تصل إل مائة وعشرون دقيقة يف املباراة الفاصلة. شوطني من مخسة وأربعني دقيقة لك

 
1 -, le petit Larousse illustré, Paris, 2011, P : 565. 
1-Ibid, p : 430.     
3 - Dictionnaire Encyclopédique AUZOU, édition Philipe AUZOU, Paris, 2008, P : 828. 
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 التعريف اللغوي لالنتقاء: 

 1حمددة  معايري على  بناءً   األشياء  أو األشخاص  بني   االختيار

ل االصطالحي  ومسات هو    النتقاء:التعريف  خصائص  لديهم  تتوفر  الذين  األفراد  اختيار  إىل  تستهدف  عملية 

وقدرات واستعدادات كبرية يتطلبها نشاطهم الرايضي، أي من خالل حتديد صالحية  هؤالء االفراد ملمارسة هذا 

 2النوع من الرايضة. 

 النتقاء: التعريف االجرائي ل 

 العناصرإجراء التحديد واختيار االشخاص أو األشياء األكثر مالءمة، وهي عملية يتم من خالهلا اختيار أفضل    

 : للمميزةالتعريف اللغوي  

فئة معينة، ما يفرق   عالمة فارقة تتمتع هباميزة:  مظهر خمتلف او طابع خاص مييز شيئا ذو صفة خاصة، ومميز:  

وامتاز أبسلوبه، امتاز بصفة ما، تفوق يف جمال  : اختص، تفردأمتازشخصا أو شيئا عن آخر ويكون خاسا به، و 

  3ما وظهر على حنو ساطع بعالمة مميزة، لفت إليه االنظار بصفة فيه ابرزة. 

 .نوعيتهو عامة للداللة على ما هو متميز جبودته   بصورة  املميزة ويستخدم مفهوم  :  مميزةل ل التعريف االصطالحي  

أقراهنم،   .جمموعة من األشخاص األكثر قدرة من غريهم  وتعين  ميتازون على  أو مجاعة  فئة  أفراد  عدد حمدود من 

   4حيوزون األفضلية يف جمال معني، جمموعة خمتارة من افضل األشياء وأحسنها يف نوعها. 

 : مميزةل التعريف اإلجرائي ل 

 األكثر قدرة من غريهم، انطالقا من اعتبارات و مقاييس معينة، متيزهم عن اقراهنم، و  جمموعة صغرية من الالعبني

 . تمتعون ابملؤشرات األكثر ارتفاعا الذين يالعناصر    . هي جمموعة صغرية من األشخاص االكثر قدرة من غريهم

 
1 - Dictionnaire HACHETTE, Op. Cit, p : 1477. 

 - محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين رضوان، القياس في ا لتربية الرياضية وعلم النفس ، ط 2، دار الفكر العربي، القاهرة، 2000، ص:93  2 
 . 1371المنجد في اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ص:  - 3

 - نفس المرجع، ص:1390. 4 
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 السابقة واملشاهبة للبحث: الدراسات -

ال نتوصل إىل املشكالت البحثية دون اللجوء إىل البحوث والدراسات اليت سبقت يف ميدان من ميادين البحث 

فما يتوصل إليه الباحث يف معرفة حبثية يف جمال معني ما هي إال جزء يضاف إىل الرتاكم املعريف جلهود ساهم فيها  

 كل ابحث بقدر معني لتزويد صرح املعرفة العلمية 

قد يصل الباحثني إىل نتائج هلا قيمة علمية مهمة عن طريق املالحظة العفوية أو عن طريق الصدفة، فهناك أمثلة   

لعلماء كبار يف هذا اجملال، وابلرغم من إمكانية الوقوع يف مثل هذه احلاالت ومبثل هذه األساليب، إال أهنا تعد 

حتكمها قواعد وضوابط ينبغي اتباعها وكما يقول رجاء   اندرة فمن املعروف أن البحث العلمي هو عملية منظمة 

 1حممود أبو عالم" حبوث اليوم تبىن على حبوث األمس وحبوث الغد سوف تبىن على حبوث اليوم" 

عدة دراسات تطرقت إىل موضوع التقييم والقياس واالختبار يف الرتبية البدنية والرايضية عامة ويف كرة القدم بصفة 

 ن نذكر الدراسات اليت هلا عالقة بدراستنا والنظر إىل النتائج اليت توصلت إليها:خاصة وارأتينا أ

حتديد مستوايت معيارية لبعض املهارات   :بعنوان   دكتوراه   لنيل شهادة   أطروحة   : 2004دراسة بن قوة علي   -01

 2سنة(   16  -14األساسية عند العيب كرة القدم الناشئني )

اييس هي أحد األسس اهلامة للتخطيط واملتابعة وتقييم برامج التدريب يف جمال  يرى الباحث أن االختبارات واملق

 كرة القدم 

البحث:   الناحية اهلدف من  الالعب اجلزائري من  الناشئني حسب كل منطقة من   كشف  البدنية واملهارية لفئة 

 مناطق الوطن ومعرفة مستوى األداء البدين هلذه الفئة حسب كل منطقة حسب بطارية االختبارات املقرتحة 

 

 - رجاء محمود أبوعالم، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، الطبعة السادسة، دار النشر للجامعات،  القاهرة، مصر، 2011، ص: 99. 1 
سنة( رسالة مقدمة لنيل شهادة   16-14قوة علي، تحديد مستويات معيارية لبعض المهارات األساسية عند العبي كرة القدم الناشئين ) بن - 2

 .  2004دكتوراه، جامعة الجزائر،  
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 استعمل الباحث املنهج املسحي املنهج املستخدم:  

 العبا من خمتلف مناطق الوطن   162بلغت العينة  العينة:    

م النتائج اليت توصل إليها أترجح مستوى الالعب اجلزائري مقارنة ابلالعب األجنيب بني املتوسط من أهالنتائج :    

الناحية   يف الضعيف   اجلزائري من  الالعب  الفرنسي على  الالعب  البدنية، أي تفوق  التقنية، والصفات  املهارات 

املت اإلمكانيات  إىل  يرجع  التفوق  هذا  أن  الباحث  ويرى  واملهارية  ابلالعب البدنية  مقارنة  الفرنسي  لالعب  وفرة 

وبضرورة  امليداين،  للعمل  لتكون كمرجع  إليه  توصل  اليت  معيارية  مستوايت  استخدام  بضرورة  ويوصي  اجلزائري 

على اختبارات اجلانب املهاري والبدين واالعتماد على االختبارات املعتمدة يف التقييم وتكون مستنبطة    االعتماد

 ة. من االختبارات الدولي

مزاين    -02 بوحاج  دكتوراه    :  2012دراسة  شهادة  لنيل  بعض   :بعنوان أطروحة  لتقومي  اختبارات  بطارية 

 1سنة.   -19  -17-القدرات البدنية واملهارية أثناء انتقاء العيب كرة القدم صنف أواسط  

البحث:   البدين واملهارى من خالل  اهلدف من  والتقومي  التقومي بصفة عامة  أمهية  اختبارات النتقإبراز  اء بطارية 

للتقومي البدين، تصحيح األخطاء العيب كرة القدم لصنف األواسط ، حىت يتمكن املدربون ادراك القيمة احلقيقية 

ابعتمادهم على املالحظة واملبارايت، وابتعادهم عن اجلانب العلمي يف االنتقاء الذي   الشائعة اليت ارتكبها املدربون

ومض  أكيدة  نتائجه  لفئة يعترب  القدم  لدى العيب كرة  االنتقاء  عملية  يف  العلمي  اجلانب  مكانة  من  الرفع  مونة. 

 األواسط وابراز دوره يف حتقيق النتائج للفريق. 

 استعمل الباحث املنهج الوصفي أبسلوبه املسحي معتمدا على أداة بطارية اختبارات و املقابلة املنهج املستخدم:  

 

سنة، رسالة مقدمة لنيل   91  -17بوحاج مزيان، بطارية اختبارات لتقويم بعض القدرات البدنية والمهارية أثناء انتقاء العبي صنف األواسط،   -
 شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر، 2012.  1 
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 41فرد )مدربني ومسؤولني عن الفرق(، كما طبق االختبارات على    30بلة مع  قام  الباحث إبجراء مقاالعينة:  

 العب(   164فريق )

 ، النسب املئوية، االحصاء االستداليل   الطرق االحصائية املستخدمة: استعمل  

التنافسية واملالحظة  النتائج :   املقابالت  إليها املدرب الذي يعتمد على عملية  اليت توصل  النتائج  أثناء من اهم 

عملية االنتقاء جيد صعوبة يف التعامل مع الالعبني أثناء عملية التدريب، وكذلك يتطلب منه وقت حىت يتمكن 

أكد على أن طريقة استعمال االختبارات تكون نتائجها اثبتة   والذي من أن يكتشف القدرات احلقيقية لالعبني.  

لعب " خالل املباراة" هذه الطريقة ختضع إىل خربة وكفاءة بني خمتلف املدربني، بينما اختيار الالعب على أساس ال

 املدرب أين يدخل عامل ذاتية املدرب الذي ال ميكن التحكم أثناء تطبيق طريقة املالحظة. 

بالل    -03 تفريولت  دكتوراه:  2013دراسة:  شهادة  لنيل  البدنية   أطروحة  الصفات  مستوى  تقييم  بعنوان: 

 1. واالستجابة القلبية لدى العيب كرة القدم اجلزائريني. " منهج مقارنة حسب املستوى وحسب مركز اللعب"

 من بني أهداف البحث حتديد اخلصائص املورفولوجية والبدنية لالعب املستوى الوطين. اهلدف من البحث: 

 يباملنهج التجري  املنهج املستخدم:

  العبا  107  وعددهم العيب النخبة من البطولة الوطنيةالعينة:   

 االحنراف املعياري، ت ستودنت الطرق االحصائية املستخدمة:  

نقص يف اجلانب البدين لدى الالعب اجلزائري، مع التأكيد أن   من النتائج اليت وصل إليها البحث هي النتائج :  

 ى الصفات البدنية حتت املعايري الدولية الالعب اجلزائري لكرة القدم يتصف مبستو 
 

1- Tafiroult Billal, thèse de doctorat : Evaluation du niveau des qualités physiques et de la réponse cardiaque 

chez les footballeurs algériens « approche comparative par niveau et par poste de jeu »université Alger3, 2013.  
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مصطفى    -04 ولد محو  شهادة    طروحةأ   :2012دراسة:  والتقنية بدكتوراه    لنيل  البدنية  املواصفات  عنوان: 

 1. أشبال ( ومستوايت اللعب خنبوي غري خنبوي  –)اصاغر    لالعيب كرة القدم اجلزائرية من خمتلف الفئات العمرية

غري   –حتديد أهم املواصفات البدنية والتقنية اليت متيز الالعبني من مستويني خمتلفني )خنبوي  اهلدف من البحث:  

خنبوي( ولكل فئة عمرية عند العيب كرة القدم اجلزائريني. وتوفري قاعدة من البياانت ) مميزات بدنية وتقنية(ميكن 

 عملية االنتقاءاالعتماد عليها يف حتديد الالعبني املوهوبني يف  

 118املنهج الوصفي التحليلي املقارن على عينة طبقية مت اختيارها بطريقة قصدية متكونة من  املنهج املستخدم:  

العب غري خنبويني ولتحري   65خنبويني و    53سنة، )  17  -13العبا من رابطة بسكرة لكرة القدم سنهم بني  

الباحث جمموعة من   اعتمد  السفليةالنتائج  لألطراف  االنفجارية  القوة   ( البدنية   -الرشاقة  -املرونة   -االختبارات 

 دقة التمرير(  -املداومة( واختبارات تقنية ) املراوغة

 -13العبا من رابطة بسكرة لكرة القدم سنهم بني    118طبقية مت اختيارها بطريقة قصدية متكونة من  العينة:    

 خنبويني(  العب غري 65خنبويني و   53سنة، )  17

 النسب املئوية، املتوسط احلسايب، ت ستيودنت 

 النسب املئوية، املتوسط احلسايب، ت ستيودنت الطرق االحصائية املستخدمة:  

اليتالنتائج :   التقنية  البدنية و  املعايري   الباحث إىل  أن  الفئة   توصل  القدم حسب  املوهبة عند العيب كرة  متيز 

السرعة    ( وهي  اهلوائية  -م 20  -م 10العمرية  من  -الرشاقة  -املداومة  اقل  فئة  لدى  املراوغة(  سنة. 15سرعة 

املسافات    -  )الرشاقة على كل  من  40  -10السرعة  أقل  فئة  لدى  املراوغة(  سرعة  اهلوائية،  املداومة  . 16م، 

 
)أصاغر أشبال( ومستويات اللعب   ولد حمو مصطفى، المواصفات البدنية والتقنية لالعبي كرة القدم الجزائرية من مختلف الفئات العمرية - 1

 .2012غير نخبوي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر، -نخبوي
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فئة  -م  20  -م 10السرعة   لدى  املراوغة(  سرعة  اهلوائية،  املداومة  السفلية،  لألطراف  االنفجارية  أقل   القوة 

 سنة. 17من

: اقرتاح بطارية اختبارات لتقومي القدرات بعنوان   طروحة لنيل شهادة دكتوراهأ  :2013دراسة مزاري فاتح    -05

 1.سنة  13 -12البدنية واملهارية أثناء عملية انتقاء السباحني الناشئني للمرحلة العمرية 

البحث:  البدين واملهاري من خالل   اهلدف من  والتقييم  التقييم بصفة عامة  ابراز أمهية  البحث  من بني أهداف 

 بطارية اختبارات النتقاء السباحني الناشئني، ليتمكن املدربون من إدراك القيمة احلقيقية للتقييم.

 املنهج الوصفياملنهج املستخدم:  

 درب طبق عليهم االستبيان. م  60و سباح طبقت عليهم بطارية اختبارات    20العينة:  

 االستبيان، بطارية اختبارات واملقابلة امليدانية أدوات البحث:  

 ( 2كااالحصاء االستداليل )الطرق االحصائية املستخدمة:  

كيفية التقييم اخلاطئة للمدربني وعدم استعمال بطارية اختبارات لتقييم القدرات البدنية   من بني النتائج النتائج :  

العلمية واملهارية   ابألسس  هلا  عالقة  ال  عشوائية  أسس  على  بناءها  يتم  االنتقاء  وعملية  السباحة.  يف  للناشئني 

 احلديثة مما جيعل الناشئ الرايضي يف خطر التهميش مؤكد. 

الزاكي رمضان    -06 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه بعنوان: تقومي واقع تكوين وإعداد   :2015دراسة: 

 الصغرى على مستوى أندية كرة القدم الفئات  

البدنية و املهارات اهلدف من البحث:   اللياقة  الفروق يف مستوى عناصر  من بني أهداف البحث التعرف على 

االساسية لدى العيب كرة القدم بني االندية والكشف عن مواطن القوة والضعف للمستوى البدين واملهاري لدى 

 ني يف كيفية اختيار الالعبني العيب واليت ستكون مرشدا للمختص
 

سنة،   13-12اختبارات لتقويم القدرات البدنية والمهارية أثناء عملية انتقاء السباحين الناشئين للمرحلة العمرية   مزاري فاتح، اقتراح بطارية -1
 . 2013، 3أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر
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 استعمل الباحث املنهج الوصفي املسحي املنهج املستخدم:  

 العبا(  120و    مدراب 35العينة من مدريب والعيب البطولة اجلهوية للفرق الصغرى )   تكونتالعينة:    

 من االختبارات البدنية واملهارية   جمموعة   املستخدمة: االختبارات والقياسات  

االحصائ املستخدمة:  الطرق  واختبار ت ية  املعياري  االحنراف  احلسايب،  املتوسط  تربيع،  ، كاف  املئوية  النسب 

  ستيودنت، معامل ارتباط بريسون

ضرورة تطبيق االختبارات    من بني النتائج أن التقييم ابالختبارات تعطي احملك احلقيقي لكل الالعبنيالنتائج :  

احلديثة للربامج  أساسي  من   واملقاييس كجزء  مبجموعات  االستعانة  إل  املدربني  يدعو  والتدريب كما  لإلعداد 

البدنية واملهارية وتطبيقها بصفة دورية على الالعبني ملختلف االعمار حىت ميكن تقومي الالعبني من  االختبارات 

 اجل تطوير مستوايهتم هبدف تدعيم برامج التدريب وزايدة فعاليتها.

عملية االنتقاء الرايضي   :أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه بعنوان   (:2015علي)دراسة العنرتي حممد    -07

 1. يف الوسط الرتبوي، لتعزيز احلركة الرايضية النخبوية

، و كشف تقاء يف الرقي ابلرايضة النخبويةإبراز عملية االنهو    هذه الدراسة  من بني أهداف    اهلدف من البحث:

حول   املختصني  عمليات اجتاهات  وتطوير  احملددات،  أمهية  إبراز  الرتبوي،  الوسط  يف  االنتقاء  عملية  مستقبل 

 االنتقاء الرايضي ومراحله من حيث التنظيم و الفعالية ابلدراسات والبحوث العلمية املتواصلة.

 املنهج الوصفي املسحي   املنهج املستخدم:

 . غليزان مدراب لألندية على مستوى والية    60ط وستاذ من التعليم املتوس أ  60متثلت عينة البحث من    العينة: 

مت استخدام كال من االحصاء الوصفي واالستداليل، املتوسطات والنسب املئوية، اختبار كاف   الطرق االحصائية: 

 تربيع.

 
 . 2015،  3النخبوية، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة اجلزائر، عملية االنتقاء الرايضي يف الوسط الرتبوي لتعزيز احلركة الرايضية  العنرتي حممد علي   - 1
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واملدربني  النتائج: االساتذة  وت  اختالف  تطبيقهم   االنتقاء،  يف كيفية  بعملية  اخلاصة  للمحددات  جل صنيفهم 

الدراسة قيد  احملددات  أن  يرون  واملدربني  و   االساتذة  البدنية  الرتتيب،  هذا  األمهية حسب  من  درجة كبرية  على 

 املهارية مث الفسيولوجية مث املرفولوجية 

 : (2013غباش عادل )   دراسة  -08

دراسة حالة اندي   الوقاية من االصاابت الرايضية لدى العيب كرة القدم،حتت عنوان فعالية االختبارات البدنية يف  

القسم الوطين األول لكرة القدم )احتاد اجلزائر(. حيث استنتج انه ال توجد بطارية اختبارات موحدة على مستوى 

ادية مهمال استعمال الوطين لتقييم القدرات البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم، وأن املدرب يستخدم املالحظة الع

 ياقة البدنية. لاالختبارات البدنية، إضافة لضعف التأهيل العلمي للمدرب. وضعف تدريبات بعض عناصر ال

احملددات البدنية للتفوق عند العيب كرة القدم فئة  دراسة ولد محو مصطفى ، زروال حممد:    -13

 1سنة   20أقل من 

هو حصر العناصر البدنية اليت ختلق الفارق بني مستوايت الالعبني يف كرة القدم  عند فئة   :دراسةاهلدف من ال

السرعة،   ومداومة قياس الفروق املوجودة يف صفة السرعة،    سنة، للمستويني النخبوي وغري النخبوي.   20أقل من  

 اهلوائية.    واملداومة

 املنهج الوصفي املنهج املستخدم:  

الدراسة يف  العينة:   عينة  من    20متثلت  أقل  فئة  من  القدم  )  20العب كرة  احملرتف 10سنة  القسم  العبينمن 

 العبني من القسم الثاين.  10األول، و

 مت استعمال ت ستيودنت.   الطرق االحصائية: 

 

 - مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية، جامعة قسم العلوم االجتماعية، العدد:17 ص: 29-25. 1 
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سنة يتميزون عن الالعبني   20نتائج الدراسة أبن الالعبني النخبويني يف كرة القدم من فئة أقل من  بينت  النتائج:  

م وعلى مداومة أفضل يف تكرار العدوات السريعة يف حني مل   30م و   10الغري خنبويني بسرعة أكرب يف املسافات  

 يتبني وجود فروق يف القدرات اهلوائية بني اجملموعتني.

 نبية: الدراسات األج

للصفات البدنية لالعيب الفريق القومي   وضع مستوايت معيارية  :1977دراسة حمسن بسيوين النحريري    -  09

 1املصري لكرة القدم. 

 للصفات البدنية لالعيب الفريق القومي املصري لكرة القدم.  وضع مستوايت معيارية: اهلدف من البحث

 املنهج الوصفي املسحي املنهج املستخدم:  

 العبا كافة االختبارات املستخدمة.   27العبا، أمت منهم    50بلغت العينة   العينة: 

 .استخدم الباحث املئينياتالطرق االحصائية:  

البدنية اخلاصة بكل  النتائج:   القدم يف الصفات العب يف اخلطوط املختلفةاختالف الصفات  . متيز العيب كرة 

 وهي تعترب صفات بدنية خاصة بكرة القدم.   -السرعة  -القدرة  -املرونة  -الرشاقة  -التحمل   -: القوة البدنية التالية

اللياقة البدنية للمراكز املختلفة للناشئني   وضع مستوايت معيارية ملكوانت :  1980دراسة مصطفى عزت    -10

 2.يف كرة القدم جبمهورية مصر العربية

ارية مقننة ملكوانت وضع مستوايت معي  ملراكز اللعب املختلفة، دراسة مكوانت اللياقة البدنية اهلدف من البحث:   

جبمهورية اللياقة البدنية ملراكز اللعب املختلفة، ومعرفة مستوى مكوانت البدنية اللياقة البدنية للناشئني يف كرة القدم 

 العربية.  مصر

 املنهج الوصفي املسحي املنهج املستخدم:  

 

 - محمد حازم محمد ابو يوسف، أسس اختيار الناشئين، دار الوفاء، االسكندرية، الطبعة  األولى، 2005، ص:   581
 - محمد حازم محمد ابو يوسف، نفس المرجع، ص:62.  2 
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العينة  العينة:   حتت    170مشلت  املناطق،    والذينسنة    19العبا  منتخبات  مجيع   150ميثلون  أمتوا  منهم 

 االختبارات.

 . املتوسط احلسايب، حتليل التباينالطرق االحصائية:  

مستوايت معيارية ملكوانت اللياقة البدنية  اخلاصة مبراكز اللعب املختلفة، أمكن ترتيب املتطلبات وضع  :  النتائج

 -املرونة  -القوة العضلية  -التحمل الدوري التنفسي  -الرشاقة  -كاآليت: السرعةالبدنية لالعب كرة القدم للناشئني  

 عة رد الفعل. سر   -التوافق  -حتمل القوة  -حتمل السرعة  -القوة املميزة ابلسرعة

هور  -11 دال  املتميزين   D.hoare2003  دراسة  الناشئني  جناح  بنسبة  التنبؤ  الدراسة  عنوان 

األنرتوبيومرتية  الصفات  قياس  اىل  الدراسة  هدفت  والفسيولوجية  األنرتوبيومرتية  القياسات  مبسامهة 

سنة،    16من    األقل2003العبة من الناشئني يف اسرتاليا سنة 123العب و125والفسيولوجية لعدد

املست سواء  خاملنهج  األنرتوبيومرتية  الصفات  يف  فروق  وجود  اليها  املتوصل  النتائج  أهم  التجرييب،  دم 

ابلنسبة للبنني أو البنات، ووجود فروق يف صفات الرشاقة والسرعة وكان هناك جمموعة من الالعبني  

٪ عند  14.3ية متثلت يف نسبة )   يتميزون على األخرين يف عدد متغريات األنرتوبيومرتية والفسيولوج

 1عند البنني ( 38.3البنات(و) 

   Jel Cart et Tr Ackland et all2005وآخرون  دراسة جال كارت واكلند  -12

العينة من   السلة، تكونت  املتميزة يف كرة  الصفوة  الدراسة منط اجلسم لالعبات  العبة،    168عنوان 

اللعب يف  الالعبات صانعات  أن  الدراسة  نتائج  أهم  الوصفي، وجاءت  املنهج  املستعمل هو  املنهج 

 
،  3،2014دراسة مدى استعمال االختبارات البدنية والمرفولوجية في انتقاء المواهب الشابة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر بنور أمعمر،   1

 22ص
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املؤش من  عدد  يف  املؤخرة  فرق  يف  الالعبات  عن  متيزت  األجنحة  العبات  وكذا  املقدمة  رات فرق 

 1البدنية. 

 : التعقيب على الدراسات السابقة

قد يضفي االملام ابملواضيع ذات الصلة مبتغريات الدراسة احلالية واالطالع عليها الكثري من االثراء، حيث أن       

البحث تعاوين، الشيء الذي ميكن من أخذ صورة واضحة على خمتلف الدراسات والبحوث  اليت تناولت موضوع 

وا اليت التقييم  اجلوانب  إجياد  وحماولة  األواسط.  فئة  لدى  وابألخص  القدم  التقييم يف كرة  و  عام،  بشكل  النتقاء 

متينة      قاعدة  وجعلها  منها  االستفادة  له حماولة  ويتسىن  الباحث  للطالب  يسمح  الدراسات حىت  هذه  أمهلت يف 

ملتطرقة ملتغريات الدراسة احلالية، يساهم أو انطالقة هلذه الدراسة، وال شك أن االطالع على خمتلف الدراسات ا

 ويساعد إىل حد كبري يف توضيح الرؤى ورسم معامل الدراسة احلالية. 

لقد حاول الطالب الباحث النظر يف البحوث والدراسات السابقة اليت تناولت وعاجلت موضوع التقييم واالنتقاء   

 كرة القدم خاصة،     ويفالرايضي عامة  

ه   أهداف  البحوث:من حيث  دقيقة   ذه   بصورة  واملهارى  البدين  للجانب  التقييم  أمهية  ابراز  يف  جلها  تصب 

مقرتحة، اختبارات  بطارية  ابستعمال  الالعبني  لدى  مستو  وموضوعية   للفئات   ى ومقارنة  اجلزائريني  الالعبني 

وكذا معرفة مستوى األداء البدين واملهاري لديهم والكشف عن مستواهم، ومنها حتديد   الصغرى مع دول أخرى، 

اخلصائص املورفولوجية والبدنية وإبراز أمهية الوسائل احلديثة لتنمية القوة العضلية، وإدراك املدربني للقيمة احلقيقية 

 لعملية التقييم يف مسار الالعب والفريق. 

 
 .22ص:  أمعمر، نفس المرجع،  بنور - 1
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املقارن   استعمل    واملنهج املستخدم:    التحليلي  الوصفي املسحي والوصفي  املنهج  الدراسات املذكورة سابقا  يف 

واملنهج التجرييب، وذلك حسب طبيعة كل دراسة، ولكن بصفة عامة تشاهبت يف استعماهلا للمنهج الوصفي كوهنا 

 تعمل عل وصف واقع معني. 

حسب متطلبات   واملسرييندربني والالعبني فقد اختلفت بني امل من حيث اجملتمع والعينة املستعملة يف البحوث: 

و ذلك حسب طبيعة كل دراسة    20اىل     170عدد أفراد العينة الذي تراوح بني    أيضاكل دراسة واختلف  

اليت  القدم  متمحورة حول كرة  الدراسات وغالبيتها كانت  العينة يف هذه  السنية ألفراد  الفئات  اختلفت  وكذلك 

 مثلت جمتمع البحث . 

املعلومات:  من حيث و  السابقة على االختبارات سواء كانتسائل مجع  الدراسات  اجملال   اعتمد يف غالبية   يف 

 وهناك حبوث استعملت فيها االستبياانت جلمع املعلومات املطلوبة.   هاري املأو   بدينال

االحصائية:   الوسائل  حيث  من  توظيف أما  مت  املركزية  كمؤشرات   فقد  والنزعة  التشتت  مقاييس  من  جمموعة 

 وصفية وكذا بعض االختبارات اإلحصائية مثل ت ستيودنت للمقارنة. 

بينت الدراسات السابقة أمهية التقييم واالعتماد على االختبارات املستنبطة من االختبارات النتائج املتوصل اليها: 

 عب اجلزائري عن الالعب الفرنسي الدولية وإظهار تدين املستوى  البدين لال

يتصف    القدم  لكرة  اجلزائري  الالعب  أن  التأكيد  مع  اجلزائري،  الالعب  لدى  البدين  اجلانب  بينت نقص يف  و 

 مبستوى الصفات البدنية حتت املعايري الدولية 

يف    صعوبة  جيد  االنتقاء  عملية  أثناء  اجملردة  واملالحظة  التنافسية  املقابالت  عملية  على  يعتمد  الذي  املدرب  و 

العناصر املوجودة   املناسب للمنافسة   وابلتايلالوصول اىل أحسن  الفريق  التدريب وحتضري  يعود ذلك على عملية 

القدرات احل قيقية لالعبني. وأن اختيار الالعبني بطريقة وكذلك يتطلب منه وقت حىت يتمكن من أن يكتشف 

 استعمال االختبارات تكون نتائجها اثبتة وأفضل من طريقة املالحظة اجملردة
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لكل   احلقيقي  احملك  تعطي  ابالختبارات  واملقاييس كجزء   الضروري  ومن   الالعبني، فالتقييم  االختبارات  تطبيق 

بينت أهم الصفات البدنية لالعب كرة القدم كالسرعة وسرعة رد . كما  والتدريبأساسي للربامج احلديثة لإلعداد  

 الفعل و حتمل السرعة و القوة و املرونة 

تقل عن    وأن نسبة ال  القوة   %90هناك  بتنمية  اخلاصة  التدريب وخاصة  للوسائل  تفتقر  القدم  نوادي كرة  من 

  )وسائل األثقال(.

 كيفية االستفادة من الدراسات السابقة: 

مجع بصفة   وسائل  اختيار  حيث  من  سواء  جماالت  عدة  يف  السابقة  الدراسات  هذه  من  االستفادة  مت  عامة 

املنها اختيار  او من حيث  الدراسات  املناسب   جملعلومات  أغلبية هذه  الذي جاء يف  الوصفي  املنهج  وكذا   وهو 

و   البحث  فرضيات  ضبط  يف  اليها  املتوصل  ابلنتائج  ااالستعانة  عينة  اختيار  أهم كيفية  حصر  ومت  لبحث، 

وحتليل ومناقشة االختبارات البدنية اخلاصة بكرة القدم اليت سوف يقوم الباحث بتطبيقها على أفراد عينة الدراسة  

 نتائج البحث. 

 



ي والبحث العلمي   وزارة التعليم العا

ي إبراهيم – 3 -جامعة الجزائر     دا

ربية البدنية والرياضية   معهد ال

ر الريا: تخصص   ٕالادارة والتسي

  

  

ربية  ي نظرية ومنهجية ال أطروحة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه العلوم 
  البدنية والرياضية

  

  بعنوان

  

  

  

  

  

ى والثانية بالجزائر العاصمة ن ٔالاو رف ن املح   دراسة ميدانية ضمن أندية كرة القدم للرابطت

  

  إشراف ٔالاستاذ الدكتور               : إعداد الطالبة

ي               تومي مباركة صونيا   بن عكي محمد أك

  

  أعضاء اللجنة املناقشة

  رئيسا       3جامعة الجزائر     ناصر بن تومي .  د.أ

ي. د.أ   مشرفا       3جامعة الجزائر   بن عكي محمد أك

  عضوا مناقشا       3جامعة الجزائر     عماري محمد. د

ن سليمان. د   عضوا مناقشا       جامعة البويرة     الوس

  عضوا مناقشا      جامعة سوق أهراس     يعقوبي آدما. د

  عضوا مناقشا       جامعة املسيلة     تريش لحسن. د

  

 2021 – 2020: السنة الجامعية

راف الريا ي ضوء ظاهرة الاح النخبوي 

 رهانات اقتصاد السوق الحرة
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  : الدراسة عنوان

مقاربة تنظيمية   ظاهرة االحتراف الرياضي النخبوي في ظل مقتضيات اقتصاد السوق
 القدم الجزائرية لكرة موبيليس النخبوية الناشطة في الدوري لعملية احتراف األندية

  

نموذج التسيير اإلداري المنتهج حاليا في  على تهدف الدراسة إلى التعرف :الرئيسي الهدف
  :األندية النخبوية لكرة القدم فإن الدراسة تبحث عن إجابة التساؤل التالي

هل يخضع نموذج التسيير اإلداري المنتهج حاليا في األندية النخبوية لكرة القدم الى مقاييس 
إدارة و تسيير الرياضة  االحترافية ؟ هل هناك توازن بين كفاءات التسيير و الكفاءات 

الرياضية على مستوى  األندية ؟ ما هي انعكاسات األساليب اإلدارية  االقتصادية والكفاءات
  على نجاح عملية احتراف أندية كرة القدم بالجزائر؟

  :و تثير هذه اإلشكالية تساؤالت ثانوية هي كالتالي

 ما هو واقع األساليب اإلدارية المنتهجة في تسيير األندية الجزائرية المحترفة لكرة القدم؟ -

تساهم السياسة التنظيمية المتبعة على مستوى األندية في توفير كفاءات تساعد و هل  -
 بشرية التي تستجيب لمتطلبات إدارة وتسيير النادي المحترف؟

هل تتماشى الكفاءات واالستثمارات المالية لألندية مع متطلبات االحتراف الرياضي في  -
 ظل السوق الحرة ؟

احثة بصياغة فرضية لمعالجة الدراسة هذه و هي من خالل التساؤل الوارد أعاله، قامت الب
انتهاج األندية الجزائرية لكرة القدم المحترفة ألساليب التسيير التقليدي ينعكس سلبا : كاآلتي

على فعالية منظومة االحتراف الرياضي التي ترتكز أساسا على كل من الكفاءات االدارية 
  .واالقتصادية و الرياضية

تفصيل الطرق واألساليب التي يتم العمل بها في اإلدارة بصفة في   الدراسة أهمية وتكمن
 السليمة لإلدارة الطرق وأحسن اكتشاف أنسب عامة وتطبيقاتها في اإلدارة الرياضية، ومنه،

تطوير األداء اإلداري لألندية  أهمية اإلدارة الحديثة في إبراز كذا الناجعة، و و والفعالة
تحقيق األهداف نجاح عملية االحتراف الرياضي بالجزائر و األفضل إلواالرتقاء بمهامها نحو 

  .وزيادة اإلنجاز االقتصادي المسطرة ، أال و هي تطوير األداء الرياضي



عالجت  التي والمفاهيم الدراسات مختلف على النظري جانبها في اعتمدت دراستنا هذه  و
البعد التنظيمي و البعد التشريعي   السيما ، أبعاد عدة خالل من االحتراف الرياضي ظاهرة 

المادي و االستثمارات المالية الضرورية للولوج الفعلي لألندية النخبوية إلى عالم  وكذا البعد 
 االحتراف

الوصفي،و استعملت استمارة استبيان  المنهج الباحثة استخدمت :الدراسة وأدوات منهج
بالطريقة العشوائية  اختيارهم تم الذينالمحترفة،  الرياضية موجهة الى مسيري  األندية
األندية الناشطة في الدوري موبيليس  من مسيري ) مسيرا 24(البسيطة، حيث بلغ قوام العينة 

اتحاد العاصمة، ،مولودية الجزائر ، نصر حسين : ( القدم بالجزائر العاصمة و هي لكرة 
  ،) داي، اتحاد الحراش، شباب بلوزداد، بارادو

في الفترة )  2016-2015(خالل مرحلة اإلياب للموسم الرياضي  راسة الميدانيةالد تم إجراء
 .)15/05/2016(إلى ) 15/03/2016(الممتدة بين 

 البيانات جمع أداة عليها طبقت التي العينة وحدود الدراسة نتائج ضوء توصلت الباحثة في

  :النتائج التالية إلى

المعتمدة في إدارة األندية النخبوية لكرة القدم   األساليب اإلدارية و التنظيمية التقليدية -
 تنعكس سلبا على فعالية منظومة االحتراف الرياضي، وال تتماشى و رسالته، وذلك

اإلدارية، بدءا بالتخطيط و انتهاء عند التنفيذ،  في مختلف مراحل العملية التحكم لعدم
 :والذي من أبرز أعراضه

منظومة التخطيط االستراتيجي الذي تتطلبه اهتمام األندية بالتخطيط، ناهيك عن  عدم -
غياب واالحتياجات، عالوة على  بالمشكالت واإلمكانات للتنبؤ االحتراف باعتباره أداة

  .آليات متابعة وتنفيذ خطط تطوير النشاط

موض، عالوة قلة عناية األندية المحترفة بالتنظيم، حيث يتصف هيكلها التنظيمي بالغ -
العاملين على مستوى األندية، فضال عن  على غياب توصيف وظيفي واضح لمهام

 .احتياجاتهم وفقا لبرنامج زمني محدد مسيري النادي المحترف بوضع اهتمام عدم

 البشرية العناصر اختيار أساسها على يتم توفر األندية على معايير علمية، عدم -

 .مسيري األندية المحترفة لكرة القدم أداء بية لقياسبها وغياب المعايير الرقا العاملة



مهارات المسيرين واإلداريين العاملين  قلة دورات التدريب والتأهيل لتكوين وصقل -
 .باألندية المحترفة 

المادي  التحفيز في ظل انعدام نحو تنفيذ األهداف الجيد التوجيه في التحكم عدم -
 .لكرة القدم باألندية المحترفة لإلداريين العاملين 

 الديمقراطي في القيادي لنمط و بالتالي غياب ا القرارات في اتخاذ المشاركة انعدام -

 .اإلدارية القوانين تطبيق في انعدام الصرامة ذلك كل واألهم من األندية،

 .االستثماري على مستوى األندية المحترفة لكرة القدم للعمل المنظمة اللوائح غياب -

يل المتاحة على مستوى األندية المحترفة لكرة القدم لتطبيق نظام محدودية مصادر التمو  -
 .االحتراف، مما يترتب عنه التأخر في دفع رواتب العاملين بالنادي بانتظام

 

 : يلي ما تقترح الباحثة االستنتاجات على وبناء والبيانات المتوصل إليها النتائج ضوء في

 وفقا لألساليب الحديثة  بالجزائر االحتراف لمنظومة اإلستراتيجية الخطط وضع -

 القدم، لكرة العلمية إلدارة األندية النخبوية  والطرق

 المعايير تحديد ،خطة زمنية محددةل باألندية المحترفة وفًقا العاملين احتياجات وضع -

  .لقياس األداء الرقابية
  

 - الرياضية اإلدارة - النادي الرياضي المحترف -االحتراف الرياضي: المصطلحات األساسية

  .، التقويمالنشاط الرياضي االحترافي



  مقدمة

 

 أ 

  مقدمة

التي تستقطب اهتمام  الظواهر االجتماعية من أهمتعد الرياضة في عصرنا الحديث 
معظم الدول، وال جدال في أن الرياضة والتربية البدنية أصبحتا علوم وتقنيات لها قواعدها 
وأصولها، كما أنها تشكل مجاال للبحث العلمي ليس حكرا على باحثي وعلماء التربية البدنية 

أن اهتمام رجال إال . والرياضية بل جلب علماء وباحثين في االقتصاد والسياسة واالجتماع 
االقتصاد بهذا المجال مازال يصبغه بعض التقصير يتجسد من خالل عدم وجود دراسات 

  . متخصصة ومتعمقة للنشاط الرياضي و كل ما يتعلق به

حيث أن تطور الرياضة عموما، في الحقبة األخيرة من القرن العشرين، وانتقالها من 
بشكل خاص في مجال كرة القدم، ترتب عنه الهواية إلى االحتراف وانتشار هذه الظاهرة 

أموال ضخمة،  جذب الجماهير واستقطاب وسائل اإلعالم، واألهم من ذلك، تداول رؤوس
وبالتالي إعادة النظر في بعض المفاهيم، إذ لم تعد رياضة كرة القدم مجرد لعبة أو وسيلة 

أصبحت كرة القدم ، بحيث للتسلية أو للتنمية البدنية، بل أضحى ينظر إليها بمفهوم اقتصادي
 والمعايير المتطلبات وفق االحترافية نشاطا اقتصاديا  قائما بذاته يخضع لقانون السوق

  . والتجارية اإلقتصادية

وفي إطار عولمة واسعة األبعاد وسوق مفتوحة، تسعى العديد من البلدان النامية إلى 
دة اقتصادية تكسبها مكانة تنافسية استحداث أطر وقواعد وآليات تنظيمية وقانونية لبناء قاع

  .في السوق العالمية، ولتحقيق ذلك لجأ أغلبها  طوعا أو كراهية إلى تطبيق االحتراف

أصبح الزما على بالنظر إلى التحديات اإلدارية التي فرضتها الثورة التكنولوجية، 
والتطور المتنامي في اإلدارة الرياضية أن تتميز بالقدرة على التكيف مع التغير المستمر 

وذلك من خالل اكتسابها ألنماط   المجال الرياضي الحاصل في مختلف المجتمعات،
مع طبيعة العمليات واألدوار المختلفة التي تنجم عن انتهاج تنظيمية  مرنة ومتناسقة تتناسب 

ل لك ونواة تطور لكل أساس الرياضية اإلدارةبذلك، أصبحت عملية تحديث . نظام اإلحتراف
في المنظمة  والمختصين العاملين جميع على ينبغي عملية متواصلة ومستمرة،  ولكونها تغيير،



  مقدمة

 

 ب 

وتحليل  وتغيرات، مستجدات من الرياضية اإلدارة على يطرأ التفاعل والتأقلم مع كل ما الرياضية
 تصورات ضوء على ودراسة المؤثرات للتمكن من اتخاذ االختيارات األنسب  األوضاع

  . ومستقبل كرة القدم االحترافية في الجزائر واقع تحدد واتجاهات حديثة 

إلى الرياضة الجزائرية وخاضت  االحترافوصلت ظاهرة  وعلى غرار باقي البلدان، 
لمسايرة ومواكبة التحوالت العالمية الحاصلة  تجربة االحترافالجزائرية لكرة القدم  االتحادية

ألندية والمجتمع مسبقة تتيح ليتها ودون دراسة علمية رغم عدم جاهز في هذا المجال، 
المحلية التكيف والتأقلم مع هذه الظاهرة الجديدة، نظرا لما الرياضي والمؤسسات االقتصادية 

  .متطلبات واحتياجات مادية ومالية وبشرية وتنظيمية خاصةلديها من 

إدارة وتسيير الرياضة وهيئاتها في الجزائر، كما في العديد من الدول فنجد أن 
الموروثة عن  البيروقراطية الحواجزالعربية، ورغم ولوجها عالم اإلحتراف، ال زالت تعاني من 

الذي يعتمد على األساليب التقليدية وممارسة األعراف التي تجاوزها االقتصاد المخطط  
 الطابع عليه يغلب جامد بيروقراطي رياضي االحترافي في فلكحيث يدور النادي ال ،الزمن

المبالغ الخيالية لالستقدمات واألجور، مقارنة  خالل من يتجلى بوضوح ما االنفاقي، وهذا
بمستوى البطولة الوطنية لكرة القدم االحترافية، والحالة المزرية للمالعب والمنشآت الرياضية، 

 ين على رأس الفرق خالل المواسم الرياضي، واحتجاجاتوعدم استقرار اإلداريين والمدرب

له،  المقدمة الخدمات والتحكيم، ورداءة نوعية والتنظيم، سوء االستقبال على المتزايدة الجمهور
 والتكنولوجية الميادين العلمية جل في وسريعة في وقت يسجل العالم تطورات عديدة

ال الرياضي عموما وكرة القدم اإلحترافية واالقتصادية، تنعكس بشكل مباشر وآني على المج
   .بشكل خاص 

على ضوء ما تقدم، أضحى تسيير إدارة النشاطات الرياضية عامة وكرة القدم خاصة، 
في أحسن الظروف وتحقيق أحسن النتائج أمر يستدعي، إلى جانب تحديث اإلطار القانوني 

االهتمام بالجانب التنظيمي من خالل لممارسة النشاط وتسخير الوسائل المادية والبشرية، 
وضع آليات وميكانزمات لتطبيق النصوص من جهة، وترشيد الوسائل المادية المتوفرة من 



  مقدمة

 

 ج 

جهة أخرى، وأكثر من ذلك تجنيد أصحاب الكفاءات ومتعددي المهارات للوقوف على نظام 
ر متطلبات هذا اإلحتراف في كرة القدم الجزائرية في كل جوانبه، مع اآلخذ بعين اإلعتبا

األهداف في  على ازدواجية، حيث يترتب النظام وواقع كرة القدم في الجزائر في آن واحد
في مجال كرة القدم االحترافية  تسييرية توفير مسيرين وٕاداريين ذوي كفاءاتنظام اإلحتراف 

  .فضال عن التحكم في اقتصادياتها

 ونظمه هياكله ، تطويرالرياضي المجال في اإلداري العمل كما يتطلب تحديث

 األفراد أداء الحيوي وكذا تقييم المجال هذا في والسريع الدائم التغير لمسايرة ومنهجياته

 انجازات متقدمة لقياس مدى تحقيق دقيقة من خالل وضع معايير  الرياضية والمؤسسات

 قيم وٕاعطاء المادي المستمر والتحفيز والفاعلية، السيما ما يتعلق بالتدريب الكفاءة أساسها

  . واألداء المتميز المبادرة على تشجع

 دون مراعاة خصوصية الوضع تالجزائرية تم اإلدارة الرياضية عملية عصرنة إال أن

 المؤسسات تبني إلى أدى مما الغربية الدول من اإلداريةالنظم  معظم اقتبست حيث في بالدنا،

 كذلكو العاملين فيها  بعض قبل من للفهم قابلة وغير وأغراضها تتفق ال ألنظمة الرياضية

  .اإلقتصاديةالرياضية و وقلص وقلل من جدواه  التجديد حد من فاعلية هذا مما المجتمع،

الجزائرية وما ترتب عنها االحتراف في رياضة كرة القدم نستنتج مما سبق أن ظاهرة 
نظم  وفي مبادئها في شاملة نظرإعادة الرياضية   األنديةتغيرات وتطورات، تستوجب من من 

 وتطبيق اإلدارة العلمية للتسيير الحديثة التقنيات إدراجمن خالل  ،سيرها وطرق

"Management"، التأقلم مع المستجدات  على القادرة هي اإلدارة الناجحة ألن اإلدارة
المنظمة  مستوى أداء تقييم، تعتمد أساسا على وجود معايير للعملها جديدةآليات  استحداثب

  .بصفة دائمةالرياضية 

والنادي المحترف لكرة القدم  ،لمؤسسة الرياضية عامةسيتيح هذا اآلداء المتميز ل
والتي تعد أساس وغاية اإلحتراف، وهي تحقيق   مزدوجة النوعيةالهداف األ ، بلوغخاصة



  مقدمة

 

 د 

ة تجارية ، باعتبار النادي الرياضي المحترف شركمعا المردود الرياضي والمردود االقتصادي
  .في المقام األول تسعى إلى تحقيق الربح من وراء نشاطها الرياضي

  في رياضة كرة القدم الجزائريةاالحتراف ظاهرة لكل هذه االعتبارات، تم اختيار 

انطالق أول بطولة  ذمواسم رياضية من سبعةبعد مضي ، وذلك موضوًعا لهذه الدراسة
من خالل هذه الدراسة إلى قياس مدى نجاح  حيث تسعى الباحثة احترافية في الجزائر،

تجربة الجزائر في االحتراف ومدى بلوغ وتحقيق األهداف المرجوة من تطبيق هذا نظام على  
 حاليا اإلداري السائد نمط التسييرالمستويين الرياضي واالقتصادي، من خالل الوقوف على 

منظومة وهل تمكنت هذه األندية من  تطبيق  القدم األندية الرياضية المحترفة لكرة في
  . في ظل اقتصاد السوقبنجاح االحتراف الرياضي 

   :وجانبينعام إطار  يقسم الموضوع إلىبناء على ذلك، 

المفاهيم والمصطلحات  العام إلى اإلشكالية المطروحة،اإلطار نتطرق في       
 .السابقةالهدف منها، والدراسات و أهمية الدراسة و والفرضيات، 

فصول الحيث تناولنا الخلفية المعرفية النظرية، النظري إلى  الجانبنتعرض في 
  :النظرية التالية

تطور التركيز على من خالل اإلدارة في المجال الرياضي عرضنا فيه  :الفصل األول -
 للوصول إلى الوظائف األساسية لإلدارة الرياضيةوكذا  اإلدارةماهية الفكر اإلداري، 

واقع ومنه فهم  اإلدارية الوظائف أهمية أدوار المدير و مهاراته في تأدية مدى توضيح
  .الجزائر األندية الرياضية في التسيير في

هتمام بجذوره المن خالل ابشكل عام، االحتراف  مفهومتناولنا فيه : الفصل الثاني -
الرياضي ومختلف تعاريف االحتراف وبأبعاده  وبمتطلباته التعريف بهو التاريخية 

، األمر الذي من شأنه أن يساعد  لنصل إلى الممارسة الرياضية االحترافية بالجزائر
 .بشكل خاص على توسيع دائرة الضوء حول االحتراف الرياضي



  مقدمة

 

 ه 

النادي الرياضي الجزائري في ظل اقتصاد السوق، من عرضنا فيه  :الفصل الثالث -
 وتطور النادي الرياضي نشأةلمحة تاريخية عن خالل ماهية النادي الرياضي ثم 

الجزائري، تالها اإلطار القانوني له ومختلف تصنيفاته لنصل إلى تحديد موضوع 
واالعتماد  الجودةوأبعاد ومظهر النشاط الرياضي االحترافي وفي األخير تطرقنا إلى 

  . في األندية الرياضية

 :نـفصليمن خالل الخلفية المعرفية التطبيقية  أما في الباب التطبيقي تطرقنا إلى

الميدانية حيث سعينا إلى تحديد  وٕاجراءاتهاتناولنا فيه منهجية الدراسة : الرابعالفصل  -
منهج الدراسة والذي يتلخص في المنهج الوصفي التحليلي، كما تم تحديد مكان وزمان 

 .الدراسةالدراسة وعينتها ثم بعد ذلك وصف أدوات 

حيث قمنا  ،يحتوي على تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية: خامسالالفصل   -
ض وتحليل نتائج االستبيان، ثم تفسير ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء بعر 

 .الفرضيات

  : ىـرق إلـنتط، رـي األخيـف  

  .استنتاج عام -

 .وفرضيات مستقبلية اقتراحات -

 . ةـــخاتم -
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  اإلشكاليـــة  .1

مدى تقدمها في استعمال أساليب اإلدارة الرياضية من خالل عكس تقدم الرياضة ني
غير أن  رفيع، أداء  أرقام قياسية المستوى إذ كلما ارتقى مستوى اإلدارة كلما سجل، الحديثة

يعاني من ما زال نظام االحتراف في كرة القدم الشمال افريقية عموما والجزائرية خصوصا 
تعدد التخصصات من ، التردد والتخبط والغموض وبالتالي عدم التحكم في كل أبعاده وتبعاته

  .فائوتنوع األنشطة والوظ والمتدخلين

 أداء لتحقيق اكافي الضخمة الرياضية المركبات والمنشآت وٕاقامة األموال توفير ال يعد 

 ذوي كفاءة إداريين يرتكزان على  وتنظيم فعالرشيدة  إلى إدارة بحاجة هو بل المستوى، رفيع

 علمي أسلوب إتباعب ،المتاحة أحسن استغالل والمالية المادية اإلمكانيات الستغالل  وخبرة

  . والمتابعة التوجيه التنظيم، التخطيط،يعتمد على 

سلبيات ه، مواسم من انطالق عدةسجل االحتراف في الجزائر بعد مضي  من جهته،
أن النظام الواقع يؤكد الظاهرة، إذ تعددت اآلراء واختلفت في وصف وتقييم هذه و وايجابيات 

ال زالت الهواية هي الصفة الغالبة على ، بل يتأرجح بين الهواية واالحتراف المتبع في الجزائر
مقارنة بما وصلت إليه  المرجوة الطموح والرهاناتمستواها بعيدا عن فظل ممارسة كرة القدم، 

االحتراف في نظام وبالتالي تكونت صورة غير واضحة حول جدوى تطبيق أخرى، دول 
  .يةالجزائر الرياضة 

في عملها المحترفة  الرياضيةاعتماد األندية لكرة القدم الجزائرية  يالحظ المتتبعإذ 
 ؤدى إلى استهالك معدالت كبيرة من الوقت والجهد والتمويلتعلى اتجاهات إدارية تقليدية، 

، وحيث أن آليات اإلدارة الحديثة من شأنها دون تحقيق األداء الرياضي واالقتصادي المنتظر
مات أن تؤهل الهيئات الرياضية عامًة واألندية المحترفة لكرة القدم خاصًة إلى مصاف المنظ

   .منطلق لتميز باقي العمليات المالية والفنيةالعملية اإلدارية فيها  المتميزة إداريًا والتي تعتبر

  :ابة التساؤل التاليإجفإن الدراسة تبحث عن لكل هذه االعتبارات، 
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هل يخضع نموذج التسيير اإلداري المنتهج حاليا في األندية النخبوية لكرة القدم الى مقاييس 
ت التسيير والكفاءات ءاسيير الرياضة  االحترافية ؟ هل هناك توازن بين كفاإدارة و ت

  االقتصادية والكفاءات الرياضية على مستوى  األندية ؟ 

  :و تثير هذه اإلشكالية تساؤالت ثانوية هي كالتالي 

 دم؟قندية الجزائرية المحترفة لكرة التسيير األألساليب اإلدارية المنتهجة في اواقع هو ما  .1

هل تتماشى الكفاءات واالستثمارات المالية لألندية مع متطلبات االحتراف الرياضي في  .2
 ظل السوق الحرة ؟

توفير كفاءات األندية في على مستوى  المتبعةهل تساعد و تساهم السياسة التنظيمية  .3
 النادي المحترف؟ إدارة وتسييربشرية تستجيب لمتطلبات 

 

     فرضيات الدراسة .2

التساؤل الذي أوردناه في اإلشكالية أعاله، قمنا بصياغة فرضية عامة وثالثة من خالل 
  :نجدها كحلول أولية لمعالجة دراستنا هذه وهي كاآلتي ،ةيفرضيات جزئ

 الفرضية العامة  

ساليب التسيير اإلداري التقليدي ينعكس ألانتهاج األندية الجزائرية لكرة القدم المحترفة 
الكفاءات كل من ترتكز أساسا على التي  مة االحتراف الرياضيسلبا على فعالية منظو 

  .االدارية واالقتصادية والرياضية

  الفرضيات الجزئية  

دم هو قندية الجزائرية المحترفة لكرة الاأللتسيير اإلداري المنتهج في الوضع الحالي ل -1
الذي طبيعة التحديات وحجم االستثمارات، األمر نتيجة عدم توافق الكفاءات البشرية مع 

 . ينعكس في النهاية على الكفاءات الرياضية

حالت دون استكمال سباب التي التسيير العقالني للموارد من بين األإشكالية تعتبر  -2
 .أندية كرة القدمفي حتراف الا عملية
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، )البشرية( ة اإلداريةالكفاءتصبح االحتراف في كرة القدم وبتنفيذ  في ظل اقتصاد السوق -3
 .  االقتصاديةوالكفاءة فاءة الرياضية هي الرابط بين الك

 

  :الدراسة أهمية .3

التي تسعى إلى دراسة ظاهرة اإلحتراف قليلة، الالمحاوالت العلمية  من البحث اعد هذي
وتقييمها، من مواسم من تطبيق منظومة االحتراف في الجزائر  سبعةبعد مضي الرياضي 

عي لكافة جوانب هذه الظاهرة الجديدة، وعلى رأسها البعد التنظيمي و موضتحليل خالل إجراء 
 علىوفعاليته  هانعكاسات للكشف عنألندية المحترفة لكرة القدم ل اإلداري التسييرالمتعلق ب

  .االقتصادي  والمردود األداء الرياضي مستوى

ووجود وعي وٕادراك  الجزائريةغم االهتمام المتزايد بموضوع االحتراف في كرة القدم فر 
 تفاوت في فهم وتفهم متطلبات وشروط االحترافألهمية تطبيق منظومة اإلحتراف، إال أن ال

جدل بين المؤسسات المعنية باللعبة من اتحادية ورابطة وأندية فيما يتعلق بالتطبيق نتج عنه 
فجوة في مواكبة المستوى العالمي فضال عن وجود  ،كرة القدم الجزائرية فيراف السليم لالحت

الكبيرة مكانات على المستوى الدولي، رغم اإلوسرعة تطوره وتسجيل االنجازات المرجوة 
  . المسخرة

في تفصيل الطرق واألساليب التي يتم العمل بها في اإلدارة بصفة  البحث  أهمية تكمن كما
 السليمة لإلدارة الطرق وأحسن اكتشاف أنسب ،ومنه ،ها في اإلدارة الرياضيةعامة وتطبيقات

لألندية واالرتقاء  اإلداريتطوير األداء  أهمية اإلدارة الحديثة في إبراز لناجعة، وكذااو  والفعالة
تطوير األداء أال وهي  ،من عملية االحتراف المسطرةبمهامها نحو األفضل لتحقيق األهداف 

 يقع على كاهل ازيادة اإلنجاز االقتصادي، وتهدف هذه الدراسة أيضا إلى تحديد مو  الرياضي

 تساعد نتائج إلى لوصولل النخبة مستوى وتطوير إلى ترقية تهدف وأعمال مهام من المسيرين

 إعالء وبالتالي الرياضي والتعصب الجماهيريةلنبذ المشاكل  بمهامها النادي على االرتقاء إدارة
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صول إلى مقترحات ثم الو ، ومن ةالعالمي أفضل المستويات إلى الكرة الجزائرية شأن ورفعة
  . علمية وعملية دقيقة تتفق مع اإلستراتيجيات الطموحة للرياضة على المستوى المحلى

 لظاهرةاإلداري  برزت أهمية هذه الدراسة والتي تناولت التسيير ،من هذا المنطلق

النخبوي  مستوى األداء الرياضي و انعكاساته على رةضوء اقتصاد السوق الح في االحتراف
  . القدم ومردودها االقتصادي كرة ألندية

 

  : أسباب اختيار الموضوع. 4

من خالل نتائج الدراسات السابقة ظهرت للباحثة أسبابا جوهرية لتناول هذا الموضوع يمكن 
  :حصرها فيما يلي

  .االحتراف الرياضي موضوع الساعة -

  .في الجزائر مواسم على تطبيق نظام االحتراف عدةمضي  -

تجارب تجربة الجزائرية في تطبيق االحتراف ومقارنتها مع الاختالف اآلراء حول نجاح  -
 .)مصر - تونس –المغرب ( الدول المجاورة

 .للنظاموموضوعية قلة البحوث التي اهتمت بدراسة تقيمية  -

كرة القدم بصفتهم الطرف األساسي و الفعال في إنجاح  أندية معرفة وجهات نظر مسيري -
 .سياسة االحتراف الرياضي في الجزائر

 

  :أهداف الدراسة. 5

إن كل دراسة علمية ترتكز على أهداف يرمي الباحث إلى تحقيقها و يسعى جاهدا إلى 
  :الوصول إليها، و عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق التالي

 .األندية الجزائرية المحترقة لكرة القدمفي الواقع الحالي لألساليب اإلدارية المتبعة معرفة  -1

كفيلة  أهمية التكفل بالعنصر البشري وتنميته من خالل سياسة تنظيمية للناديإبراز  -2
 .توفير كفاءات بشرية تستجيب لمقتضيات االحترافب
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ندية و تناسبها  كما و كيفا مع الكفاءات واالستثمارات  المالية لألأهمية انجاز  إظهار -3
 .متطلبات االحتراف  الرياضي قي ضوء اقتصاد السوق الحرة

ه على سنجاح تطبيق االحتراف و انعكا علىتأثير البعد التنظيمي واإلداري التعرف على  -4
 . مستوى أداء األندية و مردودها

تحسين طرق العمل في اإلدارة الرياضية وتطوير أساليبها بما يساير ظاهرة تحديد آليات  -5
  .اقتصاد السوق الحرة  ظلاالحتراف في 

  

  :للدراسة المفاهيم والمصطلحات األساسية  .6

تشتمل هذه الدراسة على عدد من المصطلحات تستوجب التعريف بها وتحديدها وفقا للسياق 
  : التي ستستعمل فيه

نه حرفة، وذلك بأن يباشره بصفة منتظمة أممارسة الشخص لنشاط على : االحتراف-
   .1ومستمرة بغرض تحقيق عائد يعتمد علية كوسيلة للعيش

مهنه يباشرها الفرد الرياضي بصفة منتظمة ومستمرة من خالل : االحتراف الرياضي-
من خالل  ممارسة نشاط رياضي معين، بهدف تحقيق عائد مادي يعتمد عليه كوسيلة للعيش

 عقد متفق عليه ومحدد المدة
2.   

 كان ذلك  سواء لمال ا لكسب مهنة هو الدراسة هذه يف لالحتراف الرياضي  جرائيالتعريف اإل

 المسيرين أداء وتحسين بالرياضة للنهوض اسبب ويعتبر النادي أو المسير أو للرياضي بالنسبة

 اإلبداع لهم تحقق التي واإلدارية الرياضية والمهارات الخبرات إكتساب طريق عن والالعبين

 . واإلداري الرياضي

   

                                                            
1
 .14، ص 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الوجيز في العقود الرياضية:  محمد سليمان األحمد 

2
، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، "المفهوم، الواقع المقترح" كرة القدم االحتراف في : ، السعدني خليل السعدنيكمال الدين عبد الرحمان درويش 

 41ص ،2006، 1مصر، ط
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 أو مادية مكاسبة أي إنتظار دون الرياضية األنشطة ممارسة :ي الهاويرياضالنشاط ال-

 معنوية
1.  

 مادي لدخل مصدرا الرياضي النشاط يكون أن يجوز فال الفراغ ألوقات تمضية أو تسلية هي أو

2مباشرة غير أو مباشرة بطريقة.
  . 

 يرياضلنشاطه ال الالعب ممارسة أنه على للنشاط الرياضي الهاوي  جرائيالتعريف اإل
  .من هذا القبيل شيئ أو مادي ربح أي على الحصول دون لوظيفته و مهامه االدارية  والمسير

هي ممارسة رياضية ذات طابع تنافسي مرتبطة بقوانين تسييرية : كرة القدم االحترافية-
  .3واقتصادية، فهي ميكروكوزم رياضي، ثقافي، اقتصادي واجتماعي

 11هي لعبة تتم بين فريقين يتألف كل واحد منهما من : لكرة القدم االصطالحيالتعريف  -

وغرض كل  4العبا يستعلمون الكرة، وفي نهاية كل طرف من طرفي الملعب مرمى هدف
على  ذفريق إحراز هدف في مرمى الفريق المضاد، وان يمنع الفريق اآلخر من االستحوا

الكرة او إحراز هدف، ويجوز الجري بالكرة وتمريرها بالقدمين والرأس وأي جزء من الجسم 
، وذلك وفق األحكام المنصوص عليها في )ال ينطبق على حارس المرمى(باستثناء اليدين 

  .5القانون

يشرف على تحكيم هذه المباراة حكم وسط الميدان بمعية حكمي التماس وحكم رابع لمراقبة و 
 15دقيقة، وبينهما فترة  45الوقت المباراة، تجرى المباراة خالل شوطين، يستغرق كل شوط 

دقيقة للراحة، وتجدر اإلشارة أنه وفي حال تعادل الفريقين يضطر الحكم إلى إجراء ضربات 
  . 6الترجيح

                                                            
1
، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، "المفهوم، الواقع المقترح" االحتراف في كرة القدم : ، السعدني خليل السعدنيكمال الدين عبد الرحمان درويش 

 50ص ،2006، 1مصر، ط

2
 18، المرجع السابق، صالوجيز في العقود الرياضية:  محمد سليمان األحمد 

3
 50المرجع السابق، ص: ، السعدني خليل السعدنيكمال الدين عبد الرحمان درويش 

  .217، ص 1999، بيروت، لبنان، 2دار النظير، عبور، ط، موسوعة كنوز المعرفة الرياضيةرشيد فرحات وآخرون،   4
  .1، ص 2010، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، موسوعة كرة القدمأحمد الجماعيني، وائل عبد ربه،   5
  .11، ص 1996، بيروت، لبنان، 2، مكتبة المعارف، طكرة القدم لعبة الماليينمختار سالم،   6
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لعبة إجرائية تلعب بين فريقين يتكون كل واحد منهما من  هي: التعريف اإلجرائي لكرة القدم
أحدى عشر العبا في ميدان مستطيل الشكل صالح للعب، يحاول كل واحد منهما تسجيل 

دقيقة وهي مقسمة إلى  90أكبر عدد من األهداف في مرمى الخصم، تستغرق مدة اللقاء 
  . دقيقة 15ة تتخللهما استراحة لمدة دقيق 45شوطين لكل واحد 

 و كأفراد الهيئة أو المنظمة في العاملين جهود فيها تتناسق اجتماعية، إنسانية، عملية:ةاإلدار -  
 استخدام أفضل ذلك في متوخين تحقيقها، أجل من أنشئت التي األهداف لتحقيق جماعات

 .للهيئة  المتاحة الفنية و البشرية و المادية لإلمكانات ،ممكن
1
   

 واستخدام الرياضية المؤسسة أفراد مجهودات  ورقابة قيادةو   تخطيط عملية: الرياضيةاإلدارة -

 .المحددة األهداف لتحقيق الموارد جميع
2

   

 الرياضية  الهيئة  في العاملينتخطيط و قيادة و رقابة مجهودات  عملية:ة الرياضيةاإلدار -

 ،ممكن استخدام أفضل ذلك في متوخين تحقيقها، أجل من أنشئت التي األهداف لتحقيق

 للهيئة  المتاحة والفنية والبشرية المادية لإلمكانات
3
   

 التوجيه و التنظيم و بالتخطيط، المرتبطة المهاراتعلى أنها  الرياضيةكما تعرف اإلدارة 

 أو بدنية أنشطة أو رياضية خدمة تقدم هيئة داخل والتقييم والقيادة والميزانيات والمتابعة

4ترويحية
.   

 األندية في لعاملين جهود لقيادة وتقنية إجتماعية عملية هو دارة الرياضيةالتعريف اإلجرائي لإل

 التي األهداف لتحقيق األعمال ومراقبة وتنشيط وتدبير وتنظيم تخطيط طريق عن الرياضية

 المنتج وٕاخراج للنادي المتاحة والفنية المادية اإلمكانات أفضل بإستخدام أجلها من أنشأت

  .ةومحترف منظمة بصورة الرياضي

                                                            
1
 17 ص ، 2001،مصرالقاهرة،العربي،  الفكر ار، د1طوالرياضية،  البدنية التربية في واإلدارة التنظيم موسوعة  :عصام بدوي 

2
 8، ص1997مصر،القاهرة، ، ، مركز الكتاب للنشر1طمقدمة في اإلدارة الرياضية،  :مطر عيسى هعدل الدين، حسام طلحة 

3
 17 ص ، 2001،مصرالعربي، القاهرة، الفكر ار، د1طوالرياضية،  البدنية التربية في واإلدارة التنظيم موسوعة  :عصام بدوي 

4
 17، ص نفس المرجع   
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في  مستعمال عليها، المتفق األهداف لتحقيق معهممن  اآلخرين جهود يوجه من  هو :اإلداري-
 وهي واإلمكانات للقدرات األمثل التوظيف مع اإلدارية لمهارات و اإلدارية العمليات ذلك 

 .الرياضية األنشطة لكل تقويم، متابعة، ،ظيمتن تخطيط،

جمعية أهلية يكونها مجوعة من األفراد ال يقل عددهم عن خمسين : الرياضيالنادي -
 تكوينشخصا من األشخاص الطبيعيين  ال يستهدفون الكسب المادي، و يهدف النادي إلى  

و  والفكرية والنفسية والدينية والصحية االجتماعية النواحي من المتكاملة للشباب الشخصية
1 االستثمار األمثل ألوقات فراغهم

.  

جمعية أهلية يكونها مجوعة من األفراد ال يقل عددهم عن : المحترف الرياضيالنادي -
عليه صفة  تنطبقخمسين شخصا من األشخاص الطبيعيين يستهدفون الكسب المادي، و 

أي تلك التي يكون هدفها مربحا أو ينصب موضوعها الرئيسي في القيام  الطابع التجاري،
  . بنشاطات تجارية

، للنادي االستغالل التجاري للنشاط الرياضي : التعريف اإلجرائي للنادي الرياضي المحترف
  .وفي سبيل ذلك يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري 

عملية تقدير وٕاصدار أحكام على األشياء أو األشخاص أو المواضيع ، كما " هو:التقويم-   
  ". 2يمتد مضمون التقويم إلى التحسين أو التعديل أو التطوير

هو عملية إدارية يتم من خاللها تحديد كفاءة األفراد ومدى " :تقويم األداءالتعريف االجرائي ل
الحكم على سلوكهم وتصرفاتهم،ومدى التقدم إسهامهم في إنجاز األعمال المناطة بهم،وكذلك 

 ".  تأدية مهامهمالذي يحرزونه أثناء 

   

                                                            
1
  ، المرجع السابق،الوجيز في العقود الرياضية:  محمد سليمان األحمد 

2
  337،  ص 1998، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1، طالقياس و التقويم في التربية البدنية و الرياضية  :محمد صبحي حسانين 
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  : الدراسات السابقة. 7

 ترتيب وفقها عرض وتم الحالية، الدراسة بموضوع الصلة ذات الدراسات بحصر ةلباحثا تقام

  :الدراسات تلك أهم عرض يلي األقدم وفيما األحدث إلى من زمني

االحتراف  منظومة لنجاح والمادية المقتضيات القانونية بعنوان لحسن تريش دراسة الطالب *
 والرياضية، البدنية التربية ومنهجية نظرية في أطروحة دكتوراه الجزائرية القدم كرة في الرياضي

 2018  بالمسيلة بوضياف محمد جامعة -والرياضية البدنية النشاطات علوم وتقنيات معهد

 المتطلبات مساهمة الهدف من الدراسة التعرف على وكان المنهج الوصفي الباحث إستخدم

 إلى والوصول الجزائرية القدم كرة في الرياضي االحتراف منظومة نجاح في القانونية والمادية

الجزائرية،   القدم في كرة الرياضي االحترافمنظومة  انجاح في تساهم التي المتطلبات اهم تحديد
 القانونية المتطلبات تساهم هل : الجوهري التالي السؤال خالل من الموضوع إشكالية تحديد تم

 ؟ ألجزائرية القدم كرة في الرياضي االحتراف منظومة نجاح والمادية في

 الرياضي االحتراف منظومة نجاح تساهم في المادية و القانونية المتطلبات ان الباحث وافترض -

  الجزائرية القدم كرة في

 الجزائرية المحترفة والثانية األولى الرابطة الدراسة في   مسيرا من مسيري أنديةتمثلت عينة 

إلى ماي  2015 الممتدة من جانفي الزمنية الفترة خالل القدم، تمت الدراسة الميدانية  لكرة
 .الرياضية األندية رؤساء إلى موجهة استبيان استمارة استعمل الباحث  وقد 2017

 في الرياضي االحتراف نجاح في القانونية مساهمة المتطلبات:على  الدراسةوأسفرت نتائج هذه 

 كرة في الرياضي االحتراف نجاح في تساهم ال المادية المتطلباتغير أن  القدم الجزائرية كرة

  .الجزائرية القدم

 ومدى االحتراف إلى الهاوي النشاط من التحول عنوانب زوبيدة فوكراش الطالبة دراسة* 

 األنشطة وتقنيات علوم بمعهد دكتوراه ل م د  أطروحة اإلداري التسيير مجال على انعكاسه

  2017 الشلف بوعلي بن حسيبة والرياضية جامعة البدنية
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 بالجزائر القدم كرة في اإلحتراف إلى الهواية من التحول كان إذا الكشف محاولةب الباحثة اهتمت

 للرابطتين القدم لكرة الجزائرية األندية مسيري نظر وجهة من اإلداري التسيير على له تأثير

 مسيرا 18 العينة بلغت حيث عشوائية بطريقة العينة اختيار تم ، ولقد والثانية األولى المحترفتين

 والبالغ والثانية األولى المحترفتين للرابطتين القدم كرة أندية جميع في والمتمثل الدراسة مجتمع من

 في الوصفي المنهج باستخدام الباحثة قامت البحث فرضيات من وللتحقق ناد،  ( 32 )عددهم

 .النوادي لمسيري موجهة استبيان استمارة باستعمال ،الدراسة هاته

 :الدراسة في اهم نتائج تلخيص ويمكن

 التسيير شكل على تأثير لها والتي القانونية الناحية من اإلحتراف تطبيق تعيق صعوبات هناك-

 .المحترفة األندية في المتبعة والتنظيم قوانين التسيير ألن اإلداري

 عن يتم وهذا القانونية الناحية من وخاصة الجديد النمط مع وتكييفهم اإلداريين رسكلة وجوب -

 .التكوين طريق

 لإلحتراف التنظيمية بالقواعد اإللتزام وعدم المسيرين وأداء اإلحتراف بين إيجابية عالقة توجد ال-

 . للقوانين العالمية وفقا

 ألن الرياضي االحتراف إلى الهاوي النشاط من لالنتقال الحالية التمويل مصادرال تكفي -

 أي المطلوب المستوى إلى ترقى ال المحترفة األندية طرف من التمويلية المنتهجة السياسة

 .وٕاحتياجات االحتراف بمتطلبات يفي ال الحالي التمويل

 .عناصره كافة في القصور من يعاني الحالي النظام إن-

 والرياضية، البدنية التربية معهد أطروحة دكتوراه،، عكي بن صونيا دراسة الطالبة رقية*

الضوابط القانونية  ضوء في االحتراف رةھظا"م، تحت عنوان 2016 سنة 3الجزائر جامعة
 . على تحسين رياضة كرة القدم الجزائريةها انعكاسات ومدى واالقتصادية

 القدم كرة ورياضة عامة بصفة والرياضية عامة بصفة الرياضية الخاصة يئاتهال قانون يعد لم

 القدم، كرة رياضة في والمتغيرات يمهالمفا مع تتناسب التشريعية يئاتهال ولوائح بصفة خاصة،



  ٕالاطار العام للدراسة                                              : التمهيديالفصل 

  

17 

 تفرض التي اهولوائح القانونية القيود تعد فلم االحتراف، إلى وايةهال من الفكر الرياضي تغير فقد

 المحترفة واألندية واالتحاديات االولمبية اللجنة من الرياضية يئاتاله على اإلدارية ةهالج

 سهانف فرضت والتي الرياضية العالمية التحوالت تواكب الحديث وال العصر متطلبات مع تتماشى

 والتسويق كالتمويل الرياضة اقتصاديات(ئها ومنها يمكن إخفا وال االحتراف رةهظا تواجد ظل في

 والعولمة والخصخصة والرعاية واالستثمار

 أصبح حيث يم،همفا تغيير على عملت متغيرات من ذلك إلى وما، )الرياضة وصناعة الرياضية

 وال العصر تطورات مواكبة الرياضة تستطيع حتى الرياضية الهيئات قانون تعديل من الضروري

 الالعب لدى التنافسي الوضع على باإليجاب يعكس الذي الرياضي عن التطور تنفصل

 المادية بهاوجوان الرياضية المؤسسة على الممارسة نحو األداء جواب يعتبر الذي المحترف

 الصعيد على المختلفة واأللقاب المتقدمة على المراكز للحصول الحرة المنافسة فيتها ومكان

 .والدولي واإلقليمي المحلي

  

 االحتراف منظومة لنجاح والمادية القانونية العراقيل بعنوان لحسن تريش الطالب دراسة*

 والرياضية، البدنية التربية ومنهجية نظرية في ماجستير رسالة الجزائرية القدم كرة في الرياضي

 2014 بالمسيلة بوضياف محمد جامعة -والرياضية البدنية النشاطات علوم وتقنيات معهد

 القانونية العراقيل أهم التعرف على الدراسة من الهدف وكان المنهج الوصفي الباحث إستخدم

 الجزائرية القدم في كرة الرياضي االحتراف منظومة لنجاح والمادية

 االحتراف منظومة نجاح في يساهم ال القانونية النصوص تطبيق ضعف أن الباحث افترض  -

 .الجزائرية كرة القدم في الرياضي

 الجزائرية القدم كرة في الرياضي االحتراف منظومة نجاح في تساهم ال التمويل سياسة -

 في الرياضي االحتراف منظومة إنجاح في تساهم ال المعالم واضحة تسويقية إستراتيجية غياب -

 .القدم كرة
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 أندية على، 2013إلى ماي  2012 الممتدة من نوفمبر الزمنية الفترة خالل الدراسة أجريت 

 موجهة استبيان استعمل الباحث استمارة، القدم لكرة الجزائرية المحترفة والثانية األولى الرابطة

 .الرياضية األندية رؤساء إلى

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج تلخيص ويمكن

 كرة في الرياضي االحتراف منظومة نجاحإ في القانونية النصوص تطبيق ضعف ساهمي ال  -

 .الجزائرية القدم

 الرياضي االحتراف منظومة نجاحإ في األندية طرف من المنتهجة التمويلية السياسة ال تساهم -

 القدم الجزائرية كرة في

 منظومة إنجاح في الرياضية األندية لدى المعالم واضحة تسويقية إستراتيجية غياب ساهمي ال -

  .القدم كرة في االحتراف الرياضي

 االحتراف إدارة معوقات  عنوانب  العقيليعبد العزيز بن سعد عبد العزيز  الطالب دراسة*

 .السعودية بالمملكة العربية القدم لكرة المحترفين دوري بأندية

 أهم على من الدراسة هو التعرف  الرئيسي الهدف  وكان المنهج الوصفي الباحث إستخدم

 تم، حيث .السعودية العربية بالمملكة القدم لكرة المحترفين دوري بأندية االحتراف إدارة معوقات

 مجالس أعضاء(من فرد )115 (البحث عينة إجمالي وبلغ العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار

 االحتراف إدارة في والعاملين باألندية االحتراف ومدراء الرئيسية االحتراف ولجنة األندية إدارات

 المعالجات إجراء في الباحث واستخدم )الالعبين ووكالء القدم كرة فرق مدراء و بالنادي

 . SPSSاالحصائي  البرنامج باستخدام اآللي الحاسب اإلحصائية

األول  المحور : ترتيب محاور االستبيان على النحو التالي الدراسة علىنتائج سفرت أ
 الخاصة اللوائح تتناسب"العبارة  جاءت "اإلداري بالجانب المرتبطة المعوقات " المتعلق ب

 جاءت األول، و  الترتيب في "الدولي االتحاد من الصادرة اللوائح مع السعودي باالحتراف

 في المتقدمة الدول مع مثيالتها من لوائح السعودي باالحتراف الخاصة اللوائح تتناسب" العبارة
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 السياسات تتصف " العبارة جاءت كما  الثاني،  الترتيب في "القدم كرة في االحتراف عملية

   الثالث بالمرونة و الحداثة في الترتيب السعودي االحتراف منظومة بإدارة الخاصة

 يسهل " العبارة جاءت" المالي بالجانب المرتبطة المعوقات " الثاني الخاص ب أما المحور

 خصخصة في البدء يدعم " والعبارة"االحتراف إدارة عمل من اللتزامات النادي المنتظم السداد

 مع المتوازنة الالعبين عقود قيم " العبارة و "االحتراف فلتحقيق أهدا االحتراف إدارة األندية

 المحور و بذلك جاء األول الترتيب في جاءت "إدارة االحتراف عمل من تسهل النادي ميزانية

 المرتبطة المعوقات " الثاني

 المحور جاء ."إدارة االحتراف معوقات"ن االستبيا لمحاور األول الترتيب في "المالي بالجانب

الثالث  الثاني كما جاء المحور الترتيب في " اإلداري بالجانب المرتبطة المعوقات " األول
 االستبيا لمحاور الثالث الترتيب فى )البشرى بالجانب( المرتبطة المعوقات " والخاص ب

 ." االحتراف إدارة معوقات"ن

 تخطيط، السعودي االحتراف لمنظومة اإلستراتيجية الخطط وضع :التوصيات أهم وكانت

زمني محدد، تحديد معايير لرقابة أداء  لبرنامج وفًقا االحتراف بإدارة العاملين احتياجات
 اإلداريين

  

إنجاح  في الرياضية التجارية الشركات مساهمة مدى بعنوان خالد خضار الطالب دراسة*
 التربية معهد والرياضية، البدنية التربية ومنهجية نظرية في ماجستير رسالة" الرياضي االحتراف

وتم طرح اإلشكال على النحو  ، 2012الجزائر، جامعة – اهللا عبد سيدي -والرياضية البدنية 
 في المحترفة األندية طرف من المعتمدة الرياضية التجارية الشركات مدى مساهمة ما :التالي

 .الرياضي االحتراف إنجاح
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 طرف من المنتهجة المالي الدعم مصادر على التعرف الدراسة هذه خالل من الباحث حاول

 على والتعرف الجزائرية، القدم كرة في الرياضي االحتراف إلنجاح الرياضية التجارية الشركات

   .الجزائرية القدم كرة في الرياضي االحتراف إلنجاح المستثمرين الستقطاب المستخدمة الطريقة

 في ذلك مستخدما والحقائق البيانات لجمع الدراسة هذه فيالوصفي  المنهج على الباحث اعتمد

 النتائج تلخيص ويمكن ،القدم لكرة المحترفة الرياضية األندية موجهة لمسيري االستبيان أداة

 :يلي فيما عليها المتحصل

 االحتراف إنجاح في األندية طرف من المعتمدة الرياضية التجارية للشركات المالي الدعم يساهم-

  القدم الجزائرية، كرة في

 المستثمرين الستقطاب األندية طرف من المعتمدة الرياضية الشركات لدى فعالة آليات توجد ال-

 .الجزائرية القدم كرة في االحتراف نجاح في تساهم أن من شانه

 أداء تطوير مستوى في الرياضي اإلحتراف دور عنوانتحت  يحي لعجال الطالب دراسة*

 البدنية التربية معهد ،ماجستير مذكرة ،القدم لكرة الجزائرية األندية في البشرية الموارد

 من الهدف وكان الوصفي المنهج الباحث ستخدم، إ  2011 سنة الجزائر جامعة والرياضية،

 نظر وجهة من البشرية الموارد أداء مستوى تطوير في اإلحتراف الرياضي دور معرفة الدراسة

 .المحترفتين للرابطتين القدم لكرة الجزائرية األندية مسيري

  يمثل ما مسيرا 70 العينة بلغت حيث عشوائية بطريقة العينة إختيار تم ولقد والثانية، األولى

 والثانية األولى المحترفتين للرابطتين القدم كرة أندية جميع في والمتمثل مجتمع الدراسة من %50

 مكونة إستبيان بتصميم الباحث قام فقد البحث فرضيات وللتحقق من نادي، (32) عددهم والبالغ

 :مايليفي الدراسة النتائج أهم تلخيص ويمكن فقرة ( 34 ) من

 لكرة الجزائرية األندية في البشرية الموارد أداء مستوى تطوير في كبير دور الرياضي لإلحتراف -

  .القدم
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 الموارد أداء مستوى تطوير في الرياضي اإلحتراف لدور إحصائية داللة ذات فروق التوجد-

 الوظيفي، المسمى الخبرة، السن، (الدراسة لمتغيرات تعزى القدم لكرة األندية الجزائرية في البشرية

 ) النادي مستوى العلمي، المؤهل

 ،القدم لكرة المحترفة الرياضية األندية تمويل مصادر بعنوان النذير بوصالح الطالب دراسة
  -البدنية  والرياضية التربية معهد والرياضية، البدنية التربية ومنهجية نظرية في ماجستير رسالة

  .2011اهراس سوق مساعدية الشريف محمد جامعة

 الرياضية األندية عليها تعتمد التي األساسية المصادر على الضوء الدراسة هاته سلطت

 هي ما : على النحو التالي الدراسة إشكالية جاءت وقد الرياضي، التمويل عملية في المحترفة

 ؟بالجزائر القدم لكرة المحترفة الرياضية األندية تمويل في األساسية المصادر أهم

 تمويل في األساسية المصادر أحد الدولة من المقدمة المالية اإلعاناتأن  الباحث افترض  -

 .بالجزائر القدم لكرة الرياضية المحترفة األندية

 .المحترفة الرياضية األندية تمويل في األساسية المصادر كأحد لألندية الذاتي التمويلاعتبر   -

 األندية تمويل في األساسية المصادر كأحد والخاصة عموميةال االقتصادية المؤسساتاعتبر  -  

 .المحترفة الرياضية

عينة  نظر وجهة من الرياضي االحتراف ظل في الرياضي للتمويل مستقبلية آفاق هناك  -
المجالس البلدية   رؤساءو  الرياضية األندية رؤساء في الدراسة عينة حيث تمثلت ،الدراسة

 الزمنية الممتدة من  الفترة خالل الدراسة أجريت .االقتصادية الشعبية ورؤساء المؤسسات

 .القدم لكرة المحترفة األولى الرابطة أندية على 2011إلى ماي  2010 نوفمبر

 األندية رؤساء إلى موجهة استبيان استمارة استعمل وقد الوصفي، المنهج الباحث واستخدم

 .رؤساء المؤسسات االقتصاديةالمجالس البلدية  الشعبية و  رؤساء - الرياضية

 :في  الدراسة إليها توصلت التي النتائج تلخيص ويمكن
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 الرياضية األندية تمويل في األساسية المصادر أحد الدولة من المقدمة المالية إلعاناتا تعتبر  -

رؤساء  أراء اختلفت حين في المحترفة الرياضية النوادي رؤساء بحسب لكرة القدم المحترفة
 .المجالس البلدية الشعبية

 كأحد األندية في الذاتي التمويل اعتبار حول المحترفة الرياضية األندية رؤساء أراء ختلفت  -

 .األندية هذه تمويل األساسية في المصادر

 تمويل اعتبار حول االقتصادية المؤسسات ورؤساء الرياضية األندية رؤساء آراء ختلفتت  -

  .القدم لكرة المحترفة الرياضية األندية لتمويل أساسي كمصدر المؤسسات االقتصادية

 نظر وجهة من بالجزائر الرياضي االحتراف ظل في الرياضي للتمويل مستقبلية آفاق هناك -

  .المحترفة األندية الرياضية رؤساء
 

 في ودورها لالتحادات الرياضية اإلدارة إستراتيجية "تحت عنوان  ،مقران إسماعيل دراسة  *

 "-القدم لكرة الجزائريةة لالتحادي ميدانية دراسة -الجزائر في والمنتخبات النوادي تسيير كيفية

 ، م 2010 سنة 3 الجزائر ،جامعة والرياضية البدنية التربية معهد، دكتوراه أطروحة

 وقصور خلل وجود على الدالة المؤشرات في المتمثلة المفاهيم بعض توضيح إلى الدراسةهدفت 

 الرياضية اإلدارة إلستراتيجية إستجابتها ومدى الفعالة، الرياضية مؤسساتلل اإلداري التسيير في

 األقدمية وكذا والوظيفي، العلمي المتغيرات،المؤهل بعض خالل من الجزائر في الحديثة

 لإلتحادية الرياضية اإلدارة تنتهج هل: التالي التساؤل في اإلشكالية تحديد جاء وقد الميدانية،

 الهيئات شؤون لتسيير محكمة، منهجية ذات إدارية أإستراتيجية تطبيق القدم لكرة الجزائرية

 :إلى الدراسة توصلت وقد .لها التابعة الرياضية

 إستراتيجيتها تطبيق عن اإلدارات يعرقل والدائمة الكافية اإلدارية لألجهزة اإلتحادية امتالك عدم -

 .الحديثة الرياضية اإلدارة متطلبات وفق التسيير في

 إلى القدم كرةل الجزائرية إلتحاديةل الرياضية الهيئات مستوى على اإلداري التسيب وجود يعود -

 .المتطوع المسير وجود
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 الجزائرية إلتحادية الرياضية الهيئات تطبيق على سلبا التأثير في هاما دوارا اإلمكانيات تلعب -

 .الحديثة اإلدارة متطلبات وفق اإلدارية لإلستراتيجية القدم كرةل

  .اإلداري الهيكل تعميم عند العلمية اإلدارية والقواعد األسس مراعاةعدم  -

 بمستوى اإلرتقاء في فاعليته ومدى الرياضي اإلحتراف" : تحت عنوان، كمال رعاش دراسة *

 ، م 2010 سنة الجزائر، ،جامعة والرياضية البدنية التربية معهد ماجستير،رسالة  ."القدم كرة

 في الرياضي اإلحتراف أهمية معرفة الدراسة من الهدف وكان الوصفي المنهج الباحث إستخدم

 العينة إختيار تم ولقد القدم، كرة بمستوى اإلرتقاء على تساعد التي واآلليات الجزائرية القدم كرة

 أي فريقا ( 16 ) بلغ الذي الدراسة مجتمع من % 25 سبةبن العينة كانت حيث عمدية بطريقة

 إستبيان بتصميم الباحث قام فقد البحث فرضيات من وللتحقق فرق، ( 04 ) من تكونت العينة

 أهم تلخيص ويمكن األندية، ومسيري ومدربي  ) : الالعبين إلى موجهة فقرة ( 21 ) من مكون

 :مايلي إلى الدراسة هذه عليها تحصلت التي النتائج

 ما وهذا اإلحتراف قانون مقتضيات مع تتماشى ال الرياضي باإلحتراف الخاصة التشريعات -

 . سلبي بشكل األندية على ينعكس

 على سلبا ينعكس ما وهو أهدافها لتحقيق المالية الموارد قلة من الجزائرية األندية معاناة -

 .ونتائجها مستواها

 والمدربين الالعبين يخص عام بشكل الرياضي التكوين لسياسة الجزائرية األندية إتباع عدم -

 .الوطنية البطولة مستوى على سلبا ينعكس مما اإلداريين وحتى

  

 بالمؤسسات الرياضي الحترافا " :بعنوان سيار الرحمان وعبد الشافعي أحمد حسن دراسة*

  . ( 2009 ) "الرياضية

 أجابت وقد الرياضية، بالمؤسسات الرياضي لإلحتراف إستراتيجية وضع إلى الدراسة هذه هدفت

 الرياضية؟ بالمؤسسات الرياضي لإلحتراف إستراتيجية توجد هل: اآلتي التساؤل على الدراسة
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 بصورة وضعها عند مراعاتها يجب التي الرياضي اإلحتراف إستراتيجية عناصر هي وما

 .المقارن اإلرتباطي والتحليل المسحي الوصفي المنهجالباحثان   إستخدما و، متكاملة

 وهي الرياضية المؤسسة إدارة مجلس في المتمثلة العليا اإلدارة في البحث مجتمعكماتمثل 

 االتحادات المصرية، األولمبية اللجنة" للرياضة القومي المجلس " من كل إدارة مجالس

 وعددها الشباب ومراكز ، 1188 وعددها الرياضية واألندية رياضيا، اتحادا 24  وعدها الرياضية

 عشوائية وعينة فردا 398 قدرها العليا اإلدارة من عشوائية عينة اختيار تم ، كما مركزا 4457

 السجالت كشوف من أعمال رجل أو مستثمرا ( 50 )خمسون وعددهم المستثمرين من أخرى

 اإلتحادات من الالعبين واإلداريين، والمدربين الالعبين من المستفيدين من أخرى وعينة التجارية

 عشوائية عينة إختيار تم الرياضية واألندية الشباب مراكز من واإلداريين والمدربين الرياضية

 .فردا 398 قدرها منهم

 الرياضية للمؤسسات الرياضي لألحتراف المنظمة والقوانين اللوائح تحليل من كل مستخدما

 متكامل عمشرو  إقتراح 161 إلى الباحثان توصل اإلستبيان، إستمارة الشخصية المقابالت

  .الرياضية بالمؤسسات الرياضي لإلحتراف

تحليلية تقيمية لتجربتي االحتراف والتسويق " :تحت عنوان فؤاد خليل بدر، دراسة *
 التربية كلية دكتوراه أطروحة ،الرياضي في لعبة كرة القدم بالمملكة العربية السعودية

 .م،2008 ، ألردنيةا جامعةال، الرياضية

، من السعودية العربية المملكة في القدم كرة وتسويق إحتراف على التعرفهدفت الدراسة إلى 
 النفسي، المجال الفني، المجال المالي، المجال: الرياضي لإلحتراف التالية المجاالت خالل 

 من الدراسة عينة تكونت اإلجتماعي، المجال ، وكذاواإلداري والتشريعي اإلعالمي المجال

 . القدم لكرة السعودي اإلتحاد مستوى على والالعبين المدربين الحكام، اإلداريين،
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 إستبيان بتصميم الباحث قام البحث فرضيات من تحققلول ، الوصفي المنهج الباحث إستخدم 

 خاص وٕاستبيان مجاالت ( 07 ) على موزعة فقرة  43 من مكون الرياضي باإلحتراف خاص

 .مجاالت ( 05 ). على موزعة فقرة ( 40 ) من مكون الرياضي بالتسويق

 

 :السابقة الدراسات التعقيب على

 أنها تبين تنا هذه،دراس بموضوع صلةال ذات والمشابهة السابقة للدراسات إستعراضنا خالل من

 نظر وجهة حسب كل معين موضوع إلى باإلشارة أدت مختلفة وأبعادا نقاطا مجملها في تناولت

 كلها تسعى العلمية المحاوالت هذه فإن وبالتالي األخرى النظر أوجه عن تختلف والتي صاحبها،

 فهي وبالتالي الرياضة،وتنظم  تسير التي والقوانين الرياضي اإلحتراف موضوع  في للبحث

 ههذ فدراستنا البعض، لبعضها مكملة إضافية تفسيرات هي ما بقدر علمي لبحثرارا تك ليست
 من توجد وال به قاموا لما راراتك وليس الباحثين هؤالء طرف من المقدم للعمل مواصلة إال يماه

 بعض أن عالوة على  واحدة، كوحدة تناولته أو للموضوع تعرضت قد تكون واحدة دراسة بينها

 اآلخر والبعض وخصائصها مميزاتها بالنظر إلى مختلفة عربية بيئات في إجراؤها تم الدراسات

 تطبيق تمحيث  الجزائر، في والدكتوراه الماجستير شهادة نيلرسائل وأطروحات  ل في تمثلت

 مجملها في الدراسات هذه وٕاستخدمت الرياضية، واألندية الهيئات بعض على الدراسات هذه

 قد ةالباحث هاتإستعرض التي الدراسات ومعظم اإلستبيان أداة واعتمدت على  الوصفي المنهج

 :التالية المؤشرات على ركزت

 المتطلبات الرياضي، اإلحتراف معوقات الرياضي، باإلحتراف المتعلقة واللوائح قوانينال

 وقوانين اإلداري والتسيير وعربيا، دوليا اإلحتراف خصائص اإلحتراف، نظام نجاحإل األساسية

 الدراسات هذه نتائج على قفت ةالباحث جعلت المؤشرات تلك كل الجزائرية، القدم كرة تسيير

 .المشتركة النقاط في سايرهاتو 
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 : في والمتمثلة

 المنافسات تتطلبه ما وفق مدروسة النخبة رياضي وٕاعداد مقاييس تكون أن على رصالح-

  إليها الوصول المراد النتائج الرياضيين يحقق أن أجل من المستوى الرفيعة العالمية

 نظام ظل في الحديثة التغيرات لمواكبة الرياضية الهيئات قانون صياغة إعادة ضرورة-

 تتماشى األبعاد لتلك وقوانين تشريعات وضع مع للرياضة اإلقتصادية األبعاد ودراسة اإلحتراف

  الرياضي، اإلحتراف نظام مع

 الالعبين شئون إلدارة بالنادي الداخلية التنظيمية واللوائح واإلجراءات السياسات وضع-

 .وخارجيا داخليا األساليب أحدث بإستخدام وتسويقهم المحترفين

  ، إقليميا المختصة العمل مفتشيات قبل من الواقع في وتجسيده بصرامة القانون تطبيق
 قيام على يساعد ال الرياضي باإلحتراف الخاصة الجزائرية والتشريعات القوانين ضعف-

 اإلحتراف قانون ومتطلبات مقتضيات مع يتماشى بما الجزائرية القدم كرة في اإلحتراف

   الرياضي،

 لكرة الجزائرية األندية في البشرية الموارد أداء مستوى تطوير في  الرياضي إلحترافدور ا-

 .القدم

 إلى عن ولوج أنديه كرة القدم الجزائرية  المترتبةاألثار  إلى تتطرق لم الدراسات هذه غير أن 

 ضوء على الباحثة إنطالقة كانت وقد وما اإلداري التسيير على وٕانعكاسه الرياضي اإلحتراف

 ساهمت كما الدراسة مشكلة وصياغة تحديد في الباحثة ساعدتالتي و  الدراسات، هذه نتائج

 المنهج وٕاختيار البحث، إجراءات تحديد في الباحثة ساعدت وكما النظري الجزء كتابة في أيضا

 تصميم المناسب، اإلحصائي واألسلوب البيانات، جمع أدوات و البحث، وعينة المناسب العلمي

 .النتائج وتفسير البيانات معالجة وأيضا األساسيةها محاور  وتحديد اإلستبيان إستمارة
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 ملخص ابللغة العربية:
عب يف تنمية املهارات النفس حركية لدى رشادي ابلل  إأتثري برانمج إىل حماولة التعرؼ على هدفت الدراسة: 

أبعاد املهارات النفس حركية )الوعي ، وكذا الكشف عن الفروؽ يف مستوى ( سنوات6-5أطفال الروضة بعمر )
 .االختبار القبلي والبعديتبعا ملتغري ابجلسم، الوعي ابلفراغ، الوعي ابلزمن( 

 روضة تسنيم بػ سطيف، مت اختيارهم بطريقة قصدية من  أطفال 77جريت الدراسة على عينة قوامها أ  
 ، ألنه مالئم وطبيعة املوضوع. التجرييبوجلمع البياانت اخلاصة ابلدراسة، وللتحقق من أهدافها مت استخدام املنهج 

برانمج تقييم  لكن فيما خيص أدوات مجع البياانت استندان إىل الكتب واملراجع، ابإلضافة إىل استخدام      
 بعد رئيسي. 07و  بروتوكوالت 3( املكون من صربي وهبةلػ ) واعداد الربامج النفس حركية

حيث جاءت نتائج الدراسة ، spssمتت املعاجلة اإلحصائية ابستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية      
 :على النحو التايل

 .سنوات6 -5عب دور يف تنمية بعد الوعي ابجلسم لدى اطفال الروضة بعمر رشادي املقرتح ابلل  للربانمج اإل -
 .سنوات 6-5بعد الوعي ابملكان لدى اطفال الروضة بعمر  ةعب دور يف تنميشادي املقرتح ابلل  ر للربانمج اإل -
 .سنوات 6-5الوعي ابلزمن لدى اطفال الروضة بعمر  ةعب دور يف تنميشادي املقرتح ابلل  ر للربانمج اإل -

 عب، املهارات النفس حركية، أطفال الروضة.رشادي ابلل  إبرانمج الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The aim of the study: to try to identify the impact of a program of 

play in the development of psychomotor skills in kindergarten 

children aged (5-6) years, as well as to detect differences in the level 

of dimensions of psychomotor skills (body awareness, awareness of 

emptiness, awareness of time) according to the variable of the tribal 

and distant test. 

The study was conducted on a sample of 07 children from Tasnim 

kindergarten in Setif, chosen in a deliberate way to collect the data for 

the study, and to achieve its objectives the experimental method was 

used, because it is appropriate and the nature of the subject.  

      But in terms of data collection tools, we relied on books and 

references, in addition to using Sabri Wehba's self-kinetic Program 



Evaluation and preparation, which consists of 3 protocols and 20 main 

dimensions. 

Statistical processing was carried out using the statistical package of 

Social Sciences spss, where the results of the study were as follows: 

- the proposed counselling program with play a role in the 

development of body awareness in kindergarten children aged 5-6 

years. 

- the proposed counselling program with play a role in development 

after awareness of the place in children aged 5-6 years. 

- the proposed counselling program with play a role in the 

development of time awareness in kindergarten children aged 5-6 

years. 

Keywords: Play counselling program, motor self-skills, kindergarten 

children. 
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  ة:ـــدمـقـم

تعترب مرحلة الطفولة من أىم ادلراحل يف حياة اإلنسان، ففي ىذه ادلرحلة تنمو قدرات الطفل وتتضح مواىبو       
العناية ابلطفولة و االىتمام أبنشطتها من أىم ادلؤثرات اليت  للتأثري والتوجيو والتشكيل. لذا فإن   و يكون قابلً 

 تساىم يف تقدم اجملتمعات.

ىذه ادلرحلة تشكل اللبنة األساسية يف تكوين الفرد، ويعتربوهنا  حيث يؤكد علماء الرتبية والنفس على أن        
مجيع مظاىر منو اجلسمية والعقلية القاعدة اليت ترسم حياة الطفل يف ادلستقبل، حيث تنمو وتتطور من خلذلا 

واالنفعالية، ومن ىنا وجب العناية هبذه ادلرحلة اذلامة ودراستها وفهم خصائصها ومساهتا كي يتم التأثري على سلوك 
دبا يتناسب مع متطلبات النمو اخلاصة هبذه ادلرحلة العمرية، ويف ىذا االطار أتيت   وتوجيهو  الطفل فيما بعد،

صبحت تقدم صورة من صور رعاية الطفولة ادلتعددة يف الوقت الذي  أطفال حيث سب لرتبية األمناالروضة كحل 
يبحث ادلشرفون على ادلستلزمات لتحسني مستواىا والسبل الكفيلة بزايدة  كان فيو من الضروري أن  

نظرة سطحية إىل اليت تبدي   ولعل ىذا الواقع الذي دييز عمل الروضة يعكس فيها دور ىذه ادلؤسسة  فعاليتها،
 قدرات الطفل اجلسمية يف ىذا العمر.

النقاط اجلوىرية اليت تساعد وقد طرحت ادلنظمة العادلية لرتبية الطفل يف الوالايت ادلتحدة األمريكية بعض      
 ادلصدر األساسي للتطور يف السنوات ادلبكرة من عمر الطفل طفال ادلعاصرة، ومنها أن  صلاح برامج رايض األإعلى 

ىو الطريق احلقيقي لتحقيق النمو و ، االكتشافية تعلم الشمويل الطفل وينمي قدراتوعب، الذي يدعم الىو الل  
 طفال ادلعاصرة مطالبة بتوفري العناية وخدمات التوجيو رايض األ ن  إدلتكامل من مجيع اجلوانب، لذلك فالسوي و ا
  لتحقيق متطلبات النمو ادلختلفة للطفل.و اإلرشاد 

ينمي الطفل  طار ادلعريف للنشاط احلركي ثري دبختلف اخلربات النفسية واحلركية، ومن خلل احلركةإن  اإل      
، والوعي ابجلسم، وادلكان والزمان، ويكتسب اومفاىيم االذباىاتبداعية، وإدراكو لألبعاد و ملحظاتو وقدراتو اإل

لتقومي. وديثل السلوك لر األحكام وحل ادلشكلت وإصداادلعرفة بكل مستوايهتا ويتعود على السلوك ادلنطقي 
وسيلة أساسية للعمل واإلصلاز يف سلتلف رلاالت نسانية من مظاىر احلياة اإل اسياً أس احلركي لإلنسان مظهراً 

  النشاط اإلنساين.
فكار تزداد أيقوم ابكتساب معلومات و  ،عب ادلختلفة يف الروضةثناء شلارستو ألنشطة الل  أ وفالطفل عند توجيه     

من خلل جسمو وحواسو ادلختلفة، حبيث صلده خلل ىذه الفرتة  عن طريق تراكم اخلربات اليت ديارسها فعلياً  اً منو 
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فيجب تنظيم سلوكو   شباع رغبات الطفل وحاجاتو،إ، واذا كان جيب شلنهجيف إطار  حباجة إىل من ينظم لو ذلك
من  ون نشجعأبل جيب  ،مننعو من احلركة ابلقهر كما جيب أن ال   يف ربكمو ابلذات لنفسو،و ضعيف احلركي، ألن  

  خلل برامج ىادفة ومنظمة.
رشادية خاصة ابألطفال بسبب تزايد عدد األطفال الذين يعانون إذا ههرت احلاجة إىل وجود خدمات وذل     

ىل طبيب نفسي لعلجها، واالضطراابت إربتاج  االضطراابت اخلطرية اليت ترتاوح بني ،من اضطراابت نفسية
رضة للضطراابت ادلختلفة يسبب طفال عأوجود  البسيطة اليت تكون هنايتها مع مرشد نفسي متمكن. كما أن  

ؤكد احلاجة إىل تو  ذلم.حداث الصادمة اليت قد يتعرضون ذلا يف احلياة واليت قد تؤثر على التكيف النفسي األ
عب يف ل  نسب من الأ ةجية والنمائية، وليس ىناك طريقذلم تعتين ابلناحية الوقائية والعلرشادية خاصة إخدمات 

 التعليم واإلرشاد، خاصة يف ادلرحلة العمرية األوىل من حياة الطفل.
 للتعامل مع مشكلت األطفال النفسية والسلوكية، إذ أن   ثر الربامج تطبيقاً أكعب من وتعد برامج اإلرشاد ابلل       

عب لو فوائد متعددة، و دينح األطفال فرصة للتعبري عن الدوافع والرغبات وادلشاعر والصراعات، كما إلرشاد ابلل  ا
سب الطفل القدرة للتعبري عن اخلوف والغضب بصورة واقعية، ويزيد من فرص النمو والتعلم السليمني، و يكأن  

 يستطيع الطفل القيام هبا يف الواقع. سهم يف ربقيق بعض اإلمكاانت اليت الابإلضافة إىل أن و ي  
عب يف تنمية ادلهارات النفس حركية لطفل الروضة وذلذا جاءت دراستنا حملاولة معرفة أتثري برانمج إرشادي ابلل       

ىل مخس فصول موزعة على جانبني: جانب نظري وجانب إنوات، فقد مت تقسيم ىذه الدراسة ( س6-5بعمر )
 تطبيقي.

ىل رشاد النفسي، و تطرقنا فيو إجلانب النضري ثلث فصول، حيث يتناول الفصل األول: اإلوقد تضمن ا    
رشاد النفسي، كما إلالعلج النفسي، احلاجة وأىداف ا رشاد و الفرق بينو و بنيإلنبذة اترخيية إلرشاد، مفهوم ا

اإلرشاد ابللعب، والتفصيل ، يل يلي ذلك تعريف أسلوب رشادرايت ورلاالت و أساليب اإلىل أسس ونظإتطرقنا 
  يف عناصره من تقنيات ورلال استخدامو، فوائده ونظرايتو.

ا الفصل الثاين فكان حول ادلهارات النفس حركية، إذ مت التمهيد لو من خلل التعرض دلفهوم اجملال النفس أم      
ية من أبعاد ادلهارات النفس حركىل إأمهية ىذه ادلهارات، مث تطرقنا  حركي وتعريف للمهارات النفس حركية وكذا

قمنا بذكر بعض األعراض ادلصاحبة لكل بعد عند  مستوايتو ومظاىره، وختاماً تعريف وذكر عناصر كل بعد و 
 الطفل.
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الذي تعرضنا فيو إىل الروضة و طفل الروضة، وذلك من خلل توضيح لرايض األطفال من الفصل الثالث و      
ذكر فلسفة رايض األطفال عامة و يف اجلزائر خاصة، مث تطرقنا إىل طفل الروضة و ادلفهوم والنشأة واألىداف، مع 

 العوامل ادلؤثرة يف عملية النمو، لنختم الفصل خبصائص مرحلة الطفولة ادلبكرة وأمهيتها.
ا اجلانب التطبيقي فتضمن فصلني، فصل خاص ابإلجراءات ادلنهجية، من منهج وعينة البحث أم       

ة مجع ىل أداإالقبلي، كما تطرقنا  ختبارللاليت عربت عن النتائج األولية لدراسة االستطلعية وخصائصها وا
وكذا زلتوى الربانمج   ية ذلا،و اخلصائص السيكوميرت  -عداد الربامج النفس حركيةإبرانمج تقييم و -البياانت 

 االحصائية. رشادي و أىدافو و شليزاتو ونظم التقييم فيو مع ذكر أساليب ادلعاجلةاإل
والفصل اخلامس، حيتوي عرض و ربليل الدراسة يف جداول إحصائية ومناقشتها دبا يتفق أو خيتلف مع     

الدراسات السابقة، وتقدمي استنتاج عام يتضمن النتائج ادلتوصل إليها، و رلموعة من االقرتاحات، مع ذكر قائمة 
 ادلراجع و ادللحق. 
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 اإلشكالية= -10

األطفاؿ ىم نصف احلاضر وكل ادلستقبل، واالىتماـ هبم أمر حتمي دلستقبل حضارة عريقة. حيث            
مكانة متزايدة األعلية على مرور األعواـ، فهم حباجة إىل رعاية من  ةتعليم و تدريب األطفاؿ بصورة عاميدخل ال

مكانيات وقدرات. فاجملتمعات احلديثة تويل عناية فائقة وجادة ابلنسبة إنوع معُت تتناسب مع ما لديهم من 
نساين، و ادلدرسة، بوصفها مرحلة البناء اإلللمرحلة األوىل من حياة الطفل، ما اتفق على تسميتو مبرحلة ما قبل 

 حقة. مرحلة التأىيل للمراحل اللّ 

ىل دراسة اجلوانب ادلختلفة لنمو الطفل هبدؼ التعرؼ على مادة التفاعل إف و ذلذا اجتو العلماء وادلختص      
احلاصل بُت ما بُت ىذه اجلوانب،  فاالىتماـ والعناية هبذه ادلرحلة مطلب رئيسي يُتطلب من القائم على العملية 

داء و الطفل من صعوابت يف التعلم واألوالتعليمية لتحقيق الصحة النفسية، و الكشف ادلبكر عن ما يعاني الًتبوية
احلركي، اليت قد يواجهها يف شلارسة األلعاب و األنشطة البدنية واحلركية. وذلك من خلؿ إجراء اختبارات دورية 

 .تقوؽلها حىت يتم الكشف عن ىذه الصعوابت من أجل

السلوؾ احلركي ليس رلرد عمل عضلت اجلسم، بل ىو نتاج  أثبتت الدراسات يف رلاؿ علم النفس أفّ  ولقد      
أداء العمل  حيث يرى علماء النفس أفّ  ،ة ألجهزة اجلسم ادلختلفةالعديد من العوامل النفسية والبنائية الوظيفي

الصلة ىي ما يعرب عنها ابلسلوؾ النفس احلركي السليم يتوقف على مدى ملئمة الوظائف ودقتها وسرعتها، وىذه 
 .(>1. ص  ،;>>0 براىيم رمحة،إ) احلركي

لسلوؾ الطفل غلمع بُت العوامل النفسية والبدنية، ويظهر  تعترب رلاالً "ادلهارات النفس حركية  أفّ  بيلويؤكد      
األعماؿ النفس حركية تتضمن استخداـ اجلهاز العصيب ادلركزي  أفّ  كل من اجلسم والعقل معا". وأوضحفيها أتثَت  

 ةعن عوامل نفسي كاف نتاجاً    اً سوآءوالطريف والعضلت. لذا يعد السلوؾ احلركي يف جوىره االستجابة للمثَتات 
 .(96 .ص ،5108حالم، أوفقري أ)و خارجية من البيئة احمليطة. أوفيسيولوجية داخل الفرد 

 ةروضة، حيث تتكوف من رلاالت رئيسينفس حركية زلاور ىامة يف النمو ابلنسبة لطفل الوتشمل ادلهارات ال      
ألجزاء ادلكونة جلسم، وابلتايل معرفتو االطفل  ةى معرفوأساسية تتدرج من  وعي طفل جبسمو، والذي يعٍت مد

لذاتو. فهي صورة يكوهنا عن نفسو، ىذه الصورة تتكوف بدءًا من معرفتو حلدود جسمو وامكانياتو احلركية من 
 .(60.، ص;510)دمحم وىبو، خلؿ ادلعلومات احلسية اليت يستقبلها من اجلسم أو من البيئة احمليطة 



 ــــــــــــــــــــــــــ  الفػػصػل التػػمهيػػديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

7 

الطفل على التمييز بدقة بُت أعضاء جسمو  ةقدر "الوعي ابجلسم ىو  أبفّ  زمان جالىو و وىذا ما أكده          
 )". واكتسابو لفهم أكرب لطبيعة جسمو ومدى قدرة ىذا اجلسم على احلركة يف الفراغ

gallahu &  Zman,2012, p. 194)                                                                             ) 

الوعي ابلفراغ ىو قدرة الطفل على الوعي جبسمو ابدلكاف، والقدرة على " أفّ  وقد ذكرت فاطمة دبراسو          
الوعي - وتعترب ىذه ادلهارة (>> .، ص5107)فاطمة دبراسو، .شياء احمليطة بو"ابلعلقة ادلكانية بينو وبُت األ الوعي
تشمل قدرة الفرد على التموضع والتجوؿ حيث من ادلهارات اليت ػلتاج الطفل اكتساهبا يف عمر مبكر،  -ابلفراغ

أكدوا بضرورة اكتساهبا يف مرحلة  ادلختصُتو  العلماء مجيع حسب و ادلفاىيم ىذه أف والتنقل يف زليطو، إذ
، فمن خلؿ النتائج (5107) و دبرسوا فطيمة( :511) اد مسعودةالروضة، وىذا ما أكدتو دراسة  عي

طفاؿ الذين يعانوف من األ ادلتحصل عليها، واليت مسحت ابإلجابة على التساؤالت ادلطروحة، و اليت بينت أبفّ 
لو  صعوابت القراءة و الكتابة يف مرحلة الثالثة ابتدائي لديهم اضطراابت يف الوعي ابجلسم وادلهارات ادلصاحبة

 اجلانبية، االدراؾ ادلكاين والزماين(.)

الطفل فمن ادلفيد توظيف نشاط الّلعب، الذي  ةنفسية من ادلهارات اذلامة يف حياودلا كانت ادلهارات ال        
 يعد مدخل وظيفي يسهم يف تشكيل شخصية الطفل وبنائها من سلتلف اجلوانب النفسية واحلركية. 

 .(8 .، ص;>>0)أمل األمحد،                                                                                    

عب عب يف ذاتو مكافأة للطفل، وىو ضرورة مهمة تتم بو عمليو التطور والنمو، فمن خلؿ اللّ فاللّ          
ًا أخرى،  ويتعرؼ على عناصرىا ومثَتاهتا، ويتعلم أدوار  يكتسب الطفل معرفة عن العامل اخلارجي، ويكتشف بيئتو

عب ادلختلفة على ادلثَتات احلسية واألشياء واألشكاؿ واألحجاـ وخصائصها، اللّ  ةكما يتعرؼ من خلؿ أنشط
 .(;07،:07. ، ص5115)أمحد العلى، ىذا ما يثري حياتو العقلية مبعارؼ سلتلفة عن العامل احمليط بو 

مجيع أنواع التعلم احلركي اليت يكتسبها الطفل تبدأ من خلؿ  ىل أفّ إارت العديد من الدراسات وقد أش      
، وىذا ىو الفرض الذي حقةاللّ اسية للنمو للمراحل العمرية  عب دتثل القاعدة األسأنشطة اللّ  عب واحلركة، وأفّ اللّ 
ىل اىتماـ بعض الباحثُت لدراسة العلقة بُت إشلا أدى  .(0>>0)رويبكيفارت وفروستج و  ديلكاتو  ،يده بياجيوأ

. و ومن  الدراسات اليت تناولت ىذا الطرح الدراسة مصطفى احلركييف السلوؾ  النفسياجلانب احلركي و اجلانب 
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ىناؾ حتسن يف القدرات اإلدراكية احلركية واالنتباه لذوي صعوابت التعلم عن  ىل أفّ إبودبزة، حيث وصل الباحث 
 .(;510 ،ةبودبز )رانمج تعليمي ابستخداـ األلعاب ادلصغرة طريق إعداد ب

ىل دور الروضة، ودلا كانت مرحلة الطفولة ادلبكرة من إعب للطفل دوف أف نشَت أعلية اللّ  وال ؽلكننا دراسة      
 ابستطاعةشخصيتو وادتاـ ظلو سلوكو احلركي، وادلكاف الذي  بذور فيها توضع الفًتات احلامسة يف حياة الفرد، اليت

يف حركاتو، فهو غلد داخل ىذه ادلؤسسات  ما يكوف متناقضا أو زلدوداً  فغالباً  .عبالطفل شلارسة مهنة اللّ 
خاصة من اجلانب النفسي واحلركي وادلعريف و  يالتطور النمائ ادلوجودة ألجلو اجلو ادلناسب للنمو، ومسايرهتا

االنفعايل. كما يتسٌت للمريب ادلرشد تقدمي خدمات الرعاية اإلرشادية داخل ىذا الفضاء احمليط ابدلعدات الّلزمة 
اليت ػلتاجها الطفل، و اليت جتعلو يتفاعل داخل البيئة احمليطة ومكوانهتا، ويتعامل مع  األشياء و ادلوضوعات، كما 

يف فتح رلموعة من األطوار اليت يليب فيها رغبتو  كتشاؼ قدراتو احلسية واحلركية،تسهم يف إعطاء الفرصة ال 
الفيسيولوجية والنفسية، و يف توفَت فرصة احلركة، و سبل تنسيق سلتلف أوضاعو و حركتو اليت تدخل يف تناسق مع 

 ظلوه النفسي و العقلي.

دراسة االستعدادات والقدرات بغلب اإلدلاـ   ،لى مستوى شلكن من النضجىل أعإولكي يتحقق الوصوؿ هبم      
العقلية واالجتماعية ، من خلؿ رعاية مظاىر النمو اجلسمية و وتربويً  والعمل على توجيههم التوجيو السليم نفسياً 

 حدة لتخفيف واإلرشاد ابلتوجيو التدخل لذا وجب ،(;: .، ص8>>0ليلى احلضري،  و براىيم عيادإ). واالنفعالية

 ما و ىذا النفسية. والصحة التوافقي النمو إيل بو نصل حىت ادلرحلة ىذه الطفل خلؿ علي تظهر مشكلة أي
دور كبَت  واليت أقرت بفعالية اإلرشاد النفسي يف ىذا الطور الذي يسهم و ب (;511)أكدتو دراسة نبيل عًتوس 

 على مستوى جيد من الكفاية اإلرشادية للمربية ؛ إذ أفّ  يتوقف السليم للطفل، كما يف ضماف النمو النفسي
توجيو األطفاؿ وإرشادىم من قبل القائمُت على تربيتهم أمور أساسية وضرورية لتسهيل عملية ظلوىم وتنمية "

 (. ;56. ، ص 5118) رايض العامسي وآخرون، قدراهتم وتكوين اجتاىاهتم". 

، مبشكلت األطفاؿ  األكثر تطبيقاً مة اعب ابعتباره أحد األساليب اذلاإلرشاد النفسي ابللّ  ىتماوىذا فقد        
عب فوائد متعددة، فهو يتيح لألطفاؿ لإلرشاد ابللّ  النفسية و السلوكية، واليت دتكن خلذلا حتقق النضج، إذ أفّ 

سب الطفل قدرة التعبَت عن اخلوؼ و و يكفرصة التعبَت عن الدوافع و الرغبات وادلشاعر و الصراعات، كما أنّ 
 و يساعد الطفل على استبصار متاعبو و اقًتاح احللوؿ ذلا، و ؽلنح الفرصة التعلمالغضب بصورة واقعية، عدا أنّ 
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و يسهم يف حتقيق بعض اإلمكاانت اليت ال يستطيع الطفل القياـ هبا يف أنّ ىل إة والنمو السليمُت. ابإلضاف
 .(:;ص. ،:511 بدوي،و  )قنديلالواقع.

عب تعترب طريقة شائعة االستخداـ يف رلاؿ إرشاد رشاد ابللّ عملية اإل" أفّ  (5116)ويذكر اذلنداوي        
سس النفسية، وذلا أساليب تتفق ومراحل النمو اليت ؽلر هبا الطفل األىل إا تستند االطفاؿ، على أساس أهنّ 

 .(;>0. ، ص5117)دمحم صواحلية، وتتناسب معها، وابلتايل تقدمي العلج ادلناسب الضطراابهتم" 

دلهارات احلركية نتيجة فقداف لتوازنو وعدـ ات يف األداء احلركي أثناء أتدية ؿ لصعواباطفتعرض األ إفّ        
يعرب عنو ابصطدامهم ابلثوابت احمليطة يف مكاف شلارستهم  إدراكهم ووعيهم أبجسامهم يف أثناء احلركة، والذي أيضاً 

لدى أطفاؿ الروضة، حيث أكدت  ةهارات النفس حركيبتأخر تطور ادلىذا ما يعرؼ ، س الًتبية الريضيةلدر 
األطفاؿ ذوي صعوابت التعلم احلركي الذين ال يتلقوف أي تدريبات أو  أفّ  ،(5108) دراسة ىشاـ دمحم الصاوي

و و يستمروا يف مشكلهتم برامج علجية فيم ؼلص ادلهرات النفس حركية، ال ػلدث ذلم تقدـ ملحوظ يف النم
ة عن ادلهارات النفس حركي ةرشادي يعمل على تنميإ ذىن الباحث فكرة تقدمي برانمج ومن ىنا تبادر يف .احلركية

االت التوتر ح ضاالتزاف النفسي، وختليصو من بعحتقيق عب اليت تعمل على طريق استعماؿ األساليب ادلختلفة للّ 
و القلق و االضطراابت و الكبت. و اليت بدورىا دتكن  األطفاؿ من مهارات وصفات تقلل من صعوابت التعلم 

العناصر اليت تساعد على  ةإدراؾ ووعي ابجلسم وتنمي ةليربانمج االرشادي ادلقًتح من عمما يتضمنو ال احلركي. وأفّ 
بعاد للمكاف دراؾ األإحليز الذي يشغلو اجلسم و ا ةة، وما يرتبط بكل عمليات من معرفاتزاف اجلسم أثناء احلرك

استقباؿ ادلعلومات وجتهيزىا و وادلؤشرات احمليطة وزمن ىذه النشاطات، وتوافق وتكامل النظاـ العضلي والعصيب 
هنا أف تنمي ادلهارات النفسية احلركية للطفل ذوي صعوابت التعلم أة أعضاء احلس. فهذه العوامل من شبواسط

احلركي. وعلى غرار ما ىو معروؼ على ريض األطفاؿ اجلزائرية بكل ما حتملو من شليزات وحسب اإلطار 
رشادي إبرانمج  تقدميىل إالباحث  االطابع التقليدي، األمر الذي دع التشريعي الذي ػلددىا قد يهيمن عليها

ومن ىنا نبعث مشكلة البحث احلايل يف اإلجابة  طفاؿ الروضة ،أمية ادلهارات النفس احلركية لدى عب لتنابللّ 
ىل الربانمج االرشادي ادلقًتح ابللعب دور يف تنميو ادلهارات النفس حركية لدى   على التساؤؿ الرئيسي التايل:

 سنوات؟ 6-5اطفاؿ الروضة بعمر 

 ومن خلؿ التساؤؿ العاـ تنبثق التساؤالت اجلزئية التالية      
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 6 -5طفاؿ الروضة بعمر أيف تنمية بعد الوعي ابجلسم لدى دور ىل للربانمج االرشادي ادلقًتح ابللعب   -1
 سنوات؟

 6-5الروضة بعمر طفاؿ أبعد الوعي ابدلكاف لدى  ةعب دور يف تنميرشادي ادلقًتح ابللّ ىل للربانمج اإل -2
 سنوات؟

 6-5طفاؿ الروضة بعمر أالوعي ابلزمن لدى بعد  ةيف تنميدور عب رشادي ادلقًتح ابللّ ىل للربانمج اإل -3
 سنوات؟

 فرضيات البحث= -5

 سنوات. 6-5ألطفاؿ الروضة التعلم  ةحركيادلهارات النفس  ةعب دور يف تنميلّ لرشادي ادلقًتح ابللربانمج اإل

 اجلزئية= الفرضيات 5-0

 سنوات.6 -5طفاؿ الروضة بعمر أيف تنمية بعد الوعي ابجلسم لدى دور عب رشادي ادلقًتح ابللّ للربانمج اإل -1

 .سنوات 6-5طفاؿ الروضة بعمر أبعد الوعي ابدلكاف لدى  ةعب دور يف تنميشادي ادلقًتح ابللّ ر للربانمج اإل -2

 .سنوات 6-5طفاؿ الروضة بعمر أالوعي ابلزمن لدى بعد ة تنمييف دور عب ادلقًتح ابللّ  رشادياإلللربانمج  -3

 أىداف الدراسة=  -6

 6 -5طفاؿ الروضة بعمر أيف تنمية بعد الوعي ابجلسم لدى عب ابللّ قًتح مرشادي إبرانمج  معرفة مدى أتثَت -
 سنوات.

 6-5طفاؿ الروضة بعمر أبعد الوعي ابدلكاف لدى  ةيف تنمي عبابللّ  قًتحمرشادي إبرانمج  معرفة مدى أتثَت -
 .سنوات

 6-5طفاؿ الروضة بعمر أالوعي ابلزمن لدى بعد يف تنميو  عبقًتح ابللّ مبرانمج ارشادي  معرفة مدى أتثَت -
 .سنوات

 أمهية البحث=  -7

 ىلد ةوحركي ةنفسي، ةعليو من لياقة بدني عب وما تعودنشطة اللّ أعلية الصحة النفسية اليت حتققها التعريف أب -
 وي صعوابت التعلم احلركي.ذ طفاؿ الروضة خصوصاً أ
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براز مكانة ودور ادلريب إطفاؿ، وكذا األسلتلف ادلهارات النفس حركية لدى  ةعب يف تنميرشاد ابللّ إلبراز دور اإ - 
 .ادلرشد يف الروضة

طفاؿ رشاد النفسي ومكانتو يف ريض األبضرورة االىتماـ ابإلخصائيُت النفسانيُت لفت انتباه ادلربيُت واأل -
 .احلركية ذلذا الطورالنفس دراجو ضمن مناىج الًتبية إو 

 مفاىيم ومصطلحات الدراسة=  -8

القواعد العلمية هبدؼ  ةوادلنظمة يف ضوء نظري ةمن االجراءات ادلخطط ىو رلموعرشادي= الربانمج اإل -8-0
تقدمي اخلدمات اإلرشادية على ادلستويت الوقائية والعلجية والنمائية، ويتسم أبنو دراسة للواقع وحتديد ادلشاكل 

  .(78 .، ص5107)عبد هللا وخوجو، ولكنو يتطلب مراجعة مستمرة  و اثبت نسبياً واألىداؼ واحللوؿ وأنّ 

بعض ادلهارات النفس  ةعب واليت تعمل على تنمياللّ  ةعلى دتارين وانشطلسات اليت تقـو رلموع اجل جرائيا=إ
 .( سنوات6-5بعمر )احلركية اخلاصة أبطفاؿ الروضة 

ويستغلو الكبار  ،ةىو نشاط موجو أو غَت موجو يقـو بو األطفاؿ من أجل حتقيق ادلتعة والتسلي الّلعب=-8-5
 .(77 .، ص5100)فضيلة عرفات، .العقلية واجلسمية والوجدانية ،سلوكياهتم ادلختلفة ةيف تنمي ةً عاد

 سميةاجلو جل حتقيق ادلتعة والتسلية وتفريق الطاقة احلركية أطفاؿ من نشاط ادلوجهة يؤديو األالىو  جرائيا=إ - 
لكل عب ادلعدة اللّ  ةحسب قائم ،و خارجهاأ لّلعب ة ادلخصصةقاعالوالذي يؤديو الطفل داخل  ،النفسية ةوخاص

 .جلسة يف الربانمج االرشادي

ساس اذلوية يف أحاجات الطفل و تقـو على  ةساسي لتلبيأىي مطلب  ادلهارات النفس حركية = -8-6-
وتعزز مفهـو الطفل عن جسده وذاتو و  ،جتانس ما بُت ما ىو جسدي ونفسي مع االعتماد على ما ىو حركي

 .(:0 .، ص;510 )دمحم وىبة،ادلكاف و الزماف و القياس 

يظهر فيها أتثَت   ،ىي مهارات دتثل رلاالت السلوؾ احلركي، غلمع بُت العوامل النفسية العوامل البدنية جرائيا=إ -
 .كل من اجلسم والعقل معا
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 الدراسات السابقة وادلشاهبة=  -9

طبيعة ادلعرفة تراكمية، ومن الضروري أف ال تنطلق الدراسات اجلديدة من فراغ، فهي إما تنطلق شلا توقف  إفّ     
منو اآلخر أو حتاوؿ أف تقدـ رؤية مغايرة تتفادى تكرار ما مت القياـ بو، أو التوصل إليو، وتسمى مراجعة الدراسات 

 السابقة مبراجعة أدبيات البحث العلمي.

 عب=ليت تناولت الربامج اإلرشادية ابللّ الدراسات ا -9-0

 .قسم علم النفس، جامعة ابجي خمتار عنابة، (:510نبيل عرتوس ) دراسة

عب والقصة يف خفض درجة ادلشكالت السلوكية لدى بعنوان= فاعلية برانمج إرشادي سلوكي قائم على اللّ 
 .أطفال ما قبل ادلدرسة

 القصة يف خفض درجة سلوؾ العدوافعب و سلوكي قائم على اللّ  رشاديإىل معرفة أثر برانمج إىدفت الدراسة 
 الدراسة علىالباحث يف ىذه  عتمداقبل ادلدرسة بوالية عنابة. و قد العناد، الغضب و اخلجل لدى أطفاؿ ما 

( طفل و طفلة، كما استخدـ يف الدراسة مقياس ادلشكلت 14ادلنهج التجرييب، و تكونت عينة الدراسة من )
ثر رشادي ادلقًتح خلفض تلك ادلشكلت. و أظهرت النتائج وجود أفل ما قبل ادلدرسة و الربانمج اإلية لطالسلوك

التتبعي على أطفاؿ ة التجريبية يف القياسي البعدي و رشادي، و تفوؽ أطفاؿ اجملموعاغلايب و فعاؿ للربانمج اإل
 اجملموعة الضابطة يف خفض مشكلهتم السلوكية.

 .جامعة اجلزائر –بدنية والرايضية معهد الرتبية ال، (;510) انصر بوجلطيةدراسة 

عب ادلوجو للتخفيف من السلوك العدواين و العنف رشادي مقرتح يعتمد على اللّ إبعنوان= فعالية برانمج 
 .سنة(;0-08لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية )ادلراىقة 

والتعرؼ على مدى  والعنف عند تلميذ ادلرحلة الثانويةىل التعرؼ على مستوى السلوؾ العدواين إىدفت الدراسة 
عب ادلوجو يف التخفيف من السلوؾ العدواين والعنف عند تلميذ رشادي مقًتح يعتمد على اللّ إفاعلية برانمج 

 ( سنو ادلراىقة. 18-15ادلرحلة الثانوية )
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تلميذا  13قوامها  ةاألوىل جتريبي ،تُتىل رلموعإ ممت تقسيمه طالباً  26تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة=
 .تلميذاً  13والثانية ضابطة قوامها 

فروض مقياس السلوؾ العدواين ث يف دراستو احلالية للتحقق من استخدـ الطالب الباح أدوات الدراسة= 
يف ىذه الدراسة  عداد الطالب الباحث. حيث اعتمد على ادلنهج التجرييبإرشادي من و الربانمج اإل والعنف،

 واليت خلصت اىل ما يلي:

ين والعنف بعد وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت أفراد اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف وجود السلوؾ العدوا -
 .دي على أفراد اجملموعة التجريبيةرشاتطبيق الربانمج اإل

طة يف وجود السلوؾ العدواين والعنف بُت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفراد اجملموعة الضاب -
 التطبيق القبلي والبعدي.

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفراد اجملموعة التجريبية يف وجود السلوؾ العدواين والعنف بُت التطبيق  -
بعد شهرين لقياس السلوؾ  يوجود السلوؾ العدواين والعنف بُت التطبيق البعدي والتتبعيف  القبلي والبعدي
 .العدواين والعنف

جامعة ادللك  –بوية معهد الدراسات العليا الرت  ،(5109) براىيم عبد هللاإدراسة دمحم معوض احلريب، ىشام 
 ،السعودية.عبد العزيز

 .االبتدائية ادلرحلة تالميذ لدى االجتماعية العزلة خفض يف عباللّ  على قائم إرشادي برانمج فعاليةبعنوان= 

 لدى االجتماعية العزلة خفض يف عباللّ  على قائم إرشادي برانمج فعالية على التعرؼ إىل احلايل البحث ىدؼ

 دلتغَتات مناسبا ابعتباره البحث أىداؼ لتحقيق التجرييب شبو ادلنهج الباحث االبتدائية، واستخدـ ادلرحلة تلميذ

 على حصلوا شلن تلميذ (24) اختيار مت وقد ( تلميذ، 100من ) األساسية البحث عينة وتكونت .البحث

 اجملموعة ، رلموعتُت إىل عشوائيا تقسيمهم ومت البحث، يف ادلستخدـ االجتماعية العزلة مقياس يف مرتفعة درجات

 من ابلتحقق الباحث قاـ مث ،( تلميذ12) من وتكونت التجريبية واجملموعة ( تلميذ12) نم وتكونت الضابطة

 أف بعد (2008) دمحم إعداد من االجتماعية العزلة مقياس تطبيق ومت األساسية، ادلتغَتات يف اجملموعتُت جتانس

 على قائم إرشادي برانمج تطبيق إىل إضافة السعودية، البيئة يف للمقياس والصدؽ الثبات حبساب الباحث قاـ
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 كل ومدة ، إرشادية ( جلسة12من ) تكوف والذي ، التجريبية اجملموعة على الباحث إعداد من عباللّ 

 دقيقة. (45جلسة)

 البعدي القياس يف والتجريبية الضابطة اجملموعة بُت إحصائية داللة ذات فروؽ وجود البحث نتائج وأظهرت . 

 والقياس القبلي القياس بُت إحصائية داللة ذات فروؽ وجود النتائج أظهرت كما ،التجريبية اجملموعة لصاحل

 العزلة خفض يف اإلرشادي الربانمج فعالية يوضح شلا ، البعدي القياس لصاحل التجريبية للمجموعة البعدي

 التتبعي والقياس البعدي القياس بُت إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ النتائج أظهرت كما االجتماعية،

 اإلرشاد استخداـ أبعلية البحث ويوصي ، التجريبية اجملموعة لدى التحسن استمرار يبُت شلا التجريبية، للمجموعة

 . االبتدائية ادلرحلة تلميذ لدى وخاصة األخرى والسلوكية النفسية االضطراابتعلج   يف ابللعب
 .األردن -رشاد النفسي و الرتبية اخلاصة، اجلامعة االردنيةقسم اإل، (;510لى صاحل جابو )ز عدراسة فريو 

 دور أطفال لدى النفسية ابلوحدة واإلحساس ابلنقص الشعور خفض يف عبابللّ  اإلرشاد بعنوان= فاعلية

 .ليبيا يف األيتام
عب ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة وقياس درجة الشعور ابلنقص والوحدة النفسية، و بناء برانمج إرشادي ابللّ      

فاعليتو. تكونت عينة يف خفض الشعور ابلنقص واإلحساس ابلوحدة لدى األطفاؿ يف دور األيتاـ، ومعرفة مدى 
( طفًل يتيمًا من األطفاؿ ادلتواجدين بدار رعاية الطفل االجتماعية مبدينيت مصراتو وطرابلس، 24الدراسة من )

ولتحقيق أىداؼ الدراسة مت استخداـ ادلنهج شبو التجرييب ، ومت استخداـ مقياسُت األوؿ مقياس الشعور ابلنقص 
ة النفسية لألستاذ الدكتور إبراىيم قشقوش ، كما مت بناء برانمج إرشادي قائم دليثاؽ ظاىر فليح ، واختبار الوحد

( جلسة، ومت توزيع أفراد عينة الدراسة ابلطريقة العشوائية إىل رلموعتُت جتريبية وعدد 15عب مكوف من )على اللّ 
ضابطة وعدد أفرادىا ( جلسة ورلموعة 15( طفل يتيم تلقوا برانرلًا إرشادًي ابللعب مكوف من )12أفرادىا )

( طفل يتيم مل يتلقوا الربانمج اإلرشادي . و قد مت قياس أداء أفراد اجملموعتُت التجريبية والضابطة على 12)
مقياسي الشعور ابلنقص والوحدة النفسية لألطفاؿ قبل الربانمج اإلرشادي وبعده، يف حُت مت أخذ قياس ادلتابعة 

أسابيع من انتهاء الربانمج. و أظهرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة  للمجموعة التجريبية بعد مرور ثلثة
إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف مقياسي الشعور ابلنقص و الوحدة النفسية لصاحل اجملموعة 

انمج على التجريبية اليت تلقى أفرادىا الربانمج اإلرشادي. كذلك أشارت النتائج إىل وجود استمرارية ألثر الرب 
 اجملموعة التجريبية بعد ثلثة أسابيع من انتهاء تطبيق الربانمج عليها.
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 .جامعة ادلوصل –كلية الرتبية للبنات   (،5109) ل مرادآاس يونس دمحم دراسة نرب 
        بعنوان أثر استخدام اسرتاتيجية االرشاد ابلعب يف تنمية مفهوم الذات لدى أطفال ادلدرسة بعمر

 .ة( سن00-05)
 ىدؼ البحث اىل:

مفهـو الذات لدى عب يف تنمية رشاد ابللّ إلفسي مقًتح ابستخداـ اسًتاتيجية ارشادي نإتصميم برانمج  - 
 سنة. 12 -11طفاؿ ادلدرسة بعمر أ

 -11عب يف تنمية مفهـو الذات لدى أطفاؿ ادلدرسة بعمر )لّ رشاد ابلشف عن أثر استخداـ اسًتاتيجية اإلالك -
، مت توزيعهم طفلً  40وطبيعة البحث، تكونت عينة البحث من  تواستخداـ ادلنهج التجرييب دللئم مث ،( سنو12

ترتيب الطفل بُت ) جري التكافؤ بينهم يف ادلتغَتات اآلتية:وأُ   لكل رلموعة، طفلً  20على رلموعتُت وبواقع 
 (قياس مفهـو الذاتإخوتو يف ادليلد والعمر والتحصيل الدراسي لألبوين والذكاء، فضل عن 

أسابيع(،  8) جلسة، وقد كانت مدة الربانمج 17مت تطبيق الربانمج على اجملموعة التجريبية، وتكوف الربانمج من  
دقيقة،  45ربعاء(، وكاف زمن اجللسة اإلرشادية الواحدة حد، األ) األ بواقع جلستُت يف األسبوع الواحد تنفذ أيـ

النسبة ) باحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:طة الربانمج العاـ اليومي، واستخدـ البينما خضعت اجملموعة الضابطة خل
ادلئوية والوسيطة احلسايب واالضلراؼ ادلعياري ومعامل االرتباط البسيط واالختبار التايل العينات ادلرتبطة واالختبار 

التغَت النسيب(، وقد استنتج  ةادلراوف لتصحيح معامل الثبات ومعالتايل العينات ادلستقلة ومعادلة سيربماف ب
 الباحث ما أييت:

يف تنمية مفهـو الذات عند ادلقارنة بُت القياسُت القبلي  رشادي النفسي ادلقًتح تطوراً حقق الربانمج اإل  -
 والبعدي ألطفاؿ اجملموعة التجريبية.

اجملموعة التجريبية مقارنة ابجملموعة تفوؽ الربانمج االرشادي النفسي ادلقًتح يف تنمية مفهـو الذات لدى أطفاؿ   -
 الضابطة.
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 .معهد حبوث و دراسات العامل اإلسالمي جامعة أم درمان ،(:510دراسة مها عادل عبد الرمحان دمحم )
بعنوان= فاعلية برانمج ارشادي مجعي قائم على اللعب يف خفض السلوك العدواين لألطفال ادلعاقني القابلني 

 للتعلم.
عب يف خفض حدة السلوؾ العدواين رشادي ابللّ إىل الكشف عن مدى فاعلية برانمج إىدفت الدراسة احلالية 

التجرييب  لدى األطفاؿ ادلعاقُت عقليا القابلُت للتعلم وعلقة ذلك بنوع جنس األطفاؿ، واستخدمت الباحثة ادلنهج
والقياـ إبجراءات الضبط التجرييب ادلتعلق ابلتكافؤ بُت ملو من تطبيق ادلعد ذلذه الدراسة، شحبدوده ادلعروفة وما ي

اجملموعة التجريبية والضابطة مث اجراء القياس البعدي بعد تطبيق الربانمج، مث يليها القياس التتبعي بعد إجراء 
 .)أربع أسابيع تقريبا( القياس البعدي بفًتة قصَتة من الزمن

تكونت و ُت القابلُت للتعلم مبركز الرمحاف لذوي االحتياجات اخلاصة، تكوف رلتمع الدراسة من مجيع األطفاؿ ادلعاق
مع مراعاة جتانس أفراد اجملموعة ، ( سنة14-9)و طفلة و تًتاوح أعمارىم ما بُت  ( طفلً 52عينة الدراسة من )

 من حيث العمر الزمٍت، ونسبة الذكاء و ادلستوى االقتصادي لألسرة ، وكانت أىم النتائج ما يلي:
 ربانمج اإلرشادي أثر كبَت يف حتقيق حدة السلوؾ العدواين للمعاقُت عقليا القابلُت للتعلم.لل -1

كما لعبت األنشطة ادلختلفة دور يف تعديل  ،لدى ادلعاؽ مهما عب ابلفك و الًتكيب جانباً ؽلثل اللّ  -2
 السلوؾ لدى ىذه الفئة من األطفاؿ.

 .جامعة الريموك –االرشادي و الرتبوي قسم علم النفس  (=5109) أمساء علي عالونة دراسة
بعنوان= أثر برانمج ارشادي ابللعب يف رفع مستوى التكيف االجتماعي و خفض العزلة لدى عينة من أطفال 

 .األيتام و احملرومني
عب يف مستوى التكيف لّ ىل اإلرشاد ابلإ قياس أثر برانمج إرشادي مستند ىلإىدفت الدراسة احلالية      

طفلة ( طفاؿ و 30ونت عينة الدراسة من )حيث تك ،نة من األطفاؿ األيتاـ احملرومُتالعزلة لدى عيو االجتماعي 
أعلى جتماعي، و أقل الدرجات على مقياس التكيف اال( سنة شلن حصلوا على 14 -10تًتاوح أعمارىم من )

 .و طفلة طفلً  15منها  ة( يف كلإىل رلموعتُت )جتريبية وضابط الدرجات على مقياس العزلة، قسموا عشوائياً 
العزلة، حيث تلقت اجملموعة التجريبية إبعداد مقياس التكيف االجتماعي و لتحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف و 

جري ة معاجلة، وأُ أيّ  ىجلسة. أما اجملموعة الضابطة فلم تتلق 17عب، تكوف من ىل اللّ إيستند  برانرلا إرشاديً 
 خر جلسة .القياس البعدي بعد أسبوع من آ
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جتماعي وخفض مستوى رشادي يف حتسُت مستوى التكيف االللربانمج اإل أظهرت النتائج وجود أثر داؿ إحصائياً 
 عب ضمن برامج قرى األطفاؿ.أوصت الدراسة بضرورة توظيف اإلرشاد ابللّ و  الشعور ابلعزلة يف القياس البعدي ،

 .النفس كلية الرتبية جبامعة االقصى، غزه(، قسم علم 5108ابتسام حممود مصلح خلف هللا)دراسة= 

طالبات فعالية برانمج ارشادي ابللعب خلفض مستوى احلساسية الزائدة للنقد لدى عينة من ال= بعنوان 
 .الاليت يعانني من التلعثم

 ىل:إىدفت الدراسة 
البعدي لدى أفراد العينة، معرفو الفرؽ يف احلساسية للنقد لدى أفراد اجملموعة التجريبية والضابطة يف القياس  

وكذلك معرفة الفرؽ يف احلساسية للنقد لدى أفراد اجملموعة التجريبية يف القياسُت القبلي والبعدي لدى أفراد 
 العينة، كما يعزى يف احلساسية للنقد لدى أفراد اجملموعة التجريبية يف القياسُت البعدي والتتبعي

 التجرييب ذو التصميم ) القبلي، البعدي، والتتبعي( استخدمت الباحثة ادلنهج منهج الدراسة= 
  ( طالبة شلن يعانُت من التلعثم يف ادلرحلة اإلعدادية تراوحت أعمارىن بُت14تكونت عينة الدراسة من )

 طالبات. (7) ضابطة( عدد كل منها -جتريبية) ( سنة قسمت إىل رلموعتُت13 -15)
 استخدمت الباحثة يف الدراسة: أدوات الدراسة= 
 تعريب وتقنُت الباحثة. (;511) قياس احلساسية للنقد اعداد جوردف  -1
 تصميم الباحثة(.عب )ابللّ الربانمج اإلرشادي  -2
 (.5118) أمحد البهاص سيدالتلعثم لألطفاؿ وادلراىقُت إعداد  ةأداه قياس شد -3

 نتائج الدراسة=
إحصائية بُت متوسطات رتب درجات أفراد اجملموعتُت التجريبية، والضابطة يف القياس توجد فروؽ ذات داللة  -

 رشادي.ة للنقد تعزى لتطبيق الربانمج اإلالبعدي على مقياس احلساسي
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات رتب درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف القياسُت القبلي  -

 رشادي.ة للنقد تعزى لتطبيق الربانمج اإلساسيوالبعدي على قياس احل
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات رتب درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف القياسُت، البعدي   -

والتتبعي على مقياس احلساسية للنقد تعزى لتطبيق الربانمج اإلرشادي، وىذا يدؿ على استمرار فعالية وأثر 
 اإلرشادي يف خفض احلساسية الزائدة للنقد لدى الطالبات الليت يعانُت من التلعثم.الربانمج 
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جملة كليو الرتبية يف العلوم الرتبوية. جامعة عني  ،(:510) زينب أبو سريع حسن، أمحد إمامدراسة= 
 الشمس.
العلم  وادليول فاعلية برانمج إرشادي مقرتح قائم على اللعب يف تنمية بعض مهارات عمليات  بعنوان= 

 العلمية لدى طفل الروضة وأثره على السلوك االيثاري لديهم.
ي لدى طفل الروضة، وبلغت يثار العلمية والسلوؾ اإل استهدؼ ىذا البحث تنمية مهارات عمليات العلم وادليوؿ

 .( سنوات6-5) ( طفل مبدرسة حدائق ادلعادي التجريبية لغات، تراوحت أعمارىم بُت70) عينة البحث
رشادي، وحتديد أبعاد كل من: ي يف حتديد أسس بناء الربانمج اإلاتبعت ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي التحليل 

يف قياس   مقياس عملية العلم، مقياس عمليات ادليوؿ العلمية، ومقياس السلوؾ االيثاري، وادلنهج الشبو التجرييب
 فاعلية الربانمج االرشادي.

عداد الباحثتاف، إ -ومقياس ادليوؿ العلمية  حثتاف،عداد الباإ  -وات البحث )مقياس عملية العلمومت تطبيق أد     
 .مقياس السلوؾ االيثاري، إعداد الباحثة(

عب يف تنمية بعض مهارات أسفرت نتائج البحث عن فاعلية الربانمج اإلرشادي ادلقًتح القائم على اللّ و     
دى طفل الروضة، كما أشارت نتائج البحث عن وجود علقة ارتباطية قوية بُت عمليات العلم وادليولة العلمية ل

 طفل الروضة. بحثمهارات عمليات العلم وادليوؿ العلمية والسلوؾ اإليثاري لدى عينة ال
 (،جامعة مؤتة، األردن.5101) عبري سليم اللصاصمة دراسة=

   األساسية من  خفض سلوك النشاط الزائد لدى طلبة ادلرحلة  فاعلية برانمج اإلرشاد ابللعب يف بعنوان= 
 .يف لواء القصر (7 -0)

عب يف خفض سلوؾ النشاط الزائد لدى طلبة ىل استقصاء فاعلية برانمج اإلرشاد ابللّ إىدفت الدراسة احلالية      
مت اختيار العينة بطريقة قصدية، ولتحقيق أىداؼ الدراسة مت بناء ( يف لواء القصر، حيث 4-1ادلرحلة األساسية )

مقياس النشاط الزائد من قبل الباحثة، لقياس سلوؾ النشاط الزائد عند األطفاؿ، وبعد االستجابة على ادلقياس 
عب على وطالبة لديو نشاط زائد، حيث مت تطبيق برانمج اإلرشاد ابللّ  طالباً  40ىناؾ  وحتليل فقراتو، تبُت أفّ 

 اجملموعة التجريبية يف حُت مل تتلقى اجملموعة الضابطة الربانمج االرشادي.
 وقد توصلت الدراسة اىل النتائج كاف من ابرزىا: 
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عب يف خفض سلوؾ النشاط الزائد لدى عينة الدراسة، وذلك لوجود فروؽ فاعلية برانمج اإلرشاد ابللّ   .1
اجملموعتُت التجريبية والضابطة على القياس البعدي لصاحل  بُت 0،05ة عند مستوى الدالل دالة إحصائياً 

 اجملموعة التجريبية.
ىل التنوع االجتماعي يف إرشادي، تعزى يف أثر الربانمج اإل 0،05إحصائية عدـ وجود فروؽ ذات داللة   .2

 الصف الدراسي.
 توصلت الدراسة إىل رلموعة من التوصيات أعلها:      

عب يف تعديل بعض للمرشدين وادلرشدات حوؿ أعلية استخداـ اإلرشاد ابللّ ضرورة عمل دورات تدريبية 
عب لعلج الزائد، وكذلك إجراء الدراسات تستخدـ اإلرشاد ابللّ  الضطراابت السلوكية كسلوؾ النشاطا

 اضطراابت سلوكية أخرى لدى الطلبة مثل )العدواف واالنسحاب واخلجل(.
 .جامعة بغداد. العراق ،(5107.)لطف هللا ب أكرمسهري أكرم إبراىيم، سرا دراسة=

 لرايض األطفال بعمر  حركي –أتثري برانمج اللعب والتوعية اإلرشادية يف تطوير اإلدراك احلس بعنوان= 
 .( سنوات8-9)

تضمن البحث ومشكلتو اليت تبلورت يف إف ىناؾ ضعفًا عند بعض األطفاؿ يف قدراهتم احلس حركية نتيجة      
عدـ االىتماـ الكايف بدرس الًتبية احلركية األمر الذي دعا الباحثتاف إىل دراسة ىذا اجلانب ادلهم والعمل على 

افية لألطفاؿ . قامت الباحثتاف إبعداد لعاب حركية صغَتة وإرشادات ثقأحتسينو وتطويره عن طريق استخداـ 
( سنوات والذي 6 -5برانمج لأللعاب الصغَتة والتوعية اإلرشادية وتطبيقو على عينة من ريض األطفاؿ أبعمار )

تضمن العاب صغَتة وأنشطة إدراكية والعاب حركية واجتماعية وتوعية إرشادية كاف اذلدؼ منو تطوير اإلدراؾ 
( فقرة، 15ملت الباحثتاف مقياس دايتوف لتقييم اإلدراؾ احلس حركي وادلتضمن )حركي وقد استع –احلس 

( 2وأجريت االختبارات القبلية لعينة البحث ابستخداـ ىذا ادلقياس وبعدىا طبق الربانمج على عينة البحث دلدة )
بنفسها يف االختبارات ( وحدات يف األسبوع بعدىا أجريت االختبارات البعدية واإلجراءات ادلتبعة 3شهر بواقع )

عد يف اإلدراؾ احلس 
ُ
حركي لعينة البحث. وبعد معاجلة  –القبلية لغرض التعرؼ على مدى أتثَت الربانمج ادل

( أسفرت النتائج فاعلية استخداـ الربانمج ادلُعد يف تطوير spssالبياانت ابستخداـ الوسائل اإلحصائية ادلناسبة )
( سنوات، ويف ضوء االستنتاجات اليت توصلنها إليها رفعت 6-5اؿ بعمر )حركي لريض األطف –اإلدراؾ احلس 

 التوصيات اآلتية: 
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 ضرورة استعماؿ برانمج األلعاب الصغَتة والتوعية اإلرشادية ضمن منهاج ريض األطفاؿ.  - 

 و.ضرورة تعريض الطفل خلربات حركية كثَتة ومتنوعة لغرض زيدة سيطرتو احلركية لتعزيز ثقتو بنفس -

 .جامعة األردن ،اجمللة األردنية ،(;510دراسة= أمساء عالونة، أمحد الصمادي.)

فعالية برانمج إرشادي قائم على العالج ابللعب يف حتسني مستوى ادلهارات االجتماعية ومفهوم  =بعنوان 
 .ليهم جسدايً إلدى االطفال ادلساء  الذات وادلرونة النفسية 

عب يف حتسُت مستوى مفهـو رشادي قائم على العلج ابللّ إىل استقصاء فعالية برانمج إىدفت ىذه الدراسة     
، تكونت القدرة على التعايف( لدى األطفاؿ ادلساء إليهم جسديً ) الذات وادلهارات االجتماعية وادلرونة النفسية

من الذكور( مت  2إانث  4) ةسن (12-6) تًتاوح أعمارىم ما بُت أطفاؿ مساء إليهم جسديً  6أفراد الدراسة من 
 جتماعية يف مدينو عماف.من مؤسسة احلسُت اال تيارىم قصديً اخ

ولتحقيق أىداؼ الدراسة مت استخداـ منهج دراسة حالة، مت استخداـ ثلثة مقاييس، األوؿ مقياس مفهـو      
ى التعايف(. كما مت بناء )القدرة عل الذات، والثاين مقياس ادلهارات االجتماعية، والثالث مقياس ادلرونة النفسية،

جلسات )إرشاد فردي( و مخس جلسات )إرشاد مجعي(  10عب مكوف من رشادي قائم على اللّ إبرانمج 
 لألطفاؿ الستة معا، مدة اجللسة ساعو واحدة.

 :أظهرت النتائج
جتماعية وادلرونة ظهر على كل فرد من أفراد الدراسة يف مستوى مفهـو الذات وادلهارات اال ىناؾ حتسناً  أفّ  

 رشادي.شراكهم يف الربانمج اإلإالنفسية نتيجة 
ىناؾ داللة إحصائية يف مفهـو الذات وادلهارات االجتماعية وادلرونة النفسية بُت القياس  كما أظهرت النتائج أفّ  

 القبلي والقياس البعدي.
عب يف معاجلة مشكلت األطفاؿ ادلساء اليهم جسدي، ومن توصيات الدراسة شلا يشَت إىل فعالية اإلرشاد ابللّ  

ابإلفادة من مثل ىذه الربامج يف ادلؤسسات اليت تراعي األطفاؿ ادلساء اليهم، كما توصي إجراء مزيد من 
 خرى.أكاؿ اإلساءة فئات عمرية أخرى وأشعب مع الدراسات حوؿ فاعلية اإلرشاد ابللّ 
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 جامعة عنابة.(،;511) دراسة= نبيل عرتوس

 الكفاايت اإلرشادية دلربية طفل ما قبل ادلدرسة يعنوان=
مؤسسة تربوية هتدؼ إىل تنمية جوانب  ابعتبار ،لدور الذي تقـو بو ريض األطفاؿترتبط مشكلة الدراسة اب

اخللقية. و تسعى الدراسة إىل و  االجتماعيةو  االنفعاليةشخصية الطفل يف رلاالهتا العقلية و اجلسمية و احلركية و 
، و معرفة أبزر الكفايت لًتبوي داخل مؤسسات ريض األطفاؿالضوء على و اقع اإلرشاد النفسي و تسليط ا

. وذلك من خلؿ دراسة ميدانية لبعض ريض أدائهن و شلارساهتن اليومية فيهامن  نطلقاً اإلرشادية دلعلماهتا ا
 األطفاؿ لوالية عنابة .

 ع الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي.تبا :ادلنهج ادلتبع
تًتاوح أعمارىم بُت  قاـ الباحث ابختيار عدد من ريض األطفاؿ اليت تضم بُت جنباهتا أطفاالً  عينة الدراسة=

، بعضها حكومي واآلخر اتبع للقطاع اخلاص، كما ( روضات8قد بلغ عدد ىذه الريض )، و ( سنوات4-6)
وقد بلغ عدد مربيات العينة  من ادلناطق التابعة للوالية من داخلها وخارجها. تشمل عدداً  وعي يف اختيارىا أفّ رُ 
 ( مربية موزعات على الروضات ادلختارة.50)

 قاـ الباحث ببناء استبياف دلعرفة أىم الكفايت اإلرشادية لدى مربيات أطفاؿ ما قبل ادلدرسة.الدراسة=  أداة
مربيات طفل ما قبل ادلدرسة يتمتعن بكفايت إرشادية متوافرة بدرجة  ظهر من نتائج الدراسة أفّ  نتائج الدراسة=

رشاد النفسي على كفايت ادلربية العلمية يف رلاؿ اإل)عالية( يف بعضها و)متوسطة( يف بعضها اآلخر؛ حيث غلب 
، وحصلت الكفايت ادلتعلقة بطرائق مجع ادلعلومات عن طفل الروضة على درجة توافر درجة توافر )متوسطة(

 . و)متوسطة( بدرجات متكافئة تقريباً )عالية( 
يف أغلبها. أما الكفايت ادلتعلقة  يف حُت انلت الكفايت ادلتعلقة بفنيات تعديل السلوؾ درجة توافر )عالية(

على عكس الكفايت ادلتعلقة بتعاوف  ة فحازت على درجة توافر )عالية( أبساليب اإلرشاد النفسي لطفل الروض
 ادلربية مع األسرة فقد كانت درجة توافرىا )متوسطة(.
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 الدراسات اليت تناولت اجلانب النفس حركي . -9-5

 (;511)  سعاد بنت طاىر دمحم ىوساوي =دراسة
فاعلية برانمج مقرتح لتنميو بعض ادلهارات االجتماعية والنفس حركية يف ضوء بعض ادلفاىيم الدينية = بعنوان 

 لدى اطفال الروضات احلكومية مبدينو مكة ادلكرمة
 وقد ىدفت ىذه الدراسة اىل:

 الجتماعية والنفس احلركية لدى اطفاؿ الروضة احلكومية.معرفو أثر برانمج مقًتح على تنمية بعض ادلهارات ا 
معرفو داللة الفروؽ بُت اجملموعتُت التجريبية اليت درست الربانمج ادلقًتح والضابطة يف ضوء ذلك مت صياغة   -

 الفرضيتُت الفرضُت التاليُت:
بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة اليت مل  0،05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

 تدرس ابلربانمج ادلقًتح يف اآلداء لبعد للمهارات االجتماعية.
ًتح بُت اجملموعة التجريبية اليت درست ابلربانمج ادلق 0،05ال توجد فروؽ إحصائية عند مستوى الداللة  -

 واجملموعة الضابطة اليت مل تدرس ابلربانمج ادلقًتح يف اآلداء البعدي للمهارات النفس احلركية.
( طفل 48)يدي مكونو من مث اختارت الباحثة عينة عشوائية من مدارس ريض االطفاؿ من ادلستوى التمه

( طفل وطفلة ؽلثلوف اجملموعة 25( طفل وطفلة ؽلثلوف اجملموعة التجريبية، )23) وطفلة، قسمت إىل رلموعتُت،
 الضابطة.

من  راسة جتريبية على عينة الدراسة،عن طريق إجراء د  (0،05)  وقد مت اختبار الفروض عند مستوى الداللة     
من تصميم  -، ابإلضافة اىل استمارة ملحظة مت تدريس ىذه اجملموعة التجريبيةخلؿ الوحدة ادلقًتحة، وقد 

 ادلهارات االجتماعية وادلهارات النفس حركية على عينة الدراسة. لتقييم  -الباحثة
 ة( معاجلanovaمت استخداـ ادلتوسط احلسايب واحلـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية، وحتليل التباين ادلصاحب) 

 إحصائية الختبار صحة الفروض واحلصوؿ على النتائج التالية:
للمهارات االجتماعية بُت متوسط درجات اجملموعة  يالقياس البعدتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف  -1

 التجريبية واجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف القياس البعدي للمهارات النفس احلركية بُت متوسط درجات اجملموعة  -2

 ريبية.التجريبية واجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التج
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 ويف ضوء النتائج اوسط الدراسة مبا يلي: 
  .أعلية الًتكيز على جعل مرحلة ريض األطفاؿ ادلرحلة األساسية خصبة هتدؼ اىل تعلم ادلفاىيم الدينية 
   ضرورة تضمُت أىداؼ تنمية ادلهارات يف ريض األطفاؿ وتوضيح تلك األىداؼ يف دليل ادلعلمة دلنهج

 الطفاؿ حبي تبنو تلك االىداؼ على ادلفاىيم الدينيةالتعلم الذايت ابلريض ا
   اعداد أنشطة تعليمية جلميع الوحدات التعليمية ادلتضمنة منهج ريض االطفاؿ تنمي ادلهارات

  االجتماعية والنفس حركية.
  جامعة حلوان. ،(>510) دراسة= أماين عبدالكرمي عبدالعال دمحم

 .وعالقتها إبدارة الذات لدى األطفال ادلعاقني عقليا القابلني للتعلمادلهارات النفس حركية = بعنوان
ىدفت ىذه الدراسة اىل الكشف عن العلقة بُت متغَتي ادلهارات النفس احلركية وادارة الذات لدى األطفاؿ      

األطفاؿ ادلعاقُت عقليا ادلعاقُت عقليا القابلُت للتعلم، والكشف عن الفروؽ يف متغَت ادلهارات النفس حركية لدى 
القابلُت للتعلم، والكشف عن الفروؽ يف متغَت إدارة الذات لدى االطفاؿ ادلعاقُت عقليا القابلُت للتعلم. واستخدـ 

من األطفاؿ ادلعاقُت عقليا القابلُت للتعلم   ( طفل50) اطي، وقد تكونت عينة الدراسة منادلنهج الوصفي االرتب
زلافظة أسيوط ومراكز   -مركز كياف إنساف للتخاطب وتنمية ادلهارات مبدينة القوصي ادلًتددين ابستمرار على

 ( سنة، وعمر عقلي ما بُت 12-9ما بُت )  الزمنية  أخرى متعددة مبحافظة أسيوط ومن من تًتاوح أعمارىم
ديهم مشكلت ( وفقا دلقياس ستانفورد بنية الصورة الرابعة، ومن الذين ل80-50ونسبة ذكائهم من ) (،7-8)

خاصة ابطلفاض يف ادلهارات النفس حركية وإدارة الذات، وقد تكونت أدوات الدراسة من مقياس ادلهارات النفس 
حركية لألطفاؿ ادلعاقُت عقليا القابلُت )للتعلم إعداد الباحثة( ومقياس إدارة الذات لألطفاؿ ادلعاقُت عقليا القابلُت 

 (.1998عداد وتقنُت لويس كامل ملكة إلصورة الرابعة ) تعريب و بينيو ا -للتعلم ومقياس ستاند فورد
نفس حركية إحصائية بُت الدرجة الكلية دلقياس ادلهارات ال ةارتباطية دال ةوأظهرت النتائج عدـ وجود علق     

الكلية مهارة الزمن( وكل من الدرجة  -احلركة ةمهار  - الصورة واجلسم ةمهار  -وأبعاده الفرعية )مهارة الفراغ 
 تقييم الذات تعزيز الذات( -دلقياس إدارة الذات و أبعاده الفرعية مراقبو الذات

انث يف القابلُت للتعلم الذكور واإل بُت متوسط درجات األطفاؿ ادلعاقُت عقلياً  عدـ وجود فروؽ دالة احصائياً  -
بُت متوسط درجات  0،01 مستوى عند الدرجة الكلية دلقياس ادلهارات النفس حركية، وجود فروؽ دالة إحصائياً 

 طفاؿ الذكور .الذات لصاحل األ ةعد مراقبانث يف بُ القابلُت للتعلم الذكور واإل طفاؿ ادلعاقُت عقلياً األ
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انث يف للتعلم الذكور واإل قابلُت طفاؿ ادلعاقُت عقلياً بُت متوسطي درجات األ اً حصائيإ ةعدـ وجود فروؽ دال -
  .تقييم الذاتعد بُ 

القابلُت للتعلم  طفاؿ ادلعاقُت عقلياً بُت متوسط درجات األ 0،05د مستوى عن فروؽ دالة إحصائياً وجود  -
بُت  0،01عند مستوى الذكور واإلانث يف بعد تعزيز الذات لصاحل األطفاؿ الذكور وجود فروؽ دالة إحصائياً 

الذات ة الدرجة الكلية دلقياس ادار  ث يفمتوسطي درجات االطفاؿ ادلعاقُت عقليا القابلُت للتعلم الذكور واالان
  لصاحل االطفاؿ الذكور.
 .رايض األطفال، بورسعيد مصر كلية  ، (:510) دراسة= أماين الدسوقي

 بعنوان= برانمج قائم على األنشطة الفنية لتنمية الوعي ابجلسم  لدى أطفال الروضة. 
التعرؼ على أجزاء اجلسم وأمسائها وادراؾ وظائفها، تنمية الوعي ابجلسم ادلتمثل يف )ىل إىدفت الدراسة      

الوعي ادلكاين للجسم( لدى أطفاؿ مرحلة الروضة وكذا التحقق من فاعلية الربانمج ادلستخدـ يف الدراسة احلالية 
  لتنمية الوعي ابجلسم والتأكد من استمرارية فاعليتو.

لسنة الثانية من مرحلة ريض األطفاؿ موزعُت على من األطفاؿ ادللتحقُت اب طفلً  123تكوف رلتمع الدراسة من 
مجايل إاحثة ابختيار عينة البحث من بُت طفل يف كل فصل، وقد قامت الب 25مخسة فصوؿ مبتوسط تقرييب 

حيث مت تطبيق اختبار ادلصفوفات ادللونة لقياس الذكاء على مجيع األطفاؿ يف السنة الثانية  ،العدد الكلي لألطفاؿ
اضلراؼ معيار( من  1إانث( ) من ادلتوسط وحىت+ 5ذكور  5طفاؿ )أ 10لة، تتكوف عينة الدراسة من رحذلذه ادل

 سنوات. 6-5طفاؿ يًتاوح أعمارىم ما بُت لسنة الثانية يف مرحلة ريض األابادللتحقُت 
 .(5107)حلسن  استعملت الباحثة يف ىذه الدراسة اختبار ادلصفوفات ادللونة لذكاء االطفاؿ - 
 .(5100) مقياس الوعي ابجلسم اعداد هنى الزيت -
  وأعدت الباحثة برانمج لألنشطة الفنية لألطفاؿ يف ادلرحلة الروضة ومت استعماذلا يف ىذه الدراسة 
 خلصت ىذه الدراسة اىل نتائج و ىي كااليت: -
القبلي والبعدي بعد  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات رتب درجات أطفاؿ الروضة يف القياسُت  -

  تطبيق برانمج األنشطة الفنية وذلك على مقياس الوعي ابجلسم يف اجتاه القياس البعدي.
طفاؿ الروضة يف القياسُت البعدي والتتبعي بعد أإحصائية بُت متوسطات رتب درجات  ال توجد فروؽ ذات داللة

 تطبيق برانمج األنشطة الفنية على مقياس الوعي ابجلسم.
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 قسم علم النفس، جامعو مصراطة. ،مصطفى مفتاح الشقماين  =دراسة
  .دور التدخالت النفس حركية يف تنمية مهارات الطفل التوحدي جتارب ليبية =بعنوان

ىل معرفة أعلية التدخلت النفس حركية يف تنمية مهارات الطفل التوحدي وقد تكونت إالدراسة احلالية ىدفت  
 توحدي.طفل  29عينة الدراسة من 

 توحديً  طفلً  29استخدـ الباحث يف ىذه الدراسة ادلنهج التجرييب، تكونت عينة الدراسة احلالية من      
من اجملتمع العاـ  مت اختيارىا عشوائياً أشهر و  9سنوات و 5( سنو، ومتوسطها 11-4) عمارىم ما بُتأ تراوحت
 للدراسة.

حالة التوحد على دراسة احلالة والتقارير الطبية وكذلك اختبارات اعتمد الباحث يف ىذه الدراسة لتشخيص      
التوحد اليت مت تطبيقها ابدلركز احلركية وااثرىا اإلغلابية على الطفل التوحد. وىي أبعاد الفراغ صورة اجلسم احلركة 

ير األسبوعية والشهرية على التقار  الزمٍت وااليقاع وبعض اآلاثر اإلغلابية، حيث أعد البحث ىذه االستبانة مستنداً 
 ةىذه الربامج تطبق داخل غرف أبفّ  علماً ، والربع سنوية، كما اعتمد على برامج التدخل داخل مركز نور الغد
 خاصة هبذا اجلانب رلهزة ابدلعدات اخلاصة ابلتدخلت النفس احلركية.

التدخلت النفس حركية، وىي: احلركة، من خلؿ نتائج الدراسة ظهرت حتسن لدى أفراد العينة يف رلاالت       
اؿ يف تنمية مهارات الطفل التدخلت النفس حركية تؤثر بشكل فعّ  وأفّ  .االيقاع، الزمن، الصورة اجلسمية

 التوحدي وخاصة ادلهارات ادلتعلقة ابجلوانب احلسية وادلعرفية واالجتماعية واجلوانب الًتفيهية.
لزائد لدى الطفل التدخلت النفس حركية أسهمت يف التخفيف النشاط ا فإفّ  ،وفيما يتعلق ابآلاثر اإلغلابية     

للطفل، وتطور العلقات االجتماعية مع زملئو و حتسن يف ادلهارات األكادؽلية،  االنتباهفًتات  ةالتوحدي مع زيد
 واألنشطة الريضية وادلوسيقى وغَتىا. 

 القاىرة. (، جامعة5105) دراسة= فاطمة دمحم السعيد الليثي
 بعنوان= برانمج لتوعية الوعي ابجلسم لدى األطفال ادلعاقني القابلني للتعلم.

ىل تنمية الوعي ابجلسم )التعرؼ على أجزاء اجلسم وتسميتها و إدراؾ وظائفها( لدى إهتدؼ الدراسة احلالية    
 و لنمو القدرات العقلية.عقلي و معريف ؽلكن استخدام ؾُت القابلُت للتعلم ابعتباره مدر األطفاؿ ادلعاق

( سنوات 10-8(  أطفاؿ من األطفاؿ ادلعاقُت القابلُت للتعلم بعمر زمٍت )10تكونت عينة الدراسة من ) -
 ( و ال يوجد لديهم أية إعاقة أخرى.70-50( سنوات ودرجة ذكاء )6-4وعمر عقلي )
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ومقياس  .(5116) إعداد مصري حنورة، اشتملت أدوات الدراسة على مقياس استانفورد بنية الصورة الرابعة -
 الوعي ابجلسم إعداد الباحثة وبرانمج لتوعية الوعي ابجلسم.

وخلصت الدراسة اىل التحقق من فاعلية الربانمج ادلستخدـ لتنمية الوعي ابجلسم, كما آلت اىل التأكد من 
 استمرارية فاعليتو. 

 .(،جامعة قسنطينة اجلزائر:511) دراسة= عياد مسعودة
 .نوان= اكتساب مفهوم الزمان وادلكان و عالقتو بظهور عسر القراءة لدى الطفل فب ادلرحلة االبتدائيةبع 

 ىدفت ىذه الدراسة اىل حتقيق ما يلي : 
 .دراسة أسباب عسر القراءة ومنها األسباب الوظيفية اليت تتأكد يف غياب األسباب العضوية -
يف بناء اختبار إبمكانو ضبط ادراؾ الزماف وادلكاف الضروريُت  الحقاً زلاولة تكوين أداة ؽلكن االعتماد عليها  -

 لتعلم القراءة.
اعتمدت الباحثة يف ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي ذو الطريقة التحليلية، ومن بُت األدوات ادلستعملة يف     

 مجع البياانت  ذلذا البحث، ادللحظة و ادلقابلة.
مستويت دراسية و تًتاوح  4طفلة موزعُت على 11طفل و 28عينة الدراسة من عينة الدراسة: تكونت  - 

 أشهر. 4سنة و  14أشهر اىل  9سنوات و  7 أعمارىم من
نتائج الدراسة: لقد تبُت من خلؿ تطبيق االداة اخلاصة بقياس اضطراب مفهومي الزمن و ادلكاف على حاالت  -

مفهـو الزماف وادلكاف وبُت ظهور عسر القراءة، حيث دلت النتائج  عسَتي القراءة، أبف ىناؾ علقة بُت اضطراب
 الكمية والكيفية على أف عسَت القراءة يعاين ابلتأكيد من اضطراب يف إدراكو دلفهومي الزماف وادلكاف. 

 .جامعة سطيف، اجلزائر ،(5107) دراسة= فطيمة دبراسو
 .عند الطفل القراءة والكتابةوعالقتو بصعوبة تعلم  ياضطراب التصور اجلسد بعنوان=

ىل دراسة العلقة بُت اضطراب التصور اجلسدي، وادلهارات األولية )اجلانبية، ادلكاف، إيهدؼ ىذا البحث      
 الزماف، التناسق احلركي، االدراؾ احلركي(، وصعوبة تعلم القراءة والكتابة عند األطفاؿ يف ادلرحلة االبتدائية.

سنوات 8حاالت من تلميذ ادلرحلة الثالثة ابتدائي، تبلغ أعمارىم  6العيادي على  استخدمت الباحثة ادلنهج
ورلموعة من األدوات كادللحظة وادلقابلة العيادية، كما تصميم اختبار صعوبة تعلم القراءة والكتابة من إعداد 
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ادلكاين ترتيب الصور و رسـو  الباحثة وتطبيق رلموعة من االختبارات االدائية ) اختبار رسم رجل، االدراؾ البصري
 كالتايل:النتائج  ادلكعبات لوكسلر، بندر البصري احلركي( وكانت 

اجلانبية، ادلكاف ،الزماف، التناسق احلركي، االدراؾ ) توجد علقة بُت اضطراب التصور اجلسدي و ادلهارات األولية
 ادلرحلة الثالثة ابتدائي.احلركي( وظهور وصعوبة تعلم القراءة والكتابة عند األطفاؿ يف 

 نتائج البحث=
 فّ على تساؤالهتا واليت بينت لنا أب من خلؿ النتائج ادلتحصل عليها من الدراسة واليت مسحت لنا ابإلجابة     

طفاؿ الذين يعانوف من صعوابت القراءة والكتابة يف ادلرحلة الثالثة ابتدائي لديهم اضطراابت يف التصور األ
دراؾ احلركي، والتناسق وادلهارات األولية ادلصاحبة لو )اجلانبية، االدراؾ ادلكاين والزماين، اضطراب االاجلسدي 
هنا تكتسب قبل الدخوؿ ادلدرسي كد أبأب مجيع العلماء وادلختصُت الذين ىذه ادلفاىيم وحس فّ أذ إاحلركي(، 

عن النمو االجتماعي والعقلي، والنفسي والعاطفي  ةغَت منفصل ةهنا عمليأوىل للطفل، كما النمائية األومع ادلراحل 
هنم يعانوف من ضعف التفكَت التجريدي وادلنطقي وضعف التكيف أالحظنا من خلؿ دراسة ستو حاالت حيث 

وتقدمي سليب للذات وىذا ما يزيد من معاانهتم  ،االجتماعي واالضطراابت النفسية ادلتمثلة يف االحساس ابلنقص
 .النفسية
 مصر. ،االسكندريةجامعة  ،(5107) ىشام دمحم الصاوي دراسة=

 .تنمية االدراك احلس حركي لألطفال ذوي صعوابت التعلم احلركيبعنوان= 
طفاؿ ذوي صعوابت التعلم احلركي وكذا فعالية أتثَت االدراؾ احلس حركي على األ ىل معرفةىدفت الدراسة إ    

 التعلم احلركي.تنمية االدراؾ احلس حركي للحد من صعوابت 
من ذوي صعوابت  وطفلة ( طفلً 78اعتمد الباحث على ادلنهج شبو التجرييب، أما عينة البحث فتكونت من )

( سنوات، أما يف ما ؼلص أدوات الدراسة فاستخدـ الباحث، بطاقة 6-5التعلم احلركي، تًتاوح أعمارىم بُت )
لى األلعاب احلس حركية ابإلضافة ، وبرانمج قائم عطفاؿ ذوي صعوابت التعلم احلركيللتعرؼ على األ ملحظة

 ىل مقياس االدراؾ احلس حركي ألطفاؿ مرحلة الريض. إ
 خلصت الدراسة اىل النتائج التالية: 

طفاؿ الروضة ذوي صعوابت موعتُت التجريبية والضابطة من أوجود فروؽ جوىرية بُت متوسطات درجات اجمل -
ؾ احلس حركي لطفل الروضة بعد تطبيق الربانمج على اجملموعة التجريبية لصاحل التعلم احلركي على مقياس االدرا

 اجملموعة التجريبية.
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 ال توجد فروؽ بُت متوسطي درجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي والبعدي. -
القياس وجود فروؽ بُت متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي على مقياس االدراؾ احلس حركي لصاحل   -

 البعدي.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت درجات اجملموعة التجريبية يف القياسُت البعدي والتتبعي على مقياس  -

 االدراؾ احلس حركي لصاحل القياس التتبعي.
 اجلزائر. قسنطينة،جامعة ، (:511) عياد مسعودة دراسة=

 .مفهوم الزمان وادلكان وعالقتو بظهور عسر القراءة لدى الطفل يف ادلرحلة االبتدائية اكتساببعنوان= 
زماف وادلكاف ىل معرفة علقة مفهومي الزماف وادلكاف بعسر القراءة، وكذا معرفة اضراب مفهومي الىدفت الدراسة إ

ف عن االختلؼ بُت الذكور لكشىل مستوى دراسي أعلى وتقدـ سن عسَت القراءة، وكذا اوعلقتو ابالنتقاؿ إ
 انث يف علقة مفهـو الزماف وادلكاف بعسر القراءة.واإل

( تلميذ وتلميذة ومن ادلستوى الدراسي 39اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي، أما عينة البحث فتكونت من )
ة، واالستبياف ابإلضافة قابل)سنة اثنية حىت السنة اخلامسة(، أما يف ما ؼلص أدوات الدراسة فاستخدمت الباحثة ادل

 ىل اختبار رسم الرجل والفحص االرطوفوين وصورة احلكاية.إ

 خلصت الدراسة اىل النتائج التالية: 
توجد فروؽ ذات داللة احصائية يف اضطراب مفهومي الزماف وادلكاف لدى التلميذ وفق متغَت ادلستوى  -

 التعليمي.
 كلما تقدـ سن عسَت القراءة.  يزوؿ مفهـو الزماف وادلكاف -
 يوجد اختلؼ يف علقة مفهومي الزماف وادلكاف بعسر القراءة لدى الذكور واالانث. -
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 التعليق على الدراسات السابقة=
 الربانمج االرشادي ابللعب. التعليق على الدراسات اليت تناولت

يف علقتو  اً رشادي ، سواءانمج اإلتناوؿ متغَت الرب األىداؼ فقط اختلفت الدراسات السابقة يف  من حيث     
لبعض ادلتغَتات خاصة  ببعض ادلتغَتات النفسية أو الًتبوية أو االجتماعية، أو يف كشف الفروؽ وداللتها وفقاً 

)اجلنس، ادلستوى الدراسي، التخصص، ادلنطقة التعليمية(، يف حُت مل تتوافق ىذه الدراسات مع الدراسة احلالية و 
أمساء علونة، ليت جاء ىدفاىا ظلائي  لألبعاد النفس حركية لطفل الروضة، وىذا ما توافقت معو كل من دراسة ا

من حيث اذلدؼ لكن مبتغَت سلتلف عن   (2018)ؿ مراد آنرباس يونس دمحم  دراسة، و (2018) أمحد الصمادي
  (2008) ريض األطفاؿ كدراسة نبيل عًتوسرشاد يف طور ما ذىبت بعضها إىل دراسة واقع اإلالدراسة احلالية. ك

 (.2017)مها عادؿ عبد الرمحاف دمحم ، و دراسة (2018) عب، كدراسة بوجليطة انصررشاد ابللّ أو أساليب اإل

كل الدراسات اتفقت على استخداـ ادلنهج التجرييب   فإننا صلد أفّ  ادلنهج وأدوات الدراسة،أما فيما ؼلص       
وىو ادلنهج األنسب، ابستخداـ طريقة اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة، أو طريقة القياس القبلي والبعدي،  

أغلب الدراسات، َعِمد أصحاهبا على بناء استبياانت ومقاييس لتشخيص احلاالت ادلراد دراستها،  كما صلد أفّ 
 يف دراستنا احلالية، فقد اعتمدان على مقياس ادلهارات النفس حركية لألستاذ  "دمحم صربي وىبة".ا أمّ 

 18و  5العمر الزمٍت ألفراد العينات تراوح ما بُت  ، فإننا نلحظ أفّ ألفراد العينة ومكان الدراسةأما ابلنسبة      
ومل تشًتؾ أغلب الدراسات السابقة مع  قصودة،سنة موزعُت على سلتلف األطوار التعليمة، ومت رصدىا كعينات م

(، ودراسة 2017) ، ما عدا دراسة زينب أبو سريعؿ الريضالدراسة احلالية يف إجراء الدراسات على عينة أطفا
   ى تلميذ ريض األطفاؿ بعمر( واليت كانت دراستها عل2014طف هللا )ل سراب أكـرسهَت أكـر ابراىيم ،

 األردف.تلفة خاصة مصر، العراؽ، ليبيا و الدراسات يف جامعات عربية سل، كما أجريت (5-6)

عب لو دور كبَت يف رشادي ابللّ أّف الربانمج اإلىل إفقد توصل الباحثوف يف الدراسات السابقة  النتائج، ومن حيث
ىناؾ فروؽ واضحة  كل الدراسات كانت نتائجها تثبت على أفّ   أفّ  تنمية ادلتغَتات اليت درسوىا، كما تبُت أيضاً 

بُت اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية ادلطبق عليها الربانمج، كما دلت نتائج معظم الدراسات على وجود فروؽ 
 بُت االختبار القبلي والبعدي ابلنسبة للمجموعة التجريبية.
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 اليت تناولت متغَت ادلهارات النفس حركية  التعليق على الدراسات السابقة

خلؿ العرض السابق للدراسات واألحباث السابقة، وجد الباحث الكثَت من الدراسات اليت تناولت  من      
 احلايل ومنها: " واليت تضمنت العديد من اخلصائص اليت ختدـ وتفيد البحثادلهارات النفس حركيةنفس ادلتغَت "

: فقد تباينت أىداؼ الدراسات السابقة عن بعضها البعض من حيث دراسة مستوى األىدافمن حيث       
اجملموعة  ادلستوى الدراسي، )اجلنس، وؽ وداللتها تبعا لبعض ادلتغَتاتفحاولت الكشف عن الفر  ادلهرات النفسية،

ىل معرفة العلقة إالدراسات و ذىبت ىاتو أ (أطفاؿ التوحد، طفاؿ ادلعاقُتاأل، ادلرحلة التعليمية، الضابطة/التجريبية
ادلفاىيم ، الكفاءة الذاتية، عسر العلقة دارة الذات،إوبعض ادلتغَتات النفسية والًتبوية ) ادلهارات النفس حركيةبُت 

ادلهارات  مستوى(، فقد اشًتكت الدراسة احلالية يف األىداؼ مع بعض الدراسات السابقة كالبحث عن الدينية
أماين  ،(2008) سعاد بنت طاىر دمحم، أين صلد بعض الدراسات اليت تناولت ىذا اذلدؼ كدراسة النفس حركية
ادلهارات النفس ، وفيما ؼلص اذلدؼ اخلاص يف كشف الفروؽ يف (2017) أماين الدسوقي ،(2019)عبد الكرمي 

 الدراسات السابقة يف ىذا اذلدؼ.غلب أالدراسة احلالية تتفق مع  فّ إف حركية وفقا دلتغَت االختبار القبلي والبعدي

الذي  التجرييبكل الدراسات السابقة استخدمت ادلنهج   فّ أنلحظ  ادلنهج وأداة الدراسةا من حيث مّ أ       
كما مت ماعدا دراسة "عياد مسعودة" اليت استخدمت ادلنهج الوصفي،   يناسب طبيعة موضوع الدراسة احلالية، 

وفاطمة دمحم  مصطفى مفتاح،كدراسة   ،عداد أصحاهباإمن  ادلهارات النفس حركيةاعتماد اختبارات متعددة لقياس 
 ،بعد تطبيقها يف بياانت عربية وزللية سلتلفة وثبااتً  و استخدموا مقاييس مقننة اكتسبت صدقاً أ ،(2012)السعيد 

ابإلضافة إىل رسم الرجل دراؾ احلس حركي، ومقياس اإل ،فورد -كاختبار ادلصفوفات ادللونة، أو اختبار ستاند
وىذا الربانمج  برانمج تقييم ادلهارات النفس حركية لػ )صربي وىبة(حيث اعتمدت الدراسة احلالية  وصورة احلكاية،

 مل تعتمده أية دراسة سابقة على حد علم الباحث.

 (123)و  (10)تراوحت العينات ما بُت حيث ، فراد العينة ومكان الدراسةأكما نلحظ تباين يف عدد        
أف جل الدراسات تتشابو مع الدراسة احلالية وادلتمثلة يف  ما من حيث طبيعتها فنجدأيف رلمل الدراسات،  طفل

  أطفاؿ الروضة.
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أما ابقي الدراسات فقد تركزت عينات الدراسة فيها  طفاؿ األريض كما نلحظ تنوع ىذه الدراسات بتنوع        
 .االبتدائيةعلى تلميذ ادلرحلة 

، ادلهارات النفس حركيةىل نتائج متباينة يف مستوى إفقد توصل الباحثوف يف الدراسات السابقة  ،النتائجا مّ أ      
االختبارين القبلي والبعدي لكشف عن الفروؽ بُت اب جل الدراسات ادلتعلقةنتائج  دلتكما وفق بعض ادلتغَتات،  

 .حصائيا بُت االختباريندالة إرات النفسية على وجود فروؽ يف ادلها

 مكانة الدراسة احلالية بني الدراسات السابقة=

 : بعد عرض الدراسات السابقة والتعليق عليها يتضح لنا أفّ 

عب لو أعلية ابلغة خاصة يف ىذه ادلرحلة األوىل من حياة إنساف، وىي رشاد النفسي أبسلوب اللّ موضوع اإل      
موضوع ادلهارات النفس احلركية، اليت دتثل األبعاد اجلزئية حلركة اإلنساف يف ضوء مرحلة ريض األطفاؿ، كذلك 

رشادي لية الدراسة احلالية الربانمج اإل، إذ تناولت إشكاحالتو النفسية. حيث تناولت ىذه الدراسة ادلتغَتاف معاً 
يف الدراسات السابقة واليت مل يتطرؽ  ونلحظعب وأتثَته على تنمية ادلهارات النفس حركية، وىو ما مل ادلقًتح ابللّ 

 اليها الباحثوف على حسب علمنا.

 تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف استخداـ ادلنهج التجرييب. للمنهج،ابلنسبة  -

ىناؾ دراسات تتفق مع الدراسة احلالية يف اختيار أطفاؿ الريض، مع اختلؼ يف  صلد أفّ  للعينة،ابلنسبة  -
 حجم العينة.

الدراسة احلالية تتفق مع بعض الدراسات السابقة يف استخداـ  دلقياس  فإفّ  ألدوات مجع البياانت،ابلنسبة  -
النفس ن أبعاد مقياس ادلهارات ، الذي ىو بعد ممن طرؼ الباحثُت أصحاب الدراسات لبعد الوعي ابجلسم ادلعدة

 احلركية حملمد صربي وىبو ادلعتمد يف الدراسة احلالية.

ة خصوصا رشاد النفسي ذلذه الفئة العمريمع الدراسات السابقة يف رلاؿ اإل الدراسة احلالية اشًتكت مبا أفّ        
منها يف تفسَت  ستفادةاالحث من البعض مكنت البا ،عبرشادية ابستخداـ أسلوب اللّ يف تطبيقاهتا للربامج اإل

هنا ختتلف عن تلك الدراسات السابقة يف سعيها إىل فهم وتفسَت العلقة بُت أّ  ومناقشة نتائج الدراسة احلالية، إالّ 
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رشاد األطفاؿ و ادلهارات النفس حركية لدى الطفل مع ختصيص زاوية البحث على عينة األطفاؿ ما بُت إ
 األطفاؿ، وىي عينة مل تنل حقها يف الدراسات بشكل وافر ومعمق يف بلدان اجلزائر.( سنوات بريض 6-5عمر)
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 أ 

 مقدمة:
ذوأمهيةمنأجلحتقيقيعتربحتديداحملدداتالعلميةاليتتأثرعلىمستوياتاألداءلدىالعبالكرةالطائرة

األداءمبايتوافقوادلتطلباتالتخصصية،حيثدتكنىذهاألخريةمنوضعادلستوياتعلىأساسمناذجاألداء
إىلجوانبالتدريب باإلضافة وادلهارية، اجلوانبالبدنية بكافة ارتباطاتمباشرة ادلتغرياتذلا ىذه وأن ادلتوفر

ورالعقلياليتتبحثيفتطويردلستوياتوجوانباألداءمبايشملوبرامجالتصالعقلياليتتكمنيفتدريبات
منخاللأىممنطلقاتالدراسةاحلاليةواليتتبحثيفتأثريادلركباتالبدنيةوادلهاريةلدىالعبالكرةالطائرة

ادلرحلة-ادلرحلةالتحضرييةاستخدامبرامجالتصورالعقلييفبرنامجاإلعدادالبدينالسنويوفقمراحلوالثالث)
االنتقالية(-التنافسية ادلرحلة الطائرة لدىالعبالكرة وادلهارية منخاللاشتقاقعلىتباينالقدراتالبدنية

لدىالعبالكرة وادلهارية بكلمرحلةمنأجلحتقيقأفضلادلستوياتالبدنية اخلصائصوادلتطلباتادلرتبطة
الطائرة.

التصورالعقلييفبرامجاإلعدادالقدرةعلىاالستفادةمنكافةادلراحلوااللياتادلتاحةاليتتشكلدراسةتأثري
وأن ادلستوياتالعليا إىل بالوصول يسمح مبا األىدافادلرجوة حتقيق من التدريبية العملية على القائم دتكن

طويروحتسنيمستوياتالقدراتالبدنيةاستخداماتالتصورالعقليميكنأنتكونمنأىمالعواملادلسامهةيفت
تتعلق التصورالعقليمنأىدافنوعيةوكمية يشملو يرجعإىلما الطائرةوأنىذا وادلهاريةعندالعبالكرة
بنقاطالتقاطعمعادلتطلباتالدنيةوادلهاريةلديو،حيثتشملبرامجالتصورالعقليادلدمجيفبرنامج أساسا

البدينالس ادلتغرياتاليتتؤثرعلىاجلانبالبدينوادلهاريمنخاللاخلصائصاحلركيةاإلعداد نويعلىكافة
واألىدافاليتيبىنعليهابرنامجالتصورالعقلي.ادلشرتكة

طرق وفق الطائرة لالعبالكرة البدنية ادلتطلبات لكافة الالزم البناء حتقيق إىل البدين اإلعداد هتدفبرامج
فاجلانبادلهارييرتبطمبدىالقدرةوأساليبحمددة مرتبطبكلالنواحيالتدريبيةاألخرىوعلىىذا وأنىذا

علىتطويراجلوانبالبدنيةوادلهارية،ودلاكانتىذهاجلوانبذاتتأثريمباشرعلىاألداءفإضافةبرامجالتصور
ل الذيالالعقليعلىاخلصوصمنبرامجالتدريبالعقلييضيفنسبحتسناضافية بنظريه العبمقارنة

خاصةومتغرياتعواملعدة تتطلب يالسنوالبديناإلعدادربامجف يستخدمبرامجالتصورالعقلي،وعلىىذا
وادلهاريةالبدنيةللمتطلبات التنفيذيةباالشرتاطاتاخلاصةالنوعيةاألىدافلتحقيقادلطبقالتدرييببالربنامج
والعقليالتصورمستويات بنيالتنبؤيةادلعادلةحتملالربامجىذهتكونأنمنالبدكلذلالطائرة،الكرةلالعب
.وادلهاريالبديناألداء



 مقدمة
 

 ب 

علىربط العقلييتحددوفقمراحلواجراءاتمنخاللالقدرة منبرامجالتصور علىاالستفادة إنالقدرة
واليتتعترباحملكاألساسيدلدىفاعليةبرامجالتصورالعقلياجلوانبالتدريبيةذلذااألخريباجلوانبالفعليةلألداء

النواحي وذلذامنكافة الربامج، ىذه لبناء األساسي اجلوىر العقليىو التصور اجلانبالتطبيقيلربامج وأن ،
 الطائرة منفنموذجاألداءادلعتمديتشكلمنخاللاجلوانبالتطبيقيةلألداءالفعليومدىقدرةالعبالكرة

عكساجلوانبالتدريبيةإىلجوانبتطبيقيةعملية،كمايرتبطىذينادلتغريينبالقدرةومستوياتالتفاعلمع
خصائصوبرنامجالتصورالعقليوقدرتوعلىاشتمالوعلىكافةادلتطلباتادلهاريةوالبدنيةمنأجلحتقيقأفضل

أداءممكن.
قيقمستوياتنوعيةمنكافةاجلوانبواننسبادلسامهةلكلجانبتصبوإليوبرامجالتدريبحتإنمنأىمما

وأنحتقيقأفضلادلستوياتالبدمناشتمالبرامجالتدريبعلىكافةاألبعادالتقلأمهيةعناجلوانباألخرى
صورةالسابقة،وعلىىذافالباحثيشريأناجلوانبادلرتبطةبالتصورالعقليحتققنتائججيدةإذاكانتذات

وحتديدأىم التنافسية بادلرحلة مرتبطة إىلجوانبواقعية علىعكسجوانباألداء القدرة ذلا وتطبيقية عملية
ومدىقدرةالعبالكرةالطائرةكذلكعلىاإلبداعاحلركيوصوالإىلاحملاكاةواليتاشرتاطاهتامنكافةالنواحي

استخداماتالتصورالعقلييفبرامجاإلعدادالبدينميكنىيأعلىمستوياتالتصورالعقلي،حيثاندراسة
وماىيمنحتديدادلرحلةاألىموذاتالتباينادلؤثريفتطويرالقدراتالبدنيةوادلهاريةلدىالعبالكرةالطائرة

نسبكلمرحلةوحجمالتأثريعلىادلتغرياتالبدنيةوادلهاريةلدىالعيبالكرةالطائرة.
لقدشكلتالدراسةاحلاليةدراسةجتريبيةلتأثرياستخدامالتصورالعقلييفبرنامجاإلعدادالبدينالسنويكمتغري

الطائرة كمتغريتابع،منخاللالربنامجادلطبقمستقلعلىحتسنيالقدراتالبدنيةوادلهاريةلدىالعيبالكرة
مباشرةعلىالقدراتالبدنيةوادلهاريةلدىوفقمراحلاإلعدادلتحقيقاألىدافالعمليةواليت تنعكسبصورة

العبالكرةالطائرةاستنادإىلكافةاجلوانبواإلجراءاتاليتمتاستخدامهايفىذهالدراسةمنخاللاجلوانب
الثالثةالتالية:

 ويبحثيفاإلطارالعامللدراسةمنخاللالبناءادلنهجيلإلشكاليةوحتديدأىدافىذهلجانب التمهيدي:ا
 الدراسةوصوالإىلعرضالدراساتالسابقةوادلشاهبةوالتعليقعليها.

 :واليتتعطيكلادلفاىيمعلىكلادلتغرياتادلشكلةدلوضوعالدراسةمنالناحيةالنظريةويشتملالجانب النظري
 :صةبكلفصلمنالفصولالثالثادلندرجةحتتىذااجلانباخلا

   متطلبات األداء البدني لالعب الكرة الطائرة:الفصل األول 



 مقدمة
 

 ج 

 مراحلحيثتناول البدين؛ اإلعداد التدريبوبرامج ختطيط خالل من بو ادلرتبطة ادلفاىيم أىم الفصل ىذا
الطائرة؛القدراتالبدنيةيفاإلعداديفالربنامجالسنوي؛طرقالتحضريالبدين؛ برامجاإلعدادالبدينيفالكرة

الكرةالطائرة.
  لالعب الكرة الطائرة: المهاريمتطلبات األداء الفصل الثاني 

ادلهارياإلعداد؛الطائرةالكرةيفادلهارياألداءماىيةخاللمنبوادلرتبطةادلفاىيمأىمالفصلىذاتناولحيث
دور ؛الطائرةالكرةيفادلهاريةادلتطلبات ؛الطائرةالكرةيفادلهارياألداءمواصفات ؛السنويةالتدريبخطةيف

.ادلهارياألداءيفالعقليالتصور
  تطبيقات التدريب الذهني في المجال الرياضي:الفصل الثالث 

فاعلية العقلي؛التصورماىية العقلي؛التدريبمفهومخاللمنبوادلرتبطةادلفاىيمأىمالفصلىذاتناولحيث
التصورعالقة العقلي؛التصورمناذج الرياضي؛اجملاليفالعقليالتصورتطبيقاتأسس العقلي؛التصوروتأثري
.(ادلهاريةادلتطلبات)ادلهاريباألداءالعقلي
 الجانب التطبيقي: اجلانبادلهم احلاليةويتشكلىذا االشرتاطاتللربطبنيكلمنفصلنييفالدراسة

واختبارىاللوصولإىلالنتائج.والنظرياحملددةيفاجلانبالتمهيدي
 :الفصل الرابع اإلجراءات المنهجية للدراسة 

و للدراسة الفصلأحدأىمالفصولادلشكلة اليتتبنيبناءاإلجراءاتيضمأىميعتربىذا واخلطواتادلنهجية
 وادلنهجية العلمية النواحي كل من الدراسةواإلحصائيةالدراسة من انطالقَا عليها، ادلتعارف ادلراحل وفق

إجراءاتالتطبيقادليداينواألساليباإلحصائيةادلستخدمة.إىلاالستطالعيةووصوال
 :الفصل الخامس عرض وتحليل ومناقشة النتائج 

ويشملاإلحصاءالوصفيواالستداليلدلتغرياتالدراسةوحتليلالنتائجومناقشتهاعلىضوءالفرضياتادلطروحة،
وبالتايلىذاالفصلىوالضامنللوقوفعلىاحلقائقوالنتائجواالستداللهبا.
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 اإلشكالية:.1

يعترب الوصول إىل ادلستويات العليا غاية تتطلب تكاتف اجلهود لتحقيق األىداف ادلطلوبة وفق ادلخططات 
والتحضَتية اخلاصة بالرياضي التدريبية اخلاصة بالكرة الطائرة، حيث تكفل ىذه األخَتة كل ادلتغَتات التدريبية 

وكذا أىم ادلتغَتات ادلؤثرة على ربقيق ادلستويات العليا من خالل اإلختبارات البدنية  ،والعملية التدريبية ككل
وادلهارية أو حسب طبيعة ادلتغَت يف حد ذاتو سواًء كان نفسي أو خططي، وعلى ىذا األساس تتشكل أوىل 

ة لتحقيق ادلستويات ادلطلوبة، إضافة إىل القدرات اليت يتمتع هبا الرياضي وىي ال اللبنات اخلاصة بالقاعدة األساسي
ارتباط عمليات التحضَت اخلاصة  حدة أساسية لتنمية قدرات الرياضي، كما أنتقل أمهية عما سبق بل تشكالن و 

دنية وادلهارية بكل نشاط رياضي ببعضها ىي أساس فاعلية النتائج، وىذا من خالل تنمية مجيع القدرات الب
 .والنفسية واخلططية لالعب وفق خصائص الكرة الطائرة

يتحدد اإلعداد البدين بعديد الطرق خاصة اجلزء اخلاص منو والذي ديثل أقسام التحضَت البدين على مدى 
 حيث أنو ذو تأثَت مباشر على األداء ومجيع زلصالتو األخرى ومنها اجلانب وحدات الربنامج التدرييب السنوي

العقلي وخاصة ما يعرف بالتصور العقلي، وذلذا كلما كانت ىذه احملددات البدنية والعقلية ذات كفاءة عالية 
تعد برامج اإلعداد البدين احملرك و  طائرة لوصولو إىل ادلستوى العايل،انعكست على القدرات ادلهارية لالعب الكرة ال

ثل حرر الزاوية السنوية اليت سبوىذا انطالقا من برامج اإلعداد البدين لتقدمي الالعب أفضل اإلمكانات األساسي 
، وتشكل برامج اإلعداد ربملو من ضمانات لألداء الرياضي لتطوير وربسُت القدرات البدنية يف الكرة الطائرة دبا

ذلك اعتمادًا على كل و دلدخل األويل للمنافسة الرياضية أمهية قصوى يف الربامج التدريبية السنوية ألهنا االبدين 
ودعامة  ادلكونات البدنية العامة والتخصصية وزلاولة االرتقاء هبا لتشكل مع اجلانب ادلهاري والعقلي قاعدة

 .الكرة الطائرة لتحقيق األىداف ادلرجوة أساسية يرتكز عليها العيب
ادلهارية والنفسية ادلتسق جبميع ادلركبات  إن برامج اإلعداد البدين والقدرات البدنية يف الكرة الطائرة سبثالن االرتباط

، ألهنا ربدد القدرة البدنية التخصصية وفق زلددات ومتطلبات خاصة هبذه األخَتة، باخلاصة بالالعواخلططية 
تطوير  ويلعب التخطيط للتدريب يف برامج اإلعداد البدين دورًا كبَتا يف ،أىم ما يصبو ادلدرب لتطويره وىي

وىو بذلك يعترب أوىل ادلستويات الرياضية العالية  ويسامهان بفاعلية يف الوصول إىلمستوى العملية التدريبية 
وأن كل وحدة تدريبية تعتمد على الوحدة التدريبية اليت سبقتها يف عمليات بناء اذليكل التدرييب اخلطوات التنفيذية 

طريق  عندير حتماً  وأن ىذا األمر (9، ص2008د لطفي السيد واخرون،محم) وذلا ىدف سلتلف يسعى ادلدرب لتحقيقو
تتحدد ضمن ولعل أبرزىا  إىل ربسُت القدرات البدنية السنوي واذلادف يف زلتواه وواجباتوامج اإلعداد البدين نبر 

ادلرحلة اإلنتقالية من  امج اإلعداد البدين للمرحلة التحضَتية و وصواًل إىلنرلاالت األداء  الرياضي بداية من بر 
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كل الواجبات الفنية واخلططية والنفسية ادلتداخلة لتشكل وفق آليات معينة صورة وشكل برامج التدريب   خالل
 .بصورة خاصة من أجل تطوير القدرات البدنية يف الكرة الطائرةالسنوي امج اإلعداد البدين نبصورة عامة و بر 

ناصر وذلك دبا تضمنو من ادلزج بُت األداء ادلهاري وعوىام  لطائرة عنصر أساسيتعترب ادلتطلبات ادلهارية يف الكرة ا
واليت تشكل يف رلملها ادلهارات الفنية اخلاصة بالكرة الطائرة أو ما يطلق عليها أحيانا  وأشكال ادلهارة يف حد ذاهتا

ادلرور على ادلتطلبات ادلهارية وزلاولة ويتوقف الوصول إىل مراحل متقدمة من األداء واالجناز ، ادلهاريةبادلتطلبات 
وارتباط ىذه ادلتطلبات السنوي امج اإلعداد البدين نيف بر  من خالل برامج التصور العقلي ادلدرلة هاوربسين ىاتطوير 

ادلصاحب للتصور لو عالقة باألداء البدين وادلهاري  وربط كل متغَت والبدين  بعناصر التنمية والتطوير لألداء ادلهاري
 ووجب درلودلا كان من الصعب الفصل بُت األداء البدين واألداء ادلهاري ، لعقلي يف برنامج اإلعداد البدينا

بل البد من ة واندماجها مع العوامل السابقة، أىم ادلتطلبات ادلهارية يف الكرة الطائر  بالتدريب العقلي دلعرفة
عتمد على الكشف وعلى ىذا فالقدرات ادلهارية ت، َتات ادلشكلة للمتطلبات ادلهاريةالتفاعل بُت مجيع ادلتغ

 والترريب وادلمارسة واإلتقان وأن مجيع ادلتطلبات ادلهارية يف الكرة الطائرة تشكل نقطة العبور حنو ربقيق أفضل
أداء  إلجنازيف الكرة الطائرة تشمل كل ادلهارات األساسية اليت سبثل القاعدة كما أن ربديد ادلتطلبات   ادلستويات،

مهاري عايل، ويرى بعض اخلرباء يف رلال الكرة الطائرة انو ىناك شبو اتفاق يف ربديد ىذه ادلتطلبات ادلهارية واليت 
كل ىذه ادلتطلبات ذلا األثر البالغ يف عملية الوصول إىل   (السحق الصد، اإلعداد، االستقبال، اإلرسال،)تشمل 

دلتطلبات ادلهارية اذلادفة اليت تؤدى بغرض معُت يف إطار قانون لعبة ومن جهة أخرى تعٍت كل ا، ادلستويات العليا
 (176، ص 2001ابراىيم مروان، ).بدوهنا الكرة الطائرة سواء كانت ىذه ادلتطلبات بالكرة أو

يعترب التصور العقلي جزءاً ىاما من عملية التدريب لوصول الرياضي إىل ادلستويات العليا، ويشكل التصور العقلي 
حيملو من دالالت واسًتاتيريات عن كيفية التطبيق يف اجملال الرياضي لالستفادة من تطبيقاتو دبا يتماشى مع  دبا
ويشكل الوصول إىل األداء البدين و ادلهاري مجلة من االرتباطات تطلبات اخلاصة بكل رياضة زبصصية، ادل

كل واجبات التدريب الرياضي دبا فيها التصور   وادلتغَتات اليت تتحدد من خالل العالقات التدريبية السنوية بُت
العقلي الذي يشكل نقطة ربول من القاعدة التقليدية إىل االسًتاتيريات احلديثة يف ربسُت وتطوير األداء، ويعترب 
التصور العقلي يف اجملال الرياضي من أىم الدراسات اليت جيب استغالذلا من الناحيتُت البدنية وادلهارية ويف كل 

ن ىذا األخَت من خالل زوايا البحث والدراسة فيو حيدد األىداف ادلشًتكة بُت اإلعداد البدين السنوي، ألحل مرا
ويضمن التصور العقلي من  قلي للمرحلة اخلاصة هبذا اإلعداد،اإلعداد البدين و ادلهاري واستعمال التصور الع

اجملال الرياضي كبعد من األبعاد الرئيسية يف العملية خالل مفاىيمو والنظريات ادلفسرة لو القدرة على التطبيق يف 
التدريبية السنوية، ضامنا بذلك اإلضافة ادلرجوة وفق خطوات ومراحل زلددة سبثل التخطيط العلمي لوضع برامج 
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وحصص التصور العقلي، مراعيا يف ذلك خصوصيات كل رياضة، وعلى العموم يبقى التصور العقلي آلية جديدة 
أن التوافق ادلناسب بُت التصور العقلي واألداء من ، حيث غالذلا للوصول إىل األداء الرياضي الراقيالبد من است

ىذا على ، و(2، ص2016)محمد سعيد محمد،  وصول إىل أعلى ادلستوياتأىم العوامل اليت تؤدي إىل تطوير األداء وال
عرب برنامج اإلعداد  اديكننا استخالص أن وصول العب الكرة الطائرة إىل ادلستويات الرياضية دير حتم األساس

التصور العقلي ال  اسًتاتيريةواليت منها التدريب العقلي خاصة البدين السنوي مع مجيع اجلوانب التدريبية األخرى 
و ىذا ادلتغَت يسهم ولو أن  الطائرة كماكرة لألداء البدين وادلهاري لالعب ال ، وادلصاحبعلى سبيل احلصر

ولعل العالقة ادلنهرية بُت التصور العقلي والقدرات البدنية وادلهارية القليل يف ربسُت األداء الرياضي بالشكل 
وعليو فان القدرة على التصور العقلي ، امج اإلعداد البديننيعطي صورة شاملة وأوضح عن ميكانيزم تطبيقو يف بر 

استعمال التصور  أمهيةومن ىنا تتضح  األداءيستعمل لغرض ذبسيد  إذ، األداءمن ادلتغَتات اذلامة اليت تؤثر يف  
، و ارتباطية العقلي كوسيلة تساعد يف تعلم ادلهارة وترسيخها لفًتة طويلة واعتبارىا جزءا  مساندا ومكمال ذلا

 بالقدرات احلركية واليت سبثل مع ادلتطلبات ادلهارية األداء الرياضي.التصور العقلي 
إن اعتماد العب الكرة الطائرة واستفادتو الكاملة من مجيع اجلوانب التدريبية األساسية ودرلها يف اليات وسبارين 

داء الذي يعترب نتاج واليت ربسن األ من خالل برارلو ادلباشرة وغَت ادلباشرةوذلك يكمن من خالل التصور العقلي 
ي باعتماده على اجلوانب البدنية وادلهارية واخلططية والعقلية مع بعض، كما أن تأثَت استخدام التصور العقل

 يتضمن القدرة على ربقيق حديثة مدرلة مع ادلتطلبات البدنية وادلهارية وأن ىذا األخَت ةاسًتاتيريات تدريبي
إىل الكفاءة العالية واستغالل كل القدرات البدنية وادلهارية ادلتاحة لدى العب الكرة الطائرة من  وصول الالعب

أجل وضع احملددات التقنية واإلحصائية لداللة قدرة برامج التدريب العقلي على تطوير العب الكرة الطائرة من  
األساس يشكل استخدام التصور العقلي  كافة النواحي دبا يضمن ادلسلمات التدريبية ادلتفق عليها وعلى ىذا

ادلصاحب لألداء البدين حرر األساس لوصول العب الكرة الطائرة للمستوى العايل، وعليو وعلى ضوء ما سبق 
 طرحو ديكن صياغة اإلشكالية يف التساؤل التايل:

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في نتائج االختبارات البعدية 
 ؟لبدنية والمهارية لدى العبي الكرة لطائرةاللقدرات 

 التساؤالت الجزئية:
  رات توجد فروق ذات داللة احصائية بُت اجملموعتُت الضابطة والترريبية يف نتائج اإلختبار البعدي للقدىل

 ؟البدنية لدى العيب الكرة الطائرة
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  توجد فروق ذات داللة احصائية بُت اجملموعتُت الضابطة والترريبية يف نتائج اإلختبار البعدي للقدرات ىل
 ؟ادلهارية لدى العيب الكرة الطائرة

  ومستوى التصور العقلي بداللة القدرات البدنية  القدرات ادلهاريةماىي ادلعادالت التنبؤية لتحديد مستويات
 عند العيب الكرة الطائرة؟

 برامج يف العقلي التصور باستخدام  ادلهارية القدرات ربسن يف التباين مستوى بزيادة تأثرا أكثر ادلراحل أي 
 ؟ السنوي البدين االعداد

 . الفرضية العامة:2

  نتائج اإلختبارات البعدية للقدرات توجد فروق ذات داللة احصائية بُت اجملموعتُت الضابطة والترريبية يف
 .رية لدى العيب الكرة الطائرةاالبدنية وادله

 الفرضيات الجزئية:
  توجد فروق ذات داللة احصائية بُت اجملموعتُت الضابطة والترريبية يف نتائج اإلختبار البعدي للقدرات البدنية

 .لدى العيب الكرة الطائرة

  اجملموعتُت الضابطة والترريبية يف نتائج اإلختبار البعدي للقدرات توجد فروق ذات داللة احصائية بُت
 .ادلهارية لدى العيب الكرة الطائرة

  إن استخدامBeta  ادلتعدد يعطي ادلعادالت التنبؤية لتحديد مستويات دار اخلطي ادلعيارية وفق اإلحنغَت
 .عند العيب الكرة الطائرةومستوى التصور العقلي بداللة القدرات البدنية  القدرات ادلهارية 

 برنامج يف ادلستخدم العقلي التصور معامالت بقيم تأثرا ادلراحل أكثر ادلنافسة مرحلة يف ادلشًتك التباين نسبة 
 .الطائرة الكرة العيب لدى ادلهارية القدرات لتحسن السنوي البدين االعداد
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 أىمية الدراسة:.3
اهنا تعتمد على شقُت يف ربديد أمهيتها العلمية والعملية  خاصةتعد ىذه الدراسة على درجة كبَتة من األمهية  

وادلرتبطة أساسا باإلعداد البدين من أجل ربقيق األداء والكفاءة البدنية وادلهارية العالية وىذا من خالل استخدام 
هاري ومعرفة كيفيات االستفادة من ىذه الربامج، وعليو تكمن برامج التصور العقلي ادلصاحبة لألداء البدين وادل

 أمهية ىذه الدراسة فيما يلي:
 التنافسية -)ادلرحلة التحضَتية التأثَت العلمي الستخدام التصور العقلي يف برنامج اإلعداد البدين السنوي- 

 االنتقالية( لتحسُت القدرات البدنية وادلهارية لدى العيب الكرة الطائرة.
 (ربديد قيم معامالت التأثَت من خالل معامل التأثَتα)  بُت اجملموعتُت الضابطة والترريبية يف متغَتي

 القدرات البدنية  والقدرات ادلهارية لدى العيب الكرة الطائرة.
  االنتقالية( على ربسن القدرات ادلهارية من خالل أمناط  -التنافسية -)التحضَتية اربديد أىم ادلراحل تأثر

 رامج التصور العقلي.وب
  ربديد ادلعادالت التنبؤية لتحديد مستويات فاعلية استخدام التصور العقلي بداللة القدرات البدنية وادلهارية

 لدى العيب الكرة الطائرة.

  وضع الدالالت اإلحصائية لتأثَت استخدام التصور العقلي واالستفادة عمليا من مرحلة اإلعداد البدين لتحقيق
 العالية يف االداء الرياضي.الكفاءة 

 .أىداف الدراسة:4

 من الباحث إمكانات وحدود ادلستطاع قدر يف احلقائق إىل للوصول األساس احلرر دراسة أي أىداف تعترب
 ربملو دبا البحث أىداف لصياغة والعلمي الصحيح التدقيق يفرض دبا احلقائق إىل التوصل قبل توضع أهنا خالل

 ودبا والعملي العلمي العمل يف للباحث بالنسبة النظر زاوية معرفة خالذلا من ديكن ادلعامل واضحة دالالت من
 : يلي فيما التايل البحث أىداف تلخيص وديكن والفعلية ادلتوقعة للنتائج من داللة  ربملو

  ربسُت القدرات معرفة التأثَت اخلاص باستخدام التصور العقلي ادلصاحب دلراحل اإلعداد البدين السنوي على
 البدنية لالعيب الكرة الطائرة.

  معرفة التأثَت اخلاص باستخدام التصور العقلي ادلصاحب دلراحل اإلعداد البدين السنوي على ربسُت القدرات
 ادلهارية لالعيب الكرة الطائرة.

 ء الرياضي توضيح مكامن االستفادة من برامج التدريب العقلي والتصور العقلي خاصة يف الرفع من االدا
 لالعب الكرة الطائرة وبالتايل ربقيق األىداف العلمية والعملية.
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  ابراز القدرة على دمج برامج التصور العقلي مع تفسَت معامالت التحديد واالرتباط اخلاص بالقدرات البدنية
 وادلهارية لدى العيب الكرة الطائرة.

 وادلهارية يف شكلها النهائي بداللة التصور العقلي  استخالص ادلعادالت التنبؤية  اخلاصة بالقدرات البدنية
 ووضع قاعدة علمية لنتائج العيب الكرة الطائرة.

 .أسباب اختيار الموضوع:5

بالدراسة خاصة أن   حث عن كيفية انتهاج الطريق اخلاصلقد شكلت عديد األسباب والدوافع الصورة الكاملة للبا
كل األسباب تندرج ضمن بعدين وباخلصوص البعد ادلوضوعي الذي يبٌت من خالل البحث واالطالع على 
الدراسات واألحباث يف ىذا اجملال خاصة دبا تعلق بالدراسات ادلشاهبة واليت تضمنت متغَت أو متغَتين من 

ا اإلحصائية والعملية ىي أحد أىم األسباب الرئيسية الدراسة، وأن توفر كل ىذه ادلادة بشقيها النظري وداللته
اليت بٍت عليها اختيار ادلوضوع، وأنو كذلك يندرج ضمن إطار أكادديي يف زبصص التحضَت البدين بكافة جوانبو، 
وعليو فإن الباحث يرى أنو البد أن تكون األسباب ادلوضوعية نابعة أيضا كذلك من رغبتو لتحديد واكتشاف 

 رات حبثية جديدة تتلخص يف القدرة على اإلضافة العلمية وادليدانية والنظرية الالزمة.اليات وتصو 
 .ضبط المفاىيم والمصطلحات:6

 أوال/ التصور العقلي:
 :التصور العقلي مهارة نفسية أو مهارة عقلية ديكن تعلمها واكتساهبا، وينظر إليو على أنو وسيلة عقلية  اصطالحا

ان التصور العقلي لكي يستريب طبقا ذلذه الربرلة، أو أداء عقلي ديكن من خاللو بررلة عقل الالعب الرياضي 
انعكاس األشياء او ادلظاىر أو األحداث اليت يف الرياضة يعٍت ان الالعب يفكر يف عمل عضالتو والتصور ىو 

 (62، ص 2014)وسام صالح، سامر يوسف متعب، سبق للمتعلم يف خرباتو السابقة من إدراكها واليت تؤثر عليو.

 :مجيع اخلربات اإلدراكية واحلسية السًتجاع رلموعة التصورات الذىنية انطالقا من اخلربات السابقة أو  اجرائيا
 األداء الرياضي. اجلديدة لتحسُت

 ثانيا/ برنامج اإلعداد البدني السنوي:
 :التحضَتية ادلرحلة يف واخلاصة العامة البدنية الالعبُت قدرات تطوير إىل البدين هتدف برامج اإلعداد اصطالحا 

 لكي جيدة، بطريقة البدنية واجباهتم أداء من الالعبون يتمكن حبيث الوايف، بالقدر وإتقاهنا باللعبة ادلرتبطة
 ربتاج الطائرة الكرة رياضة ألن ؛ الطائرة كالكرة اجلماعية باأللعاب اخلاصة ادلهارات صعوبة على التغلب يستطيعوا
اإلعداد عايل، وىي تتضمن  دبستوى مهاري أداء ربقيق ديكن حىت إتقاهنا يتم لكي عالية بدنية لقدرات مهاراهتا

 بصورة البدنية اللياقة مكونات رفع خاللو من يتم والذي الطائرة، الكرة تدريب يف ىاما عامال البدين الذي يعد
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 اإلعداد عليو يتأسس والذي للبدن كامل إعداد وىي التخصصية اللعبة يف وربديدا الالعب، لدى ومتزنة شاملة
 (10، ص 2007)الغزالي معتز،ادلباريات. فًتة يف كبَتة بصورة أمهيتو وتكمن اخلاص،

 :ديثل ما وىذا للرياضي واألساسية الوظيفية البدنية القدرات تنمية خالذلا من يتم اليت اإلجراءات ىي كل اجرائيا 
 للرياضة وادلهارية البدنية القدرات لتطوير ادلباشر االنتقال مع ،البدين بكل مراحلو خالل ادلوسم اإلعداد

 والتنافسية واالنتقالية.البدين يف ادلرحلة التحضَتية  اإلعداد وديثل يضمن دبا التخصصية

 ثالثا/ القدرات البدنية:

 األنشطة دلمارسة الالزمة البدنية القدرات مكونات أىم ربديد على واخلرباء العلماء من العديد يتفق اصطالحا:
 القدرات أو البدنية والقدرات البدنية كالصفات مسمياهتا، اختالف رغم للفرد الرياضي ادلستوى وتطوير الرياضية
 والرشاقة، السرعة العضلي، التحمل العضلية، القوة: التالية ادلكونات يف البدين واإلعداد البدنية اللياقة أو احلركية،

 رلموعة أهنا ،كما(17، ص2011،)أحمد فارس محمد صالح.والدقة والتوازن والتوافق، وادلرونة النفسي، الدوري والتحمل
 القائم بالفرد االىتمام مع العضلي اجلهد بذل تتطلب خاصة أعمال أداء أجل من ادلطلوبة الوظيفية القدرات
 (2، ص 2000)سالمة ابراىيم،.ونوعا كما ادلؤدى والعمل بالعمل

واليت يطلق عليها القدرات البدنية وتشمل مثاًل ىي كل الصفات البدنية األساسية ادلكونة للياقة البدنية  اجرائيا:
 .رفيع ادلستوى بدينمن أجل أداء السرعة والقوة 

 المهارية: لمتطلباترابعاً/ ا
 أو بالكرة كانت سواء للعبة األساسية ادلهارات مجيع تتضمن الطائرة الكرة لالعيب ادلهارية ادلتطلبات اصطالحا:

 بالوصول وهتدف العبة قانون إطار يف وتؤدي الالعب هبا يقوم اليت واذلادفة الضرورية التحركات مجيع وتعٍت بدوهنا،
 دلناىج اجليد التخطيط خالل من ادلتطلبات ىذه تطوير وديكن ادلباراة، أو التدريب أثناء يف النتائج أفضل إىل

 األساسية ادلهارات مجيع أداء يف والتكامل واالتقان الدقة إىل الالعب وصول إىل يهدف الذي ادلهاري اإلعداد
، 2015،واخرون )عادل مجيد.ادلباراة ظروف من ظرف أي ربت متقنة الية بصورة يؤديها أن من ديكنو الذي بالشكل

وىذا سواء كانت ادلتطلبات بالكرة أو بدوهنا ومنها اإلرسال واإلعداد وكافة ادلهارات اخلاصة بالكرة ، (51ص 
 الطائرة ادلتفق عليها. 

 على اإلرسال، وتشتمل الطائرة الكرة يف ادلهارية ادلتطلبات منها تتشكل اليت ادلهارية القدرات كل ىي:اجرائيا
 من قدر أعلى لتحقيق وىذا ما ديثل ادلهارات اذلرومية والدفاعية وذلك  السحق الصد، اإلعداد، اإلستقبال،

 .العايل االجناز ليةا وفق ادلهاري األداء
 



 اإلطار العام للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجانب التمهيدي
 

 

12 

 :والمشابهـــة السابقة .الدراسات7
  األوليالدراسة: 

)اقتراح برنامج تدريبي لتعلم المهارات الحركية في أطروحة دكتوراه بعنوان  "يوسفي فتحي" دراسة الباحث
( معهد الًتبية البدنية 2013-2012السنة اجلامعية) الكرة الطائرة باستخدام الوسائل السمعية البصرية(

 الباحث اشكالية الدراسة يف التساؤالت التالية أمهها:حيث تناول  ،3اجلزائر جبامعةوالرياضية، 
 ا يف مستوى اإلجناز )الفعالية( عند الالعبُت الذين خيضعون للربنامج التدرييب ادلدعم ىل ىناك فروق دالة احصائي

 بالوسائل السمعية البصرية مقارنة باجملموعة الضابطة؟
 ىل الربنامج التدرييب ادلقًتح لو نتائج على مستوى األداء الصحيح للمهارات احلركية عند الالعبُت؟ 
 ية تسطَت برامج سنوية )التخطيط( خالل قيامهم بعملية تدريب الناشيُت؟ىل ادلدرب اجلزائري لديو وعي ألمه 

 كانت أىم فرضيات الدراسة كالتايل:وعلى ىذا األساس   
  ىناك فروق ذات دالة احصائية يف مستوى اإلجناز )الفعالية( لصاحل الالعبُت الذين خيضعون للربنامج التدرييب

 ادلدعم بالوسائل السمعية البصرية.
 امج التدرييب ادلقًتح لو نتائج اجيابية يف ربسُت مستوى ادلهارات احلركية عند الالعبُت)ىناك فروق ذات دالة الربن

 احصائية يف اذباه االختبارات البعدية(
  عدم وضع ادلدرب اجلزائري برامج سنوية خالل قيامو بعملية تدريب الناشيُت راجع لعدم اىتمامو بالتخطيط يف

 يٍت مسبقا.بناء برنارلو التكو 
وقد اعتمد الباحث على منهرُت )ادلنهج الوصفي وادلنهج التررييب( دلالئمتهما طبيعة الدراسة وأىدافها، كما 

والذين مت اختيارىم بطريقة عشوائية، وعينة  351تضمنت عينة الدراسة صنفُت، عينة ادلدربُت والبالغ عددىم 
العبُت لكل رلموعة من اجملموعتُت الضابطة والترريبية،  6العب كرة الطائرة بواقع  12الالعبُت واشتملت على 

وقد استخدم الباحث استبيان خاص بادلدربُت باإلضافة إىل برنامج تدرييب لقياس مستوى اإلجناز وكذلك 
وتوصل ( spssاختبارات خاصة بادلهارات احلركية، اما ادلعاجلة االحصائية فقد استخدم الباحث برنامج )

 الباحث إلى النتائج التالية وأىمها:
  ىناك تأثَت معنوي يف اكتساب وربسن عملية تعلم سلتلف ادلهارات احلركية )اإلرسال، االستقبال، التمرير، السحق

 والصد(.
  ىناك وعي واعًتاف من طرف ادلدربُت بأمهية توظيف الوسائل السمعية البصرية يف تفعيل وربسُت تعلم ادلهارات

 حلركية عند الالعبُت عن طريق ادلشاىدة الصحيحة.ا
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  الثانيةالدراسة: 

التحضير الذىني للمهام الحركية فعالية التصور الذىني )دكتوراه بعنوان  "أطروحةرضوان  "بوخراز الباحثدراسة 
معهد  ،3جامعة اجلزائر (2008-2007) ةاجلامعي السنة (في األداء والتحكم الحركي عند الرياضيين الجزائريين

 يف اإلشكالية التساؤالت التالية:الًتبية البدنية والرياضية، حيث تناول الباحث 
  ما مدى معرفة ادلدرب للرانب النفسي واستعمالو زلتوى تدرييب ضمن الربامج ادلخططة لتطوير ادلهارات النفسية؟ 
 ما ىي العالقة بُت ادلهارات النفسية و األداء الرياضي؟ 
  التصّور الذىٍت كمهارة نفسية لغرض ربسُت التعلم و التحكم يف األداء الرياضي؟ىل ديكن استخدام 

 وكانت فرضيات الدراسة كالتايل:
  بالرغم من أمهية اجلانب النفسي يف األداء اإلنساين، و باخلصوص فعالية العمليات الذىنية و دورىا يف اكتساب

األمهية كاجلوانب األخرى الفاعلة يف التدريب الرياضي بنفس درجة  حيظىمهارات جديدة و إتقاهنا، إال أنو ال 
 ألسباب مرتبطة بتكوين ادلدرب و اقتناعو بضرورة و فائدة تطبيق ادلهارات الذىنية و على رأسها التصور الذىٍت.

   كبَتة باإلضافة إىل القدرات البدنية و ادلهارات الفنية تساىم ادلهارات النفسية و على رأسها التصور الذىٍت بدرجة
للحصول على أفضل النتائج الرياضية، و منو ىناك عالقة ارتباطية بُت قدرة التصور الذىٍت و األداء الرياضي عند 

 الرياضيُت اجلزائريُت.
  إضافة للتحضَت البدين و الفٍت و باستعمال الطرق ادلعرفية للتحضَت الذىٍت و على رأسها التصور و ادلراجعة

 أفضل يف عملية التعلم و التحكم احلركي. الذىنية ديكن ربقيق نتائج

تضمنت  ادلوضوع كماكمنهرُت مالئمُت لطبيعة ىذا  ادلنهج الوصفي وادلنهج التررييبوقد اعتمد الباحث على   
ومت استخدام مقياس التصور العقلي ورلموعة اختبارات  بطريقة عشوائية، رياضي100 مدربا و18عينة البحث 

لداللة  "ت"معامل االرتباط واختبار أما ادلعاجلة اإلحصائية فقد اعتمدت على  للبحث،حركية و مهارية كأدوات 
 الفروق.

 وتوصل الباحث إلى النتائج التالية: 
 .ىناك عالقة ارتباطية موجبة بُت نتائج التصور العقلي واختبارات القدرة احلركية 

للتحضَت الذىٍت و على رأسها التصور و ادلراجعة إضافة للتحضَت البدين و الفٍت و باستعمال الطرق ادلعرفية 
 .الذىنية ديكن ربقيق نتائج أفضل يف عملية التعلم و التحكم احلركي
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 ثالثةالدراسة ال: 
)تأثير التدريب العقلي على بعض المتغيرات أطروحة دكتوراه بعنوان " واضح أحمد األمين "دراسة الباحث

-2009 ةاجلامعي السنة سنة( 20العبي كرة الطائرة أقل من  العقلية ودقة توجيو الضرب الساحق لدى
 :التايل التساؤل خالل من اشكاليتو الباحث طرح وقد ،3، معهد الًتبية البدنية والرياضية، جامعة اجلزائر2010

  ما مدى فاعلية التدريب العقلي يف ربسُت دقة أداء مهارة الضرب الساحق وادلهارات العقلية لدى العيب الكرة
 سنة؟ 20الطائرة أقل من 

 :كالتايل االساسية الدراسة فرضية كانت األساس ىذا وعلى
 الكرة العيب لدى العقلية وادلهارات الساحق الضرب مهارة أداء للتدريب العقلي دور فعال واجيايب يف ربسُت دقة 

 سنة. 20 من أقل الطائرة
 اشتملت وقد الدراسة، طبيعة دلالئمتو ادلتكافيتُت اجملموعتُت وبأسلوب التررييب ادلنهج على الباحث اعتمد وقد
، وقد اشتملت ادوات الدراسة على رلموعة رلموعة لكل (30) بواقع العب 60 على األساسية الدراسة  عينة
 فقد االحصائية ادلعاجلة أما ،االختبارات ادلهارية والعقلية والبدنية باإلضافة إىل برنامج التدريب العقلي،من 

 :إلى النتائج التالية الباحث وتوصل( spss) برنامج الباحث استخدم
  اختبارات مهارة وجود فروق دالة احصائيا بُت اجملموعة الضابطة واجملموعة الترريبية يف القياس البعدي يف كل

 الضرب الساحق لصاحل اجملموعة الترريبية.
  برنامج التدريب العقلي ادلقًتح ذو فاعلية يف ربسُت دقة اداء الضرب الساحق لدى عينة البحث وربسُت بعض

 ادلهارات العقلية.
 رابعةالدراسة ال: 

بدني مهاري نفسي لتنمية األداء  فاعلية برنامج تدريب) بعنوان دكتوراه أطروحة"  بالل بوذينة" الباحث دراسة
 والرياضية، البدنية الًتبية معهد ،3اجلزائر جبامعة (2018-2017)ةاجلامعي السنة ،(لدى العبي الكرة الطائرة

 :التايل التساؤل يف الدراسة اشكالية الباحث تناول حيث
  سنة؟ 67-66أشبال الكرة الطائرة ما مدى فاعلية الربنامج التدرييب البدين ادلهاري النفسي لتنمية األداء لدى 

 وعليو طرح الباحث الفرضية العامة التالية:
  سنة. 17-16الربنامج التدرييب البدين ادلهاري النفسي فعال يف تنمية األداء لدى أشبال الكرة الطائرة 

اعتمد الباحث على ادلنهج التررييب بأسلوب اجملموعتُت ادلتكافيتُت والذي يالئم طبيعة الدراسة، كما مت اختيار  
العب لكل من اجملموعة  12من أشبال الكرة الطائرة بواقع  24عينة الدراسة بطريقة قصدية واشتملت على 
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اختبارات بدنية  ومهارية ونفسية باإلضافة اىل الضابطة والترريبية، واستخدم الباحث كأدوات للدراسة رلموعة 
الربنامج التدرييب ادلقًتح، أما ادلعاجلة االحصائية فقد استخدم الباحث اختبار"ت" للعينات ادلستقلة وادلًتابطة 

 وتوصل الباحث إىل:
  سنة. 67-16الربنامج التدرييب البدين ادلهاري النفسي فعال يف تنمية األداء لدى أشبال الكرة الطائرة 

 :الدراسة الخامسة 

)أثر برنامج تدريبي مقترح بأسلوب التدريب أطروحة دكتوراه بعنوان"عبد المالك شتيوي"  دراسة الباحث
-2012)ةاجلامعي السنة، الذىني والبدني لتطوير الضربات الثابتة وبعض المهارات األساسية في كرة القدم(

يف التساؤل  البدنية والرياضية، حيث تناول الباحث اشكالية الدراسة، معهد الًتبية 3( جبامعة اجلزائر 2013
 التايل:

  ىل الربنامج التدرييب الرياضي ادلقًتح بأسلوب التدريب الذىٍت والبدين يساىم يف تطوير الضربات الثابتة وبعض
 ادلهارات األساسية يف كرة القدم؟

 :التالية العامة الفرضية الباحث طرح وعليو
  التدرييب الرياضي ادلقًتح بأسلوب التدريب الذىٍت والبدين يساىم يف تطوير الضربات الثابتة وبعض الربنامج

 ادلهارات األساسية يف كرة القدم بصفة أحسن من الربنامج العادي ادلتبع.
لت عينة واعتمد الباحث على ادلنهج التررييب بأسلوب اجملموعتُت ادلتكافيتُت دلالئمتو طبيعة الدراسة، كما اشتم 

واستخدم الباحث كأدوات العبُت لكل من اجملموعتُت الضابطة والترريبية،  10العب بواقع  20الدراسة على 
أما ادلعاجلة االحصائية فقد باإلضافة إىل الربنامج التدرييب ادلقًتح،  للدراسة رلموعة اختبارات بدنية  ومهارية

 وتوصل الباحث إىل:( spssاستخدم الباحث برنامج )
  الربنامج التدرييب الرياضي ادلقًتح بأسلوب التدريب الذىٍت والبدين يساىم يف تطوير الضربات الثابتة وبعض

 ادلهارات األساسية يف كرة القدم ولصاحل اجملموعة الترريبية.
  السادسةالدراسة: 

لبدنية )التصور الذىني وديناميكية الذات أطروحة دكتوراه بعنوان  بن ىيبة تاج الدين""دراسة الباحث 
جبامعة حسيبة بن بوعلي، معهد ( 2017-2016، ادلوسم اجلامعي)(وانعكاسها على أداء رياضيي النخبة

 اشكالية الدراسة يف التساؤل التايل:الًتبية البدنية والرياضية، حيث تناول الباحث 
  على األداء ادلهاري والبدين لالعيب كرة القدم؟ما مدى انعكاس التصور الذىٍت وإدراك الذات البدنية 

 فرضياتو الدراسة على الشكل التايل: طرح الباحث أحد وعلى ىذا األساس 
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 .توجد عالقة ذات داللة احصائية بُت مستوى التصور العقلي ومستوى األداء ادلهاري والبدين لالعيب كرة القدم 
العب  30كما اشتملت عينة الدراسة على   م طبيعة الدراسة،وقد اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي الذي يالئ

واستخدم الباحث رلموعة من األدوات ىي مقياس التصور العقلي ومقياس ادراك الذات البدنية وكذلك مقياس 
ما أ مدى ثبات أو التغَت يف ادراك الذات البدنية عند العيب كرة القدم، باإلضافة إىل االختبارات البدنية وادلهارية،

 وتوصل الباحث إىل النتائج التالية:( spssادلعاجلة االحصائية فقد استخدم الباحث برنامج )
 .توجد عالقة ذات داللة احصائية بُت مستوى التصور العقلي ومستوى األداء ادلهاري لالعيب كرة القدم 
 العيب كرة القدم ماعدا توجد عالقة ذات داللة احصائية بُت مستوى التصور العقلي ومستوى األداء البدين ل

 مًت. 1500اختبار 
 ة:سابعالدراسة ال 

 تأثير برنامج للتصور العقلي لمهارة الضرب) بعنوان أطروحة دكتوراه "العيوطي رشاد "مسعددراسة الباحث 
، كلية الًتبية 2004سنة  (الساحق على مستوى أدائها وبعض الجوانب العقلية لناشئ الكرة الطائرة

 مستوى على للتصور العقلي برنامج تأثَت حيث ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة جامعة قناة السويس،  الرياضية،

 عينة واشتملت ادلنهج التررييب الباحث استخدم وقد الطائرة الكرة لناشئ العقلية اجلوانب وبعض الساحق الضرب

 النفسية، ادلهارات اختبار السحق، الضرب اختبار دقة الباحث واستخدم طائرة كرة العب 20 على البحث

 البيانات. جلمع كوسيلة العضلي التوتر مستوى وبطاقة الرياضي، اجملال يف العقلي التصور ومقياس
 :التالية النتائج إىل الدراسة وتوصلت

 التصور على والقدرة الساحق الضرب مستوى يف الضابطة و الترريبية اجملموعتُت بُت إحصائية دالة فروق وجود 

 اجملموعة الترريبية. لصاحل البعدي القياس يف العقلي واجلانب العقلي
 :الدراسة الثامنة 

 أداء بدقة وعالقتها الحركية االستجابة سرعة أىمية) بعنوان دكتوراه أطروحة" زبير االطرش" الباحث دراسة
 و البدنية الًتبية معهد ،(2017-2016)اجلامعي ادلوسم (الطائرة الكرة العبي عند الدفاعية المهارات

 :التايل الرئيسي التساؤل يف الباحث اشكالية سبحورت حيث ،3اجلزائر جامعة ،الرياضية
 القسم أواسط لدى الدفاعية ادلهارات أداء ودقة احلركية االسترابة سرعة بُت احصائية داللة ذات عالقة توجد ىل 

 سوف؟ وادي والية لفريق الطائرة للكرة شرق الثاين الوطٍت

 :التايل الشكل على فرضيتو العامة الباحث طرح األساس ىذا وعلى
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 القسم أواسط لدى الدفاعية ادلهارات أداء ودقة احلركية االسترابة سرعة بُت احصائية داللة ذات عالقة توجد 
 .سوف وادي والية لفريق الطائرة للكرة شرق الثاين الوطٍت

 العب 48 على الدراسة عينة اشتملت، و الدراسة طبيعة يالئم والذي الوصفي ادلنهج على الباحث اعتمد وقد
 -احلركية السرعة -االنتقالية السرعة) البدنية وادلهارية االختبارات رلموعة من الباحث واستخدم الطائرة للكرة
 ادلعاجلة أما، (ادللعب عن الدفاع مهارة -الصد مهارة اختبار -االستقبال مهارة اخترب -احلركي الفعل رد سرعة

 حزمة باستخدام متساويتُت غَت جملموعتُت" ت" اختبار -بَتسون االرتباط معامل الباحث استخدم فقد االحصائية
spss :وتوصل إىل النتائج التالية 

 االستقبال مهارة أداء ودقة االسترابة وسرعة احلركية السرعة بعدي بُت احصائية داللة ذات عالقة توجد       
 .(ب-أ)االستقبال اداء مهارة دقة مع عالقة ىناك تكن مل اإلنتقالية السرعة بعد يف أما(ب-أ)
 التاسعة: راسةالد 

)أثر برنامج مقترح باستخدام تقنية التصور العقلي في أطروحة دكتوراه بعنوان " ماحي صفيان"دراسة الباحث
،معهد الًتبية البدنية  2019( بوالية الشلف(،U17تنمية القوة المميزة بالسرعة لدى ناشئي كرة القدم)

 اشكاليتو من خالل التساؤل التايل:والرياضية، جامعة الشلف، وقد طرح الباحث 
   ما مدى تأثَت الربنامج التدرييب ادلقًتح باستخدام تقنية التصور العقلي يف تنمية القوة ادلميزة بالسرعة لدى ناشيي

 سنة؟ 67كرة القدم أقل من 

 :كالتايل االساسية الدراسة فرضية كانت األساس ىذا وعلى
 ناشيي لدى بالسرعة ادلميزة القوة تنمية يف العقلي األثر الفعال التصور تقنية باستخدام ادلقًتح للربنامج التدرييب 

 سنة. 17 من أقل القدم كرة
وبأسلوب اجملموعتُت ادلتكافيتُت دلالئمتو طبيعة الدراسة، وقد اشتملت  التررييب ادلنهج على الباحث اعتمد وقد

لكل رلموعة، واعتمد الباحث على الربنامج التدرييب ادلقًتح ومقياس  (10)العب بواقع  20عينة  الدراسة على 
اإلحصائية فقد  الصور العقلي باإلضافة إىل اختبار القوة ادلميزة بالسرعة كأدوات للدراسة، أما خبصوص ادلعاجلة

 :وتوصل إىل النتائج التاليةطبق الباحث اختبار "ت" لعينتُت مستقلتُت هبدف معرفة الفروق بُت اجملموعتُت 
  توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بُت درجات متوسطي اجملموعة الترريبية واجملموعة الضابطة يف القياس

  اجملموعة الترريبية.البعدي الختبار القوة ادلميزة بالسرعة، ولصاحل
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 العاشرة راسةالد: 
)التوافق العصبي العضلي وعاقتو بأساليب أداء المهارات أطروحة دكتوراه بعنوانايدير حسان" "دراسة الباحث 

، معهد لًتبية البدنية 2013-2012السنة اجلامعية  سنة(17-15الدفاعية في الكرة الطائرة لدى الناشئين)
 :التايل التساؤل خالل من اشكاليتو الباحث طرح وقد، 3والرياضية، جامعة اجلزائر

  ما مدى أمهية التوافق العصيب العضلي بأساليب أداء بعض ادلهارات الدفاعية يف الكرة الطائرة عند الالعبُت
 واالقتصاد يف اجلهد لدى الالعبُت؟الناشيُت وما مدى أمهيتها يف الرفع من ادلستوى واألداء اجليد 

 :كالتايل االساسية الدراسة فرضية كانت األساس ىذا وعلى
 العصيب لو انعكاسات إجيابية على ادلستلزمات ادلهارية وىذ من خالل تنظيم الالعب لألفعال احلركية داخل  التوافق

 ملعب الكرة لطائرة وبُت دقة أداء ادلهارات الدفاعية يف الكرة الطائرة. 
 99 على األساسية الدراسة  عينة اشتملت وقد الوصفي دلالئمتو طبيعة الدراسة، ادلنهج على الباحث اعتمد وقد

العبُت، وقد طبق الباحث رلموعة من االختبارات ادلهارية واالختبارات ادلتعلقة بالتوافق العصيب العضلي بغرض 
لوصول إىل النتائج ولذلك ستخدم الباحث فيما خيص ادلعاجلة اإلحصائية اإلحصاء الوصفي باإلضافة إىل معامل 

 ية:االرتباط بَتسون وتوصل إىل النتائج التال
 داخل احلركية لألفعال الالعب تنظيم خالل من وىذ ادلهارية ادلستلزمات على إجيابية انعكاسات لو العصيب التوافق 

 .الطائرة الكرة يف الدفاعية ادلهارات أداء دقة وبُت لطائرة الكرة ملعب
 الحادية عشر راسةالد: 

برنامج تدريبي لمهارة التصور العقلي في تعلم )دور " رسالة ماجستَت بعنوان قطاوي محفوظدراسة الباحث "
-2012، ادلوسم اجلامعي)مهارتي التمرير من أعلى واستقبال اإلرسال عند المبتدئين في الكرة الطائرة(

 (، جامعة مستغاًل، معهد الًتبية البدنية والرياضية، وقد سبحورت اشكالية الدراسة يف التساؤل التايل:2013
  تدرييب دلهارة التصور العقلي يف تعلم مهاريت التمرير من أعلى واستقبال اإلرسال لدى فية ما مدى تأثَت برنامج

 سنة؟ 65-64الناشيُت 
 :كالتايل االساسية الدراسة فرضية كانت األساس ىذا وعلى

 التمرير من  يؤدي الربنامج التدرييب ادلقًتح باستخدام مهارة التصور العقلي إىل االرتقاء بادلستوى ادلهاري يف مهاريت
 أعلى واستقبال اإلرسال عند أفراد العينة الترريبية.

وقد اعتمد الباحث على ادلنهج التررييب بأسلوب اجملموعتُت ادلتكافيتُت دلالئمتو طبيعة الدراسة، كما اشتملت 
واستخدم الباحث  العب لكل من اجملموعتُت الضابطة والترريبية،  12العب بواقع  24عينة الدراسة على 
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ورلموعة من االختبارات ادلهارية باإلضافة إىل مقياس التصور العقلي،  الربنامج التدرييب ادلقًتحكأدوات للدراسة 
 :وتوصل الباحث إىل اختبار"ت" لعنتُت مستقلتُتأما ادلعاجلة االحصائية فقد استخدم الباحث 

  التمرير من أعلى واستقبال اإلرسال واليت يف مهاريت أنو توجد فروق دالة احصائيا لصاحل اجملموعة الترريبية
 .استخدمت الربنامج ادلقًتح

 الثانية عشر راسةالد: 
تأثير التصور العقلي على إصالح أخطاء المهارات )رسالة ماجستَت بعنوان  "قاسمي ياسين" دراسة الباحث

،معهد الًتبية البدنية  3جامعة اجلزائر( 2005-2004) ادلوسم اجلامعي (الحركية عند رياضي المستوى العالي
 ، حيث تناول الباحث يف اإلشكالية التساؤل التايل:والرياضية

  ما ىو تأثَت التصور العقلي على إصالح أخطاء ادلهارات احلركية عند رياضيي ادلستوى العايل؟ 

 :كالتايل  األساسيةوكانت فرضية الدراسة 
  أخطاء ادلهارات احلركية عند رياضيي ادلستوى العايل.يوجد تأثَت اجيايب الستخدام التصور العقلي على إصالح 

من 12تضمنت عينة البحث ادلوضوع كماوقد اعتمد الباحث على ادلنهج التررييب كمنهج مالئم لطبيعة ىذا 
أما  ومت استخدام مقياس التصور العقلي واختبارات مهارية كأدوات للبحث، رياضيي اجلمباز بطريقة قصدية،

وتوصل الباحث إىل النتائج االحصائية، اختبار"ت" ورلموعة من ادلعامالت ادلعاجلة اإلحصائية فقد اعتمدت على 
 التالية:

 .التأثَت اجيايب الستخدام التصور العقلي على إصالح أخطاء ادلهارات احلركية عند رياضيي ادلستوى العايل 

 حلركي يعترب مكوناً أساسي ومكمل يف العملية التدريبيةتأثَت عوامل التصور العقلي على ربسُت األداء ا. 
 الثالثة عشر راسةالد: 

بعنوان )أثر برنامج تعليمي للتصور العقلي على تعلم " رسالة ماجستَت محمد سعيد محمددراسة الباحث "
 جامعة النراح الوطنية، كلية (،2016-2015، ادلوسم اجلامعي )بعض المهارات لدى ناشئي كرة القدم(

 وقد سبحورت اشكالية الدراسة يف التساؤل التايل: الدراسات العليا،
 مدى فاعلية الربنامج التدرييب ادلقًتح باستخدام التصور العقلي على تعلم بعض ادلهارات لدى ناشيي كرة القدم؟ 

 كالتايل:  أىم الفرضياتكانت على ىذا األساس  و 
  أفراد اجملموعتُت الضابطة والترريبية يف مستوى أداء بعض توجد فروق دالة احصائيا يف القياس البعدي بُت

 ادلهارات األساسية يف كرة القدم.
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وقد اعتمد الباحث على ادلنهج التررييب بأسلوب اجملموعتُت ادلتكافيتُت دلالئمتو طبيعة الدراسة، كما اشتملت 
واستخدم الباحث  الترريبية، العبُت لكل من اجملموعتُت الضابطة و  12العب بواقع  24عينة الدراسة على 
أما ادلعاجلة االحصائية باإلضافة إىل رلموعة من االختبارات ادلهارية،  الربنامج التدرييب ادلقًتحكأدوات للدراسة 

 وتوصل الباحث إىل:( spssفقد استخدم الباحث برنامج )
  الضابطة والترريبية يف مستوى أداء أنو توجد فروق ذات داللة احصائية يف القياس البعدي بُت أفراد اجملموعتُت

 بعض ادلهارات األساسية يف كرة القدم ولصاحل اجملموعة الترريبية ويف مجيع االختبارات.
 الرابعة عشر راسةالد: 

)مستوى المهارات النفسية لدى العبي الكرة " رسالة ماجستَت بعنوان حسين محمد حسيندراسة الباحث "
(،جامعة النراح الوطنية، كلية الدراسات العليا، وقد سبحورت 2015-2014، ادلوسم اجلامعي )الطائرة(

 اشكالية الدراسة يف التساؤل التايل:
 ما مستوى ادلهارات النفسية لدى العيب الكرة الطائرة؟ 

تضمنت عينة  ادلوضوع كماكمنهج مالئم لطبيعة ىذا   التحليلي وقد اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي 
أما ادلعاجلة اإلحصائية فقد  ،للدراسة اةكأد  تطبيق مقياس ادلهارات النفسيةومت  ،عشوائيةبطريقة  العبا113البحث

 ( وقد توصل إىل ما يلي:spss)اعتمدت على برنامج احلزمة اإلحصائية
 مستوى ادلهارات النفسية عايل لدى العيب الكرة الطائرة دبا حيقق القدرة األدائية اجليدة 
 عشرالخامسة سة ار الد: 

 بعض لتنمية تدريبي برنامج تأثير) بعنوان رسالة ماجستير الغزالي" العزيز عبد عمر "معتز الباحث  دراسة
 (الطائرة الكرة لناشئي الملعب عن والدفاع االستقبال لمهارتي األداء مستوى على البدنية القدرات
 تدرييب برنامج تأثَت على التعرف إىل الدراسة ىذه حيث ىدفتكلية الربية الرياضية، جامعة طنطا،   ،2007

 الطائرة، الكرة لناشيي ادللعب عن والدفاع االستقبال دلهاريت األداء مستوى على البدنية القدرات بعض لتنمية

 ادلتكافيتُت اجملموعتُت ذي التررييب التصميم بواسطة الدراسة أىداف لتحقيق التررييب ادلنهج الباحث واستخدم

 اختبارات من الدراسة وتأدا وتكونت الطائرة للكرة باالع  20 من الدراسة عينة وتكونت الدراسة، ذلذه دلناسبتو

 :الدراسة نتائج أىم من وكان ة إىل الربنامج التدرييب ادلقًتح،باإلضاف و مهارية بدنية
 ادلتغَتات على اإلجيايب التأثَت توضح الترريبية للمرموعة والبعدي القبلي القياس بُت إحصائياً  دالة فروق توجد 

 .البعدي القياس لصاحل البدنية



 اإلطار العام للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجانب التمهيدي
 

 

21 

 يف الطائرة كرة ناشيي على الدراسة ىذه يف ادلستخدم ادلقًتح التدرييب الربنامج تطبيق بضرورة الدراسة وأوصت 
 البدنية القدرات لتحسُت مناسبة تدريب وأساليب طرق باستخدام ادلدربُت اىتمام وضرورة العمرية، ادلرحلة نفس

 .العمرية للمراحل مناسبتها بشرط الوحدات التدريبية خالل اخلاصة

 السادسة عشرسة ار الد: 
تأثير تنمية االنتباه والتصور ) بعنوان رسالة ماجستَت (2000) الحميد" عبد محمود محمد "دراسة الباحث

ىذه   حيث تستهدف جامعة الزقازيق، ،كلية الًتبية الرياضية(، العقلي على أداء اإلرسال لالعب الكرة الطائرة
 الطائرة الكرة لالعب اإلرسال أداء مستوى على واالنتباه العقلي لتنمية التصور برنامج تأثَت معرفة الدراسة إىل

 العقلي التصور برنامج تأثَت على التعرف هبدف اإلرسال، ودقة والتصور من االنتباه كل بُت االرتباط ودرجة

 كرة العب 34 على البحث عينة واشتملت التررييب ادلنهج الباحث استخدم وقد اإلرسالدرجة  على واالنتباه

 الرياضي واختبارات اجملال يف البيانات جلمع كوسيلة االسًتخاء على القدرة مقياس الباحث طائرة واستخدم

 :التالية النتائج إىل الدراسة وتوصلت ة،الطائر  الكرة يف اإلرسال
 الترريبية االنتباه للمرموعة وتركيز والتصور االسًتخاء على والقدرة اإلرسال دقة على ادلقًتح الربنامج فاعلية 

 الكرة لالعيب اإلرسال أداء ومستوى االنتباه وتركيز العقلي التصور على القدرة بُت اجيابية ارتباطية عالقة ووجود

 . الطائرة

 السابعة عشرسة ار الد: 
داء أل)أثر برنامج التصور العقلي على مستوى ا" رسالة ماجستَت بعنوان سليمانوسيم عقاب " دراسة الباحث

جامعة النراح الوطنية،   (، (2015-2014ادلوسم اجلامعي ) المهاري والتوافق النفسي لناشئي كرة القدم(
 وقد سبحورت اشكالية الدراسة يف التساؤل التايل: كلية الدراسات العليا،

  ر العقلي ادلقًتح على مستوى األداء ادلهاري والتوفق النفسي لناشيي كرة القدم؟ما ىو أثر برنامج التصو 
 :كالتايل  أىم الفرضياتكانت على ىذا األساس  و 
 .توجد فروق ذات داللة إحصائية يف القياس البعدي يف التصور العقلي والتوافق النفسي تعزى دلتغَت اجملموعة 

وقد اعتمد الباحث على ادلنهج التررييب بأسلوب اجملموعتُت ادلتكافيتُت دلالئمتو طبيعة الدراسة، كما اشتملت 
واستخدم الباحث  العبُت لكل من اجملموعتُت الضابطة والترريبية،  12العب بواقع  24عينة الدراسة على 

ورلموعة من االختبارات ادلهارية و أيضا مقياس التصور العقلي باإلضافة  الربنامج التدرييب ادلقًتحكأدوات للدراسة 
 :( وتوصل الباحث إىلspssأما ادلعاجلة االحصائية فقد استخدم الباحث برنامج )إىل مقياس التوافق النفسي ، 
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  نامج ادلقًتح من يف متغَتات الدراسة تعزى للرب  اجملموعتُت الضابطة والترريبيةىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت
 طرف الباحث.

 الثامنة عشرسة ار الد: 
 بعـــض تعلـــم فـــي العقلـــي للتصـــور مقتـــرح برنـــامج )فاعليـــةبعنةةةوان "ســـعايدية ىـــواري واخـــرون" ُتدارسةةةة البةةةاحث

-12)المتوسـط الطـور تالميـذ لـدى الطـائرة الكـرة فـي( واالسـتقبال المـنخفض اإلرسـال)األساسـية المهـارات
 ،حيةةث2929(،5(، العةةدد)62واالجتماعيةةة، اجمللةةد) االنسةةانية العلةةوم يف الباحةةث رللةةة علمةةي، مقةةال ،(ســنة11

 :التايل الرئيسي التساؤل يف ُتالباحث اشكالية سبحورت
 الكرة يف(واالستقبال ادلنخفض اإلرسال)األساسية ادلهارات بعض تعلم يف أثر العقلي للتصور ادلقًتح للربنامج ىل 

 .(سنة64-62)ادلتوسط الطور تالميذ لدى الطائرة
 :التايل الشكل على العامة فرضيتو الباحث طرح األساس ىذا وعلى

 الكرة يف(واالستقبال ادلنخفض اإلرسال)األساسية ادلهارات بعض تعلم يف اجيايب أثر العقلي للتصور ادلقًتح للربنامج 
 (.سنة64-62)ادلتوسط الطور تالميذ لدى الطائرة

 طبيعة دلالئمتو ادلتكافيتُت للمرموعتُت التررييب التصميم وبأسلوب التررييب ادلنهج على ونالباحث اعتمد وقد
 ونالباحث واستخدم، رلموعة لكل تلميذ( 15) بواقع تلميذ 30، وقد اشتملت عينة الدراسة على الدراسة

 ومقياس التصور العقلي، ادلقًتح التدرييب الربنامج إىل باإلضافة هاريةادل ختباراتالا من رلموعة للدراسة كأدوات

فقد مت إستخدام اختبار"ت" لعينتُت مرتبطتُت ولعينتُت مستقلتُت، ومت التوصل إىل النتائج  االحصائية ادلعاجلة أما
 التالية:

 متغَتات يف احصائية داللة ذات فروق ىناك كان والترريبية لضابطةا اجملموعتُت افراد لدى البعدية القياسات يف 
 (.االستقبال و ادلنخفض اإلرسال)الدراسة

 التاسعة عشرسة ار الد: 
)أثر استخدام أسلوب التدريب الذىني في دقة " بعنوان جاسم محمد نايف -فالح شاشدراسة الباحثُت "

(، جامعة حضرموت، قسم الًتبية 2996، ادلوسم اجلامعي )أداء بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة(
 يف اإلشكالية التساؤل التايل: انتناول الباحث حيث ،البدنية والرياضية

 ىل استخدام أسلوب التدريب الذىٍت يؤدي إىل الدقة يف أداء بعض ادلهارات األساسية بالكرة الطائرة؟ 
 كانت فرضية الدراسة كالتايل:على ىذا األساس  و 
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  والضابطة يف دقة أداء بعض توجد فروق ذات داللة معنوية يف اإلختبار البعدي بُت اجملموعتُت الترريبية
 ادلهارات األساسية بالكرة الطائرة.

وقد اعتمد الباحث على ادلنهج التررييب بأسلوب اجملموعتُت ادلتكافيتُت دلالئمتو طبيعة الدراسة، كما اشتملت 
واستخدم الباحث  تلميذ لكل من اجملموعتُت الضابطة والترريبية،  14تلميذ بواقع  28عينة الدراسة على 

أما ادلعاجلة االحصائية فقد استخدم ورلموعة من االختبارات ادلهارية،  الربنامج التدرييب ادلقًتحأدوات للدراسة ك
 :وتوصل الباحث إىل اختبار"ت" لعنتُت مستقلتُتالباحث 

 األثر اإلجيايب للربنامج ادلستخدم بأسلوب التدريب الذىٍت يف دقة أداء ادلهارات األساسية بالكرة الطائرة 
 ولصاحل اجملموعة الترريبية.

  العشرونالدراسة: 

المباشر في  أثر استخدام أسلوب التدريب الذىني)بعنوان  " أحمد حامد السويدي واخرون"دراسة الباحث
وقد سبحورت (، رللة الرافدين للعلوم الرياضية، 2007، )(تطوير بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة

 التساؤل التايل:اشكالية الدراسة يف 
 الطائرة؟ بالكرة األساسية ادلهارات بعض تطوير يف ادلباشر الذىٍت التدريب أسلوب ما ىو أثر استخدام 

 كالتايل:االساسية  كانت فرضية الدراسة على ىذا األساس  و 
  ادلقرر يف الكلية يف توجد فروق ذات داللة معنوية يف االختبار البعدي بُت أسلوب التدريب الذىٍت ادلباشر وادلنهاج

 تطوير بعض ادلهارات األساسية بالكرة الطائرة لطالب السنة الدراسية يف كلية الًتبية الرياضية.
وقد اعتمد الباحثون على ادلنهج التررييب بأسلوب اجملموعتُت ادلتكافيتُت دلالئمتو طبيعة الدراسة، كما اشتملت 

واستخدم الباحث كأدوات من اجملموعتُت الضابطة والترريبية، طلبة لكل  8طالب بواقع  16عينة الدراسة على 
أما ادلعاجلة االحصائية فقد استخدم الباحث ورلموعة من االختبارات ادلهارية،  الربنامج التدرييب ادلقًتحللدراسة 

 :إىل ونوتوصل الباحث اختبار"ت" لعنتُت مستقلتُت
  الطائرة. بالكرة األساسية ادلهارات بعض تطوير يف ادلباشر الذىٍت التدريب أسلوبالتأثَت اإلجيايب الستخدام 

  الحادية والعشرونالدراسة: 

دراسة الباحثين" ماحي صفيان واخرون" بعنوان )أثر تطبيق برنامج تدريبي يعتمد على تقنية التصور العقلي 
وتقنيات النشاط البدين رللة علوم  ،في تطوير القوة االنفجارية لألطراف السفلى لدى ناشئي كرة القدم(

 وقد سبحورت اشكالية الدراسة يف التساؤل التايل:، الرياضي
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  ما مدى فاعلية تطبيق برنامج تدرييب يعتمد على تقنية التصور العقلي ومصاحب للتحضَت البدين يف تطوير القوة
 ية ادلعرفية؟االنفرارية لألطراف السفلى على تطبيق برنامج عادي ال يعتمد على ىذه ادلهارة النفس

 :كالتايل االساسية الدراسة فرضية كانت األساس ىذا وعلى
  تطبيق برنامج تدرييب يعتمد على تقنية التصور العقلي ومصاحب للتحضَت البدين أكثر فعالية يف تطوير القوة

 االنفرارية لألطراف السفلى من تطبيق برنامج عادي ال يعتمد على ىذه ادلهارة النفسية ادلعرفية.
وقد اعتمد الباحثون على ادلنهج التررييب بأسلوب اجملموعتُت ادلتكافيتُت دلالئمتو طبيعة الدراسة، كما اشتملت 

واستخدم الباحث  العب لكل من اجملموعتُت الضابطة والترريبية،  11العب بواقع  22عينة الدراسة على 
، ض من الثبات باإلضافة إىل مقياس التصور العقلياختبار الوثب العريو  الربنامج التدرييب ادلقًتحكأدوات للدراسة 

 :إىل ونوتوصل الباحث اختبار"ت" لعنتُت مستقلتُتأما ادلعاجلة االحصائية فقد استخدم الباحث 
 لتطبيق برنامج تدرييب يعتمد على تقنية التصور العقلي ومصاحب للتحضَت  األثر اإلجيايب والفروق الدالة احصائيا

وة االنفرارية لألطراف السفلى من تطبيق برنامج عادي ال يعتمد على ىذه ادلهارة النفسية البدين يف تطوير الق
 ادلعرفية ولصاحل اجملموعة الترريبية.

  الثانية والعشرونالدراسة: 
التصور العقلي وعالقتو بمستوى األداء )أطروحة دكتوراه بعنوان "بلعيد عقيل عبد القادر" دراسة الباحث 

،معهد الًتبية (2013-2012) ةاجلامعي السنة (المستوى لرياضة الكراتي دو الجزائريةالرياضي الرفيع 
 ، حيث تناول الباحث يف اإلشكالية التساؤل التايل:3جامعة اجلزائر ،البدنية والرياضية

  ىل زبتلف درجة ونوع ومنط التصور العقلي باختالف متغَت اجلنس والسن ومستوى األداء الرياضي لدى رياضيي
 الكاراتيو دو؟

 :على النحو التايل  األساسية وكانت فرضية الدراسة
  زبتلف درجة ونوع ومنط التصور العقلي باختالف متغَت اجلنس والسن ومستوى األداء الرياضي لدى رياضيي

 الكاراتيو دو؟

 396حثكما تضمنت عينة الب كمنهج مالئم لطبيعة ىذا ادلوضوع،   وقد اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي

أما ادلعاجلة  ومت استخدام مقياس التصور العقلي واختبارات مهارية كأدوات للبحث، من رياضيي الكاراتيو دو،
 وتوصل الباحث إىل النتائج التالية: Tاإلحصائية فقد اعتمدت على معامل االرتباط واختبار 

  باإلضافة أنو زبتلف توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية موجبة بُت التصور العقلي واألداء رفيع ادلستوى
 .دو الكاراتيو رياضيي لدى األداء ومستوى والسن اجلنس متغَت باختالف العقلي التصور ومنط ونوع درجة
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 : التعليق على الدراسات السابقة والمشابهة 
إن القدرة على ربليل واستغالل الدراسات ديمكن الباحث من بناء التصورات العلمية اخلاصة بدراستو من عديد 

يف جوىر ولب األفكار اليت طرحها الباحث وحاول  الدارساتاجلوانب خاصة إذا كانت التقاطعات مع ىذه 
اسة، ولعل انب التمهيدية واألطر العامة للدر ذبسيدىا عملياً، كما أن ىذا الزخم ادلعريف لديو داللة يف إثراء اجلو 

ادلشاهبة يركز على كيفية ابراز اىم نقاط التقاطع بينها ومدى اختالفها  الدراسات عديدالباحث من خالل طرحو 
إجراءات  السابقة دبا ربتويو منو ادلشاهبة الدراسات ادلرجعية ، كما سبثل يف حد ذاهتا لإلشكاليةمن الناحية العملية 

تخدام البحث العلمي حلل توصلت إليو من نتائج الضوء الذي ينَت الطريق أمام الباحثُت لالستمرار يف اس وما
تطوير  برامج التدريب الذىٍت وداللتها يف  ، وقد مت االعتماد على ىذه الدراسات لإلدلام جبوانبادلشكالت

وعلى ىذا يتأسس لدى الباحث رلال دراستنا  القدرات البدنية وادلهارية وذلك من منطلق التدعيم للبناء ادلعريف
 رلموعة من النقاط ادلهمة من خالل:

 .االختالف من ناحية برامج التدريب الذىٍت خاصة يف كيفية بناء وصياغة األىداف 

 .التنوع يف أساليب التصور العقلي وارتباطو دبتغَتات بدنية ومهارية 

 ادلباشر خاصة يف وضع االسًتاتيريات ادلرتبطة باألداء البدين  ىناك اختالفات بُت التدريب الذىٍت ادلباشر وغَت
 وادلهاري.

  استخدام التصور العقلي ادلصاحب لألداء البدين وادلهاري ال يرتبط دبرحلة ربضَت معينة فهناك اختالف لكل
 دراسة يف مدة ومرحلة التطبيق.

  باجلانب البدين وادلهاري لدى العيب الكرة عدم وجود دالالت لتطبيق معادالت تنبؤية باإلضافة إىل عالقتها
 الطائرة.

باإلضافة إىل ديباجة اإلشكالية دبا  ،نظرة شاملة حول متغَتات الدراسة قادتنا إىلواليت ذه التعليقات إن ادلتمعن ذل
من أجل  وادلشاهبةعلى الدراسات السابقة  ربملو من دالالت إضافية لفكرة الباحث من خالل االطالع

، كما أن ىذه األخَتة قد وضحت النقاط اخلاصة بالدراسة احلالية يف مناقشة النتائج ادلتوصل إليهال هبا االستدال
وما ىي اىم ادلنطلقات األساسية اليت حددهتا ىذه األخَتة من خالل ما سبق طرحو، كما أن الباحث قد اعتمد 

ر وما توصلت إليو من نتائج وماىي على ىذه التعليقات من خالل معرفة أىم أىداف الدراسات سابقة الذك
االفاق اليت حددت سلفا، وأن ىذا األخَت ىو جوىر اخللفية النظرية ادلعرفية واليت بلورت األىداف العلمية 

 كن أن تتحقق يف الدراسة احلالية.والعملية ذلذه الدراسة وىذا من خالل الدالالت اإلحصائية اليت دي
 



The effect of mental imagery use in the annual physical 

preparation program to improve a physical and technical 

abilities of volleyball players

Abstract:

This study aimed to determine the practical effect of using mental

imagery in the annual physical preparation program, (preparatory 

competitive and transitional period( to improve a physical and

technical abilities of volleyball players ،by determining the 

differences between the control and experimental groups ،for the 

variables of physical and technical abilities of volleyball players، and 

determining predictive equations to the levels of technical abilities 

in terms of physical abilities and mental imagery among volleyball 

players، in addition to identify the most important affected periods

)preparatory - competitive - transitional) on improving technical 

abilities, through mental imagery patterns and programs.

Where the experimental method was used in the manner of two 

equal groups, with 6 players for each of the control and 

experimental groups, this represents the sample of the study, 

which consisted of 12 players involved in (the cubs club). 

The researcher assured that he had applied a set of physical and 

technical tests. in addition to the proposed program, he used also 

the mental imagery scale in sport’s field as a tool ,for obtaining 

data in order to give answer  to the hypotheses, so  the current 

study reached the following results:

*There are no statistically significant differences between the 

control and experimental groups in the results of the post tests of 

physical abilities (explosive strength of legs and arms, flexibility) 

among volleyball players.

*There are statistically significant differences between the control 

and experimental groups in the results of the post tests of physical 
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abilities (agility, neuromuscular compatibility, reaction time) among 

volleyball players.

*There are statistically significant differences between the control 

and experimental groups in the results of the post tests of skill 

abilities (serving; setting, hitting techniques) among volleyball 

players.

* The ratio of joint variance in the period of competition is the most 

affected one by the values of mental imagery coefficients, used in 

the annual physical preparation program to improve the serving 

technique of volleyball players.

* The ratio of joint variance in the period of competition is the most 

affected one by the values of mental imagery coefficients ,used in 

the annual physical preparation program to improve setting 

technique for volleyball players.

* The ratio of joint variance in the period of competition is the most 

affected one by the values of mental imagery coefficients ,used in 

the annual physical preparation program to improve the hitting 

technique of volleyball players.

*The use of non-standard (Beta) according to multiple linear 

regression gives predictive equations to determine the levels of skill 

abilities (serving, setting, hitting techniques) in terms of physical 

abilities and the level of mental imagery of volleyball players 

through the following equations:

-Skill requirement (serving technique) (degree) = (3.470) + (0.097 - x 

explosive strength of the legs cm) + (0.717 x explosive strength of 

the arms cm) + (0.282 x agility s) + (0.122 - x flexibility cm) + (0.233 x 
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mental imagery degree)

- Skill requirement (setting technique) (score) = 128.096 + (4.113 x 

reaction time S) + (2.738 - x neuromuscular compatibility S) + (7.117 

- agility S) + (1.271 x explosive strength of the arms S) + (0.368 x 

mental imagery degree).

- Skill requirement (hitting technique) (degree) = 36,385 + (0.308 x Leg 

explosive strength cm) + (0.093 - arm explosive strength cm) + (3.279 

- agility S) + (6.345 x reaction time S) + (0.681 x neuromuscular 

compatibility S) + (0.193×mental imagery degree).
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L’effet de l’utilisation de l’image mentale dans le programme 

annuel de préparation physique sur l’amélioration des 

condition physique et technique chez les volleyeurs

Resumé:

L’objectif de cette étude est de déterminer l’effet pratique de 

l’utilisation de l’image mentale dans le programme annuel de 

préparation physique (préparatoire compétitive et transitive) sur 

l’amélioration des capacités physique et technique chez les 

joueurs de volly ball . et ce à travers la détermination des 

différences entre deux groupes contrôleur et expérimental ;pour 

les deux variables de capacités physique et technique chez les 

joueurs de volly ball .et de déterminer également les équations 

probables pour mesurer les niveaux de capacités techniques au 

terme des capacités physiques et l’imagination mentale chez les 

joueurs de volly ball .en plus cette étude sert a identifier les étapes 

les plus touchées(préparatoire compétitive et transitive) par 

l’amélioration des capacités techniques a travers les types de 

l’imagination mentale on a utilisé la méthode expérimentale  selon 

la manière de deux groupes équivaux  avec 6 joueurs pour 

chaque groupe ;cela qui représente l’échantillon  d’étude qui se  

compose de 12 joueurs du club sportif de volly ball de Boussaâda 

catégorie cadet ,elle permet également au chercheur de s’enquérir 

de l’application  de certains examens  physiques et techniques  

ainsi le programme proposé et l examination de l’imagination 

mentale  dans le domaine sportif  comme des outils de statistique 

afin de prendre des décisions vis-à-vis des hypothèses émises à 

partir de cette étude on peut conclure que :

1/ il n y a pas de différence d’une signifiance statistique  entre 

les deux groupes dans les résultats des capacités techniques .  

2/ Il existe des différences statistiquement significatives entre le 

groupe témoin et le groupe expérimental dans les résultats des 

post-tests des capacités physiques (agilité, compatibilité 

neuromusculaire, temps de réaction) chez les volleyeurs.

*Il existe des différences statistiquement significatives entre le 
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groupe témoin et le groupe expérimental dans les résultats des 

tests postérieurs sur les habiletés (service, mise en place, 

techniques de frappe) parmi les joueurs de volleyball.

* Le ratio de variance articulaire en période de compétition est 

le plus affecté par les valeurs des coefficients d'imagerie 

mentale, utilisés dans le programme annuel de préparation 

physique pour améliorer la technique de service des volleyeurs.

* Le ratio de variance articulaire en période de compétition est 

le plus affecté par les valeurs des coefficients d'imagerie 

mentale, utilisés dans le programme annuel de préparation 

physique pour améliorer la technique de pose des volleyeurs.

* Le ratio de variance articulaire en période de compétition est 

le plus affecté par les valeurs des coefficients d'imagerie 

mentale, utilisés dans le programme annuel de préparation 

physique pour améliorer la technique de frappe des volleyeurs.

donne des équations prédictives pour déterminer les niveaux 

d'habiletés (techniques de service, de mise, de frappe) en 

termes de capacités physiques et le niveau d'imagerie mentale 

des joueurs de volley-ball à travers ce qui suit équations :

-Compétence requise (technique de service) (degré) = (3,470) 

+ (0,097 - x force explosive des jambes cm) + (0,717 x force 

explosive des bras cm) + (0,282 x agilité s) + (0,122 - x 

flexibilité cm) + (0,233 x degré d'imagerie mentale)

- Compétence requise (technique de réglage) (score) = 

128,096 + (4,113 x temps de réaction S) + (2,738 - x 

compatibilité neuromusculaire S) + (7,117 - agilité S) + (1,271 x 

force explosive des bras S) + (0,368 x degré d'imagerie 

mentale).

- Compétence requise (technique de frappe) (degré) = 36 385 + 

(0,308 x force explosive jambe cm) + (0,093 - force explosive 

bras cm) + (3,279 - agilité S) + (6,345 x temps de réaction S) + 

(0,681 x neuromusculaire compatibilité S) + (0,193 × degré 

d'imagerie m*L'utilisation de non standard (Beta) selon la 
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régression 

linéaire multipl
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 ممخص البحث

التدريب الفتري في شكل األلعاب المصغرة وتأثيره عمى الخصائص الفسيولوجية عند العبي 
 كرة القدم

مقارنة بين االستثارة القمبية لمتدريب الفتري في شكل األلعاب المصغرة الىذه الدراسة إلى  ىدفت
تأثير مساحة  التقميدي )الجري( باإلضافة إلى معرفةمع االستثارة القمبية لمتدريب الفتري في شكمو 

برنامج تأثير المدى  المعب عمى االستثارة القمبية لمتدريب الفتري في شكل األلعاب المصغرة وكذلك
والسرعة  وقت الراحة عمى نبضات القمبمقترح بأسموب التدريب الفتري في شكل األلعاب المصغرة ال

 القصوى اليوائية. 
العبا متطوعا من  21حث المنيج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة التي شممت استخدم البا

جحبع نبض كما اعتمد الباحث جياز رصد نبضات القمب في ، رابطة باتنة –مستوى الجيوي لكرة القدم 

 Navette (Léger et Coll. 1982) اختباروكذلك وقث الراحة باإلضافة الً  القلب أثناء الجهد
اعحمد الباحث في جحليل نحائج البيانات علً برنامج الرزم  كذلك السرعة القصىي الهىائية، لقياس

 (.SPSSاالحصائية )
 من  أقل ية لمتدريب الفتري في شكل األلعاب المصغرة توصل الباحث إلى أن االستثارة القمب

كذلك توصل الباحث إلى أنو كمما زادت مساحة المعب  االستثارة القمبية لمتدريب الفتري في شكل الجري
أن البرنامج المقترح بأسموب التدريب الفتري في شكل األلعاب المصغرة  زادت شدة الجيد المبذول، كما
قمب وقت الراحة وحسن من السرعة القصوى اليوائية لدى أفراد عينة لأدى إلى انخفاض نبضات ا

 البحث.
 .التدريب الفتري، األلعاب المصغرة، الخصائص الفسيولوجية، كرة القدم: الكممات المفتاحية



 

Interval training in the form of small-sided games and its effect 

on the physiological characteristics of football players 

Abstract : 

this study aimed to compare the cardiac excitability of interval training 

in the form of small-sided games with the cardiac excitation of interval 

training in its traditional form (running), in addition to knowing the effect of 

the playing space on the cardiac excitability of interval training in the form 

of small-sided games, as well as the effect of the proposed program with the 

interval training in the form of small-sided games on the heart rate at rest 

and the maximum aerobic speed. 

The researcher used the experimental method by designing one group, 

which included (12) volunteer players from the regional level of football 

(Batna League). 

The researcher also adopted a heart rate monitor to track the heart rate 

during the time of effort and rest, and the (Navette test) (Léger et Coll. 1982) 

to measure the maximum aerobic speed. In analyzing the data results, the 

researcher relied on the statistical package (SPSS). 

The researcher concluded that the cardiac excitability of interval 

training in the form of small-sided games is less than the cardiac excitation 

of interval training in the form of running, the researcher also found that if  

the playing area enlarged, the intensity of the effort increased. the proposed 

program with interval training in the form of small-sided games led to a 

decrease the heart rate during the rest time, and improve the maximum 

aerobic speed among the members of the research sample. 

Keywords: interval training, small-sided games, physiological characteristics, football 
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 مقــدمة

يمان به  وويهيلف فعالهف بعد اإل للتنافس بين مختلف الشعوب التدريب في جميع الميادين مجااليعتبر 
مجهاالت عتبهار  حظهد با التهدريب الريايهيي لقهد ظ هو  في زيهادة واها ة ارفهراد ممها يزيهد فهي ميهتوز االنجهاز

يتاادة القصهوز مهن مختلهف اال إلىظيث يعوا  من قبل المعنيين بارنشطف الرياييف التنافس باهتمام وبير
العلوم لذلك حصبح التدريب الريايي ملتقى لعلم الايييولوجيا وعلم الناس وعلم التربيهف وعلهم التشهريح وعلهم 

فالتهدريب التهدريب الريايهي  ي جميهع جوانهب االجتماع وعلم الظروف وغيرها من العلوم التهي تهدلو بهدلوها فه
الريايههي يشههمل اإلعههداد البههدني واإلعههداد الماههارخ واإلعههداد الخططههي واإلعههداد النايههي واإلعههداد المعرفههي 

طويلهف  حومتويهطف  حوتظقيقاا جملف واظدة وفقا لخطف قصيرة  إلىانب التي ييعى المدرب وغيرها من الجو 
 تظقيق حعلى ميتويات االنجاز.المدز في ظياة الريايي من حجل 

ثهارة  وتعتبر ورة القدم حوثر الريايات شعبيف من بين ارنشهطف الريايهيف لمها تتميهز به  مهن تشهويق وا 
ههاالت إعمميهف وصهخب جمهاهيرخ وبيهرين دقيقف  وما ييهبق ذلهك مهن  09العبا لمدة  11بين فريقين من 

وطاقمههه  ييهههابقون الهههزمن مهههن حجهههل تظيهههير  زاد مهههن اليههه ط علهههى ارجاهههزة الانيهههف للاهههرق ف صهههبح المهههدرب
المعبين لتلك البطولف بصاف عامف وهت  المباراة بصاف خاصف ظتى يوهون العبهو  جهاهزون وتهتم االيهتاادة 

الظاصهههل فهههي خطهههط التهههدريب  القصهههوز مهههن جميهههع اموانيهههاتام  فهههالمتتبع لريايهههف وهههرة القهههدم يمظههه  الت يهههر
مههن  تشههمل جميههع جوانههب اردا  بعههدما وههان ي خههذ وههل جانههب تلههك البههرام  حصههبظت إذ إعههداد الاههرقوبههرام  

التهدريب يهاهم فهي  ههذا التطهور الظاصهل الهذخ مهس وهذلك طهرق اهردا فهي خطهط التهدريب.الجوانب جهز ا من
انهب النايهي إال الج حووثر نديف بعدما وانهت النتيجهف يظيهماا الجانهب البهدني حوثر إثارة وح مشاهدة مباريات

المختهههارة فهههي الوظهههدات  لنوعيهههف التمهههارين صههه يرة يوهههون قهههدم تلعهههب علهههى جز يهههاتصهههبظت وهههرة الحن اليهههوم ح
 دور وبير في تظقيقاا.التدريبيف 

نمههها ههههو نتهههاج  ألبظهههاث لإن تطهههور طهههرق التهههدريب وتظيهههين نوعيهههف التمهههارين لهههم يوهههن وليهههد الصهههدفف وا 
م لاها  ولعهل وهرة القهد ظول ارنشطف الرياييف التي لول واظدة مناا مميزاتاا وخصا صاا المظهددةالميتمرة 

عتمهدت علهى التونولوجيها ف يهرت مااهوم طبيعهف مهن تلهك اربظهاث التهي ايتاادت من حوثر الريايات التي ا
القههدم الجاههد الههذخ يبذلهه  المعههب خههمل مبههاراة وههرة القههدم وحعطههت قههيم عههن الظالههف الاييههيولوجيف لمعههب وههرة 

يهتثارة القلبيهف والظهد ولوجيف ظول ايهتجابف المعبهين واالالايييخمل المباراة ظيث بينت العديد من الظقا ق 
  وظيهههث حن التهههدريب اروثهههر وتشهههول ظمهههت الموتيهههك خههمل زمهههن المبهههاراة ارويهههجينارقصههى اليهههتامك 
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  المعطيات وهذ  التظليمت البهد ن يتدرب المعب في  روف مشاباف ل روف المباراة فإن هذفعاليف هو ح
 ختيار  للتمارين الاعالف والتي تياهم في توفير الوقت والجاد.لمظير البدني في ان تياعد المدرب واح

القهدم  إن الظاجف الملظف لتدريب العب ورة القدم وفق ما تقتيي  المتطلبات الايييولوجيف لمباراة ورة
 موانيههات العههب وههرة القههدم خاصههف مناههاعتمههاد علههى حنيههب الطههرق لتطههوير إتجريههب ومههن ثههم اال إلههىحيههاى 

  ظيث حن الو يايف التي تعتبر الخلايف ارياييف لتطوير االموانيات الاوا يف والمهوا يف التي تتطلباا اللعبف
التظليل الدقيق لمجريات مباراة ورة القهدم حثبتهت حن المعهب يقهوم بمجاهودات مختلاهف فهي الشهدة بهين الجهرخ 

تجا  في خط ميتقيم والجرخ مع ت يير االرخ الخايف واليريع وبين التوقف ثم االنطمق المااجئ وبين الج
وههل هههذ  الظروههات ظيههب مههدتاا وشههدتاا فاههي تتطلههب قههدرة الهوا يههف غيههر ان زمههن مبههاراة وههرة القههدم طويلههف 

ويههاب العبيهه  إنهه  يتظههتم علههى المظيههر البههدني مههن إوالمعههب فههي ظاجههف لتوههرار تلههك المواقههف المهوا يههف ف
 دقيقف من المباراة. 09عب على بذل الجاد طيلف اله مف المو اقدرات هوا يف وقاعدة تيمن مد

إن تنههههوع طههههرق التههههدريب جعههههل حمههههام المظيههههر البههههدني قا مههههف عرييههههف مههههن المبههههاد  الاييههههيولوجيف 
  فالتهههدريب الميهههتمر يختلهههف عهههن الخاصهههف فلوهههل طريقهههف مميزاتاهههاوالمناجيهههف  لتظيهههير الصهههاات البدنيهههف  

والتدريب الاترخ يختلف عن التدريب التورارخ ظيث هذا ارخير التدريب الاترخ ظيث ال تتخلل  فترات راظف 
يتيهههمن فتهههرات راظهههف طويلهههف بينمههها تعتبهههر طريقهههف التهههدريب الهههدا رخ ويهههيلف تن يميهههف ويختلهههف الاارتلهههك عهههن 

 ي فههي ريايههات معينههف ورغههرات معينههفالميههتمر فههي تههواتر شههدة حدا  التمههرين وتيههتخدم تمرينههات الايبوويهه
 حوالخططيههف  حوالمصهه رة فههي اليههنوات القليلههف المايههيف علههى ارهههداف المااريههف  ارلعههابيههتخدام قتصهر اوا

بعاد الملل عن المعبين    حيبوع روتيني من التمارين البدنيف. بعدالترويح وا 

طرق التدريب يجد حن طريقف التدريب الاترخ حوثر الطرق لمختمفات الجوهريف من بين إن الممظ  
بهههاختمف فاتهههرات الراظهههف   العمهههل والراظهههف ممههها ييهههمح بزيهههادة التظميهههل علهههى المعهههببهههدح توهههرار تجيهههيدا لم

تيمح ل  بالتورار وبالتالي يمون تجييد ظمولف المنافيف )ورة القدم( في التمهارين الاتريهف ومهن ههذا عتاا يطب
ومها حنه  هتمهام وعرفهت العديهد مهن الميهميات ف فهي اليهنوات ارخيهر بوثيهر مهن االالمبدح ظ يت هذ  الطريقه

المصه رة فهي بهرام   ارلعهابوهان يموهن ايهتخدام  إذامعرفهف مها  إلهىتيهعى هذا االهتمام برزت درايات  مع
اإلعداد البدني وهل يمون حن تظل مظل الطرق التدريبيهف ارخهرز ن هرا لمميزاتاها النايهيف فاهي ال شهك حناها 

حناا تجيد موافق مباراة ورة القدم فاي مظبوبف من قبل المعبين لما تظمل  من تشويق وتنافس وبيرين وما 
 تظمل جميع جوانب اردا  في المباراة.
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فههي مجههال البظههث العلمههي والتطبيههق الميههداني فههي بههرام  التظيههير البههدني  هههذين الطههريقتين إن بههروز
إجهرا  ههذ  الدرايهف تظهت عنهوان د التهدريب الاتهرخ  إلهىلمعب ورة القدم ظرك اهتمام الباظث بامها ودفعتها  

المص رة وت ثير  على الخصا ص الاييولوجيف عند العبي ورة القدمد وو خ درايف علميهف  ارلعابفي شول 
الدرايهات اليهابقف والمشهاباف  إلهىجانب تمايدخ تيمن اشواليف البظهث وحهدافه  باإليهافف  إلىنا بظثنا قيم

وطهرق التهدريب الريايهي الاصل ارول تمثل في  تيمن الجانب الن رخ ثمث فصول هي للمويوع  وما
ارجاهزة الو يايهف  الاصهل الثالهث عهنو المص رة فهي وهرة القهدم  ارلعابعن الاصل الثاني   تدريب المداومف

جهههرا ات انهههب التطبيقهههي فقهههد تيهههمن فصهههل عهههن اإلوهههرة القهههدم  حمههها الجوالخصههها ص الايهههيولوجيف لمعهههب 
  .  النتا   المتوصل إلياا ثم مناقشتاا المناجيف للبظث وفصل حخر تم في  عرت وتظليل
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 شكالية البحث:إ .1

 إلىلقد شيدت كرة القدـ في السنوات األخيرة تطورا ممحوظا نتيجة لتمؾ األعماؿ التي سعت   
القدـ مما والوظيفي لالعب كرة البدني  عداداإلفيـ نشاط كرة القدـ بدقة واالستفادة منيا في مجاؿ 

تجريب طرؽ جديدة أو  إلىعكس عمى أدائو المياري والخططي والنفسي حيث أدت تمؾ األعماؿ ن
تطوير طرؽ قديمة لتحاكي ظروؼ مباراة كرة القدـ إذ بينت تمؾ الدراسات أف الجيد في مباراة كرة 

الالعب خالليا  فإفؿ القدـ متناوب بيف فترات الجيد وفترات الراحة، حيث أف زمف مباراة كرة القدـ طوي
نطالؽ بسرعة طة، االيقـو بحركات مختمفة ومتنوعة في المدة والشدة كالجري لمسافات قصيرة ومتوس

 ،(Hourcade، 2019 ،12)العالي حسب  المستوى في التوقؼ المفاجئ وتغيير االتجاه، فالالعبوف
 تكوف خالليا المعب مف دقيقة 90 الػ في ثواني 4 كؿ القدـ كرة مباراة في حركة 1400 يقوموف بػ
وفي تحميؿ أخر لجيد الالعب خالؿ مباراة  لالسترجاع يتخمميـ وقت مختمفة في الشدة المجيودات

( توقؼ وتغيير 70-40( حركة جري انفجاري و) 109-72رسمية تبيف أف جيد الالعب يتنوع بيف )
تحرؾ  27تحرؾ بدوف كرة و  30ضربة بالرأس،  11مراوغة،  13تدخالت الفتكاؾ الكرة،  6اتجاه 
( Bangasbo, Michalsik,2002, 53)وبالتالي حسب  (Turpin, 2002, 10)بالكرة 

(Delall, Javier, 2017, 02 )كرة القدـ ىي رياضة جماعية ذات نشاط بدني يغمب عميو  فإف
يعتبر التدريب الجيد المتقطع الذي يفسره الباحث مف حيث المبدأ أنو التناوب بيف الجيد والراحة، و 

العمؿ  في مما يساىـ تبادؿ فترات العمؿ والراحة  تجسيدا لمبدأالفتري أحد أكثر الطرؽ شيوعا 
ما م يسمح لالعب بتكرار نفس العمؿ لمرات عديدة دوف اليبوط في مستوى األداء حيثبحموالت كبيرة 

  .افسةيساعد عمى تكيؼ أجيزة الجسـ وتطورىا وبالتالي االستعداد لحموالت المن

إف التدريب الفتري مف بيف الطرؽ التدريبية الكالسيكية التي تتميز بالتحكـ الجيد في متغيرات  
أىـ ما جاء في طرؽ تشكيؿ الحمؿ البدني  (Fox et Mathews)الحمؿ البدني إذ يعتبر جدوؿ 

التدريب بصفة نتاج الطاقة وىو ما يحقؽ أىداؼ سا عمى أزمنة الجيد وفقا ألنظمة إوالتي تعتمد أسا
عامة والتحضير البدني والوظيفي لالعب كرة القدـ بصفة خاصة العتبار أف نشاط كرة القدـ نظاـ 

 فإف( Farhi, Cazorla, 1998, 63فحسب دراسات كؿ مف ) ىوائي فضال عف النظاـ الالىوائي،
( ٪70.8الطاقة المصروفة خالؿ مقابمة كرة القدـ تتوزع بيف شعبتيف أساسيتيف، الشعبة اليوائية بنسبة )

( متمثمة في 14.9٪متمثمة في حركات )المشي، الجري البطيء( والشعبة الالىوائية الاللبنية بنسبة )
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ية المبنية بنسبة حركات )الجري، السريع الجري، بأقصى سرعة( مع تدخؿ ثانوي لمشعبة الالىوائ
فيما يخص التأثير الفيسيولوجي لطريقة  أما ، في حركات تكرار الحركات السريعة ( متمثمة14.3٪)

تنمية التحمؿ العاـ والتحمؿ الخاص  " إلى Weinek (1986)يا تؤدي حسب فإنالتدريب الفتري 
ترقية عمؿ الجيازيف الدوري والتنفسي مف خالؿ تحسيف السعة  إلىأحيانا وتحمؿ القوة، كما تؤدي 

زيادة حمؿ الدـ لألكسجيف وتأخر ظيور التعب، كما تساعد  إلىالحيوية لمرئتيف وسعة القمب باإلضافة 
التدريب الفتري  فإفوبالتالي ، تنمي صفة اإلرادة وقدرة التحسف والتأقمـ"و عمى زيادة الشعيرات الدموية، 

، Sylvain Alain)األنسب لتدريب القدرات البدنية والفيسيولوجية لالعبيف حيث يشير  ىو التدريب

. ( "أف طريقة التدريب الفتري ىي أكثر الطرؽ استعماال في كرة القدـ"Holffنقال عف ) (78، 3122
ونتيجة لمبحوث المتواصمة عف أفضؿ الطرؽ فمقد تـ االىتماـ بيذه الطريقة عمى وجو الخصوص مف 

 (Gacon Gearger)عمى يد برزت طريقة التدريب المتقطع "بيف طرؽ التدريب األخرى لذلؾ 
حيث تعتبر كنوع ميـ مف أنواع ( 1994و  1984) بيف المدرب الوطني الفرنسي في ألعاب القوى ما

وىو  أنو شكؿ خاص مف التدريب الفتري (Herve Assadi)التدريب الفتري، وىذا ما أشار إليو 
, 2009بوفدان، )(VMA)"  يتميز بفترات راحة قصير وجيد يقترب مف السرعة اليوائية القصوى

ويرى الباحث أنو أحد أنواع التدريب الفتري والمتمثؿ في التدريب الفتري مرتفع الشدة أو ما ، (83
 .(High-Intensity Interval Training)يعرؼ بػ 

بروز طرؽ لـ تكف لترقى ليذا االىتماـ في  إلىتجاه نحو التخصص في التدريب أفضى إف ال
 خالؿ مف( التحمؿ) اليوائي األداء تطوير "أنو يمكف (Gille. 2010)يؤكد البدني حيث  عداداإل

 لتأثيرىا لالىتماـ مثير بديؿ أنيا يبدو والتي المصغرة األلعاب وخصوصا المعب األشكاؿ مف العديد
المنافسة، وحسب  في الممارسة االحتياجات وتمبية الدموية واألوعية القمب نظاـ عمى الميـ

( Balsom, 1999)  و(Bangosbo, 2003)  و(Reilley et Gibbourne, 2003)  و
(Impellizzeri et coll, 2006) اليوائية الصفات تطوير المصغرة  تساعد عمى األلعاب فإف 

المصغرة  ال تقؿ أىمية عف  األلعابومنو يرى الباحث أف المتقطعة"،  التماريف طريقة بنفس لالعبيف
 (Hourcade، 2019 ،45)طريقة التدريب الفتري بؿ تعد أكثر تجسيدا لنشاط كرة القدـ حيث يؤكد 

ثارة في نوعية النشاط وأنيا أكثر متعة وا   أف الميزة األساسية ليذه الطريقة ىي طبيعتيا التي تقترب مف
تطوير و/أو الحفاظ عمى القدرات البدنية والفيسيولوجية لالعبيف بنفس  إلىأعيف الالعبيف وىي تيدؼ 
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كفاءة األشكاؿ التقميدية في العمؿ الفردي، كما أننا نجد غالبا في ىذه العائمة مف التماريف وضعيات 
( التي تيدؼ لتطوير المداومة بمختمؼ أشكاليا: 8ضد  8) إلى( 1ضد  1مختمفة ومتغيرة مف )

يصؼ قدرة ىوائية، وقدرة ىوائية قصوى وكذلؾ عنصر القوة ولكف بشكؿ أقؿ، كما  مداومة ىوائية،
(Dellal, 2008, 135)  نقال عف(Kirkendall, 2001)  أف كرة القدـ ىي عبارة عف مراحؿ مف

أنو عند مقارنة لعبة  Allenet (1998)يشيروقد  ( أو أقؿ عمى مساحات محددة،4ضد  4) المعب
( عمى الرغـ مف أف المسافة المقطوعة كانت متقاربة، إال أف عدد 11ضد  11( و)5ضد  5)

أنو عند  كما ثبت(. 11ضد 11( منو في لعبة )5ضد  5اتصاالت الالعب بالكرة كاف أكثر في لعبة )
مف وقت  ٪8( أف الكرة تكوف خارج المعب بنسبة 11ضد  11المصغرة بكرة القدـ ) األلعابمقارنة "

ضد  11في مباراة ) ٪ 34( وبنسبة 7ضد  7في لعبة ) ٪ 14( وبنسبة 4ضد  4المعب في لعبة )
المصغرة إذ أنو خالليا يحصؿ  األلعاب( وىو ما يجعمنا نستفيد مف حجـ الوقت الفعاؿ في 11

 Entrainement de" )بر لممس الكرة فالعمؿ يكوف خالليا مكثؼالالعبوف عمى فرصة أك

football PRO, P62) ،نقال عن( 9، 3131،صدوقي ) ويضيف (Hourcade، 3129 ،55) 
المصغرة اقتربت كثيرا مف تمؾ التي في المنافسة  األلعابفي األقصى أف نتائج متوسط النبض القمبي "
 ."المنافسةفي ( ف/د170-160) مقابؿ( 173±10٪)

معدؿ لمقمب يمكف الوصوؿ إليو عند أداء الجيد أعمى ىو  (FCmax)األقصى  القمب نبضإف 
البدني حتى التعب، وىذا المعدؿ يبقى ثابتا حيث أثبتت جؿ الدراسات أنو ال يتغير تحت تأثير البرامج 

 10عتبارا مف عمر ا قؿ بمعدؿ نبضة واحدة في الدقيقةالتدريبية اليوائية فيو مرتبط بالعمر، حيث ي
مؤشر لمجيد، إذ ينصح  (FC) ( ويعتبر النبض القمبيIsabell et coll, 2014, 52سنة ) 15 إلى

(، ويستخدـ النبض Carré, 2013, 08باستعمالو كمراقب لعممية التدريب وليس كيدؼ لمتدريب )
معدؿ نبض  إلىيعود وقت الراحة كمؤشر لمياقة الجيازيف الدوري والتنفسي، فالشخص الالئؽ بدنيا 

أف القمب  (Wilmore et Costill, 2006, 334)(. ويذكرBillat, 2012, 30الراحة بشكؿ أسرع )
الالئؽ بدنيا يستطيع ضخ كمية كبيرة مف الدـ بعدد قميؿ مف الضربات في الدقيقة وأف العبي التحمؿ 

دؿ نبض الراحة لغير ف/د بينما يصؿ مع 34 إلىلدييـ مستوى منخفض مف معدؿ نبض الراحة يصؿ 
 ف/د.  80 إلى 60الممارسيف مف 
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أحسف مؤشر  (VO2maxاألكسجيف )الستيالؾ األقصى كما يعتبر الكثير مف الخبراء الحد 
يعبر عف كفاءة األجيزة الوظيفية في صورة الجياز القمبي الدوراني والقمبي التنفسي أي مدى تحسف 

امتصاصيا عمى  اإلنسافصفة التحمؿ، وىو يعني الكمية القصوى لألكسجيف التي يمكف لجسـ 
مستوى الجياز  الوعائي، واستعماليا عمى -مستوى الجياز الرئوي ونقميا عمى مستوى الجياز القمبي

 ,Pollock)، وأكدت دراسة (Savoldelli, Laidet, 1998, 48)العضمي وىي تتأثر بالتدريب 

يا لمدة ستة أشير بشدة أسبوع دقيقة ثالث مرات  30أف تدريب شخص عادي ألوؿ مرة لمدة  (1973
، 3114 )عبد الفتاح ، ٪(20-15تسجؿ تحسنا بنسبة )  األكسجيفالستيالؾ األقصى مف الحد  75٪

الدور اإليجابي الذي يحققو  (2005السعود )نقال عف  (6، 2013، حامد سالمة)ويؤكد . (522
عمى حماية القمب ووقايتو وتقميؿ اآلثار السمبية لمضغوط  األكسيجينيةاالنتظاـ في البرامج التدريبية 

 فعالية ىذه البرامج في تحسيف القدرة الالأكسيجينية. إلىاإلجيادية إضافة 

ف مسألة تأثير التدريب عمى جسـ الالعب في لعبة كرة القدـ مف األمور اليامة الواضح أ مف
والتي تناؿ اىتماـ المعنييف بالمعبة وأف اختيار التماريف المناسبة والمنظمة ليا دور في عممية التطورات 

 فإف ، لذلؾ(VO2max) األكسجيفالستيالؾ األقصى والحد ( FC)كنبض القمب  لمتغيرات الفسيولوجية
ضرورة حتمية وخطوة  عداداإلالتخطيط الجيد ووضع برنامج مبني عمى أسس عممية لمختمؼ مراحؿ 

ومع  اىتماـ الباحثيف  في السنوات األخيرة  أساسية لتحقيؽ االرتقاء بجميع جوانب األداء في كرة القدـ،
 إلىرتأى الباحث فقد االمصغرة والتدريب الفتري   األلعاب( بطرؽ التدريب الحديثة ك2019، 2002)

تسميط الضوء عمى ىاتيف الطريقتيف بدمجيما لالستفادة القصوى مف كؿ مميزاتيما ومعرفة تأثيرىما 
 عمى التساؤؿ التالي: اإلجابة مف خالؿالخصائص الفسيولوجية عند العبي كرة القدـ عمى 

عمى الخصائص الفسيولوجية عند تأثير  المصغرة األلعابفي شكؿ الفتري  لمتدريبىؿ  - 
 العبي كرة القدـ؟

 عمى التساؤالت الجزئية التالية: اإلجابةعمى ىذا التساؤؿ البد مف  ولإلجابة

تدريب الفتري في شكؿ في االستثارة القمبية بيف ال إحصائية توجد فروؽ ذات داللة ىؿ  .1
 الكالسيكي؟التدريب الفتري في شكمو و  المصغرة  األلعاب
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متدريب الفتري في شكؿ في االستثارة القمبية ل إحصائية ىؿ توجد فروؽ ذات داللة  .2
 ؟تعزى لمتغير مساحة المعبالمصغرة  األلعاب

بيف القياس القبمي والقياس البعدي في كؿ مف  إحصائية توجد فروؽ ذات داللة ىؿ  .3
    ؟(VMAوقت الراحة والسرعة القصوى اليوائية ) (FCنبض القمب )

 . فرضيات البحث:2

المصغرة يعمؿ عمى تطوير  األلعابفي شكؿ التدريب الفتري  استخداـ الفرض العام:
 الخصائص الفسيولوجية لدى العبي كرة القدـ.

 الفرضيات الجزئية: 

 األلعابفي االستجابة القمبية بيف التدريب الفتري في شكؿ  إحصائية توجد فروؽ ذات داللة  .1
 المصغرة والتدريب الفتري في شكمو الكالسيكي؟

 األلعابفي االستجابة القمبية لمتدريب الفتري في شكؿ  إحصائية توجد فروؽ ذات داللة  .2
 حسب مساحة المعب؟

كؿ مف نبض القمب  لبعدي فياالقياس بيف القياس القبمي و  إحصائية توجد فروؽ ذات داللة  .3
(FC) وقت الراحة والسرعة القصوى الي( وائيةVMA   ؟) 

 . تحديد مفاهيم مصطمحات البحث:3

 :التدريبي . البرنامج1.3

  التعريف االصطالحي: -

الخطوات التنفيذية في صورة أنشطة تفصيمية مف  البرنامج بأنو '' (261، 1997)حماد، يعرؼ 
الواجب القياـ بيا لتحقيؽ اليدؼ، بذلؾ نجد أف البرنامج ىو أحد عناصر الخطة وبدونو يكوف 

 التخطيط ناقصا ''. 
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 :جرائيالتعريف اإل -

البرنامج التدريبي ىو مجموعة الخطوات التطبيقية والتفصيمية التي تتمثؿ في الحصص  
وحدة تدريبية بأسموب التدريب  23، والتي تشمؿ لباحث عمى العينة التجريبيةالتدريبية التي يطبقيا ا

  المصغرة. األلعابالفتري في شكؿ 

 . التدريب الرياضي:2.3

  التعريف االصطالحي: -

عممية تربوية مخططة مبنية عمى األسس العممية بأنو '' (8، 2005، د الخالقعب)يعرفو 
مستوى ممكف في النشاط الرياضي الممارس وذلؾ أعمى  إلىوالقواعد التربوية ليدؼ الوصوؿ بالفرد 

مكاناتو الخططية وقدراتو العقمية وكذلؾ زيادة الدوافع  بتنمية قدرات الفرد البدنية  مياراتو الحركية وا 
 النفسية وتطوير سماتو الشخصية واإلرادية ''.

  التعريف اإلجرائي: -

 جوانب الالعب مف جميع  إعداد إلىليا ىي تمؾ العممية العممية التي يسعى المدرب مف خال
مستويات أعمى  إلىبو مف أجؿ الوصوؿ األداء الرياضي ) البدنية والميارية والنفسية والخططية(، 

    اإلنجاز

 التدريب الفتري:. 3.3

 :يصطالحالتعريف اال -

تقديـ حمؿ تدريبي يعقبو راحة  بأنياطريقة التدريب الفترية  (211،  2001، حماد)يعرؼ 
  بصورة متكررة ،أو التبادؿ المتتالي لمحمؿ.

بأنو نظاـ تدريبي يتميز بالتبادؿ المتتالي بيف الجيد والراحة  (216، 2004 ،الربضي)ويعرفو 
 تدريب والتدريب الذي يميو.بيف كؿ 
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 :جرائيالتعريف اإل -

ىو ذلؾ األسموب والتنظيـ التدريبي الذي يتناوب فيو التدريب بيف العمؿ والراحة فيكوف حمؿ 
والتدريب الفتري لو  تنمية ثـ تكرار نفس الحمؿ السابؽتدريبي تعقبو فترة راحة مدتيا حسب اتجاه ال

العديد مف التسميات نتيجة لمترجمة مف المصطمحات األجنبية والتي تعبر عف نفس المبدأ )عمؿ/راحة( 
ونجد   (intermittent)المصطمح الفرنسي مصطمح نتيجة لمترجمة  المتقطع أو التدريب التبادليف

الفتري ىو ترجمة لممصطمح  التدريب أما ، الطويؿالقصير والمتوسط و العديد مف األشكاؿ منيا فيو 
 إلىونجد فيو مرتفع الشدة ومنخفض الشدة، وىناؾ مف يقسمو  (intervalle training)االنجميزي 

 القصير والمتوسط والطويؿ.

 المصغرة: األلعاب. 4.3

 التعريف االصطالحي:  -

نفوس الالعبيف، والتي تجرى  إلىبأنيا "تمؾ التماريف المحببة ( 135، 1992، مختار)يعرفيا 
عمى مساحات ضيقة وبعدد معيف مف الالعبيف، وقد يكوف ىذا العدد متساويا أو متفاوتا حسب 

 األىداؼ المسطرة".

التي تتـ في مساحات صغيرة )ضيقة(،  األلعاب( بأنيا "ىي تمؾ 12، 2020صدوقي، يعرفيا )
تحدد حسب اليدؼ المراد الوصوؿ إليو مف التدريب في مواقؼ مشابية لألداء الفعمي أثناء المباريات 

 )المنافسات( قصد تحسيف أو الحفاظ عمى مختمؼ مكونات األداء البدني.

 :جرائيالتعريف اإل -

الممعب باستخداـ الكرة والتي تكوف ىي تمؾ التماريف التي تؤدى في مساحات محددة مف 
، وىي توجو جديد في ميع متطمبات األداء في كرة القدـمشابية لمواقؼ المباراة  فتحتوي عمى ج
( إال أف الباحث سيكتفي في 10ضد 10) إلى( 1ضد  1التحضير البدني والتي تشمؿ أشكاؿ مف )

 (.6ضد 6و ) 4 +( 4ضد 4(، )2ضد  2( أشكاؿ منيا وىي )03بػ ) ىذه الدراسة
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 . الخصائص الفسيولوجية:5.3

 :التعريف االجرائي -

ىي تمؾ المتغيرات الوظيفية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالخصائص البدنية وتتمثؿ في نبضات 
الستيالؾ األكسجيف، السرعة اليوائية القصوى، األقصى الحد القمب، والسعة الحيوية، وضغط الدـ، 

السرعة القصوى فيي عبارة عف مؤشرات جسمية تتأثر بالتدريب والتي نستيدؼ منيا في ىذه الدراسة 
 (FC) ونبض القمب (VO2max) األكسجيفالستيالؾ األقصى الحد كمؤشر عف ( VMA) اليوائية 

 .                                                            أثناء الجيد البدني وقت الراحة 

 :األكسجينالستهالك األقصى . الحد 1.5.3

ىو أكبر كمية أكسجيف مقاسة عمى مستوى سطح البحر والممكف استيالكيا مف طرؼ الرياضي 
 (Millet, 2006, 20) .في وحدة زمنية خالؿ مجيود عضمي 

 القمب )النبض(: . معدالت2.5.3

يعبر معدؿ القمب )النبض( عف عدد ضربات القمب في الدقيقة الواحدة ويتراوح معدؿ القمب 
( ف/د. ويالحظ عند األفراد الرياضييف ظاىرة بطئ ضربات القمب, حيث يصؿ 70 - 60بحوالي )

 (.151، 2006، سعدكماش و )ف/د   60أقؿ مف  إلىمعدؿ القمب وقت الراحة 

 السرعة القصوى الهوائية:. 3.5.3

األقصى ىي السرعة التي نبمغ عندىا مستوى القدرة اليوائية القصوى وىي مؤشر لبموغ الحد 
 (.Aubert, Thierry, 2007, 39) األكسجيفالستيالؾ 

 أهمية البحث: .4

 :من الناحية النظري 

المكتبػة الجامعيػة الجزائريػة بمرجػع  تزويدىميتو مف الناحية النظرية مف خالؿ  يكتسب البحث أ
مػػف شػػأنيا أف تسػػاىـ فػػي زيػػادة المعرفػػة لػػدى المػػدربيف  عممػػي يحتػػوي عمػػى معطيػػات نظريػػة وتطبيقيػػة

 والباحثيف في مجاؿ تدريب كرة القدـ.
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  :من الناحية التطبيقية 

تري بأسموب التدريب الفيكتسب البحث أىميتو مف خالؿ تصميـ الباحث لبرنامج تدريبي مقترح 
 – 3)بواقع  أسابيع  6وحدة تدريبية و وزعيا عمى  23، إذ صمـ الباحث المصغرة األلعابفي شكؿ 

، تشمؿ ىذه الوحدات أىداؼ تدريبية وفقا التجاه التنمية اليوائي أو ال سبوع تدريبية في األ ةوحد ( 4
وىـ منطقة ( Fox et Mathews, 1993)ىوائي معتمدا عمى ثالث مناطؽ مف أزمنة الجيد لجدوؿ 

 . )النظاـ اليوائي( والرابعة )النظاـ المختمط( والثالثة)النظاـ الالىوائي الالحمضي( الجيد الثانية 

 أهداف البحث: .5

 : إلىييدؼ البحث 

المصاحبة ألداء تماريف التدريب الفتري )االستثارة القمبية( الفيسيولوجية معرفة التغيرات  .1
 المصغرة. األلعابفي شكؿ 

بأسموب التدريب الفتري في  البدني الخاص عداداإلبدني لفترة  إعداد برنامجتصميـ  .2
 المصغرة.  األلعابشكؿ 

 األلعاببأسموب التدريب الفتري في شكؿ  معرفة مدى فعالية البرنامج التدريبي المقترح .3
السرعة القصوى و ( FC) نبض القمبك في تطوير الخصائص الفسيولوجية المصغرة
 .(VMA) اليوائية 

معرفة تأثير مساحة المعب عمى شدة الجيد المبذوؿ في التدريب الفتري في شكؿ  .4
 المصغرة. األلعاب

 أسباب اختيار الموضوع: .6

 تدني المستوى البدني ومدى ارتباطو بالجانب الفسيولوجي لدى أفراد عينة البحث. .1
غياب األسموب العممي في تخطيط البرامج التدريبية في جميع مراحؿ الموسـ التدريبي  .2

 المدربيف القائميف عمى فرؽ الرابطة الجيوية الثانية لكرة القدـ باتنة.بعض مف قبؿ 
المساىمة في االرتقاء بمستوى كرة القدـ مف خالؿ وضع برنامج مبني عمى أسس  .3

 عممية.
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 مشابهة:. الدراسات السابقة وال7

تعتبػػر ىػػذه الخطػػوة مػػف الخطػػوات اليامػػة عنػػد معالجػػة موضػػوع بحػػث مػػا، إذ تسػػاعد الباحػػث فػػي 
تحديد مشكمة بحثو وتجنبو تكرار المواضيع. كمػا تسػاعده فػي تػوفير جيػوده انطالقػا مػف االسػتفادة منيػا 

صمة بموضوع  في تتبع الخطوات التي اعتمدىا الباحثوف مف قبمو عند معالجتيـ لمواضيع شبيية وذات
لدرجػة ارتباطيػا   وذلػؾ وفقػا بحثو، وفيما يمي عرض لبعض الدراسات السابقة والمشػابية لمدراسػة الحاليػة

 البحث متغيراتل

 . عرض الدراسات السابقة والمشابهة:1.7

  متغير التدريب الفتري:الدراسات التي تناولت 

أجريػت الدراسػة حػوؿ '' أثػر تمػاريف مياريػة بدنيػة ( 2004دراسة الزهاوي، هه فال خورشيد رفية ). 1
عمػػػى أسػػػس التػػػدريب الفتػػػري عمػػػى عػػػدد مػػػف المتغيػػػرات البدنيػػػة والمياريػػػة والوظيفيػػػة لالعبػػػي كػػػرة القػػػدـ 

 الشباب '' .

الكشػػؼ عػػف  اسػػتخداـ تمػػاريف مياريػػة بدنيػػة عمػػى أسػػس التػػدريب الفتػػري  إلػػىىػػدفت الدراسػػة  -
المياريػػػة والوظيفيػػػة لالعبػػػي كػػػرة القػػػدـ الشػػػباب والكشػػػؼ عػػػف داللػػػة عمػػػى عػػػدد مػػػف المتغيػػػرات البدنيػػػة و 

 في عدد مف المتغيرات البدنية والميارية والوظيفية لالعبي كرة القدـ . حصائية الفروؽ اإل

واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي لمالئمػػة وطبيعػػة البحػػث وأىدافػػو وقػػد شػػمؿ مجتمػػع البحػػث  -
عينػػة البحػػث  أمػػا العػػب  300اؽ لألنديػػة فئػػة الشػػباب والبػػالغ عػػددىـ الالعبػػيف المشػػاركيف ببطولػػة العػػر 

العبػػػػا تػػػػـ اختيػػػػارىـ بالطريقػػػػة العشػػػػوائية يمثمػػػػوف نػػػػادي الشػػػػرطة الرياضػػػػي لمموسػػػػـ  32فتكونػػػػت مػػػػف 
2002/2003 . 

اكتسب البحث أىمية مف خالؿ تصميـ الباحػث لمػنيج تجريبػي مقتػرح باسػتخداـ تمػاريف بدنيػة  -
تمػريف ووزعيػا  16أسس التدريب الفتري وفؽ أنظمة إنتاج الطاقة، إذ صػمـ الباحػث ميارية مبنية عمى 

ات كوسػػػيمة لجمػػػع ختبػػػار ، اسػػػتخدـ الباحػػػث االسػػػبوع وبواقػػػع وحػػػدتيف تػػػدريبيتيف فػػػي األ أسػػػابيع  8عمػػػى 
 المعمومات .

 الباحث ما يمي : توصمت -
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جػػو المرجػػوة كونػػو غيػػر نتائ إلػػىالمنيػػاج المعػػد مػػف قبػػؿ مػػدرب المجموعػػة الضػػابطة لػػـ يػػؤدي  .1
 منتظـ وال يعتمد عمى أسس عممية في وضع المناىج التجريبية .

فػػػػي تحسػػػػيف مسػػػػتوى عينػػػػة المجموعػػػػة  يجابيػػػػة المنيػػػػاج التجريبػػػػي المقتػػػػرح كانػػػػت لػػػػو أثػػػػاره اإل .2
 التجريبية في كافة المتغيرات البدنية والميارية والوظيفية .

 أحدث المنياج التجريبي الذي نفذتو المجموعة التجريبية تطورا مقارنة بالمجموعة الضابطة. .3

التمرينات المستخدمة في المنطقة األولى والثانية مف مناطؽ التدريب الفتري لو دور فعاؿ عمى  .4
 تطوير المتغيرات البدنية والميارية والوظيفية عمى أفراد العينة لممجموعة التجريبية

أجريػػػت ىػػػذه الدراسػػػة حػػػوؿ '' أثػػػر اسػػػتخداـ الشػػػبكة ( 2005دراسةةةة فةةةارس مصةةةطفي  ل حمةةةو ). 2
التدريبية بأسػموب التػدريب الفتػري عمػى تطػوير بعػض المتغيػرات الوظيفيػة و البدنيػة و المياريػة لالعبػي 

 .الشباب بكرة القدـ ''

ب التػػدريب الفتػػري الكشػػؼ عػػف أثػػر اسػػتخداـ الشػػبكة التدريبيػػة بأسػػمو  إلػػىىػػدفت ىػػذه الدراسػػة  -
عػػدد مػػف المتغيػػرات البدنيػػة و المياريػػة والوظيفيػػة لالعبػػي كػػرة القػػدـ لمشػػباب، والكشػػؼ عػػف داللػػة  ىعمػػ

 في عدد مف المتغيرات البدنية والميارية والوظيفية لالعبي كرة القدـ لمشباب. حصائية الفروؽ اإل

عمػى عينػة  أجػريواستخدـ الباحث المػنيج التجريبػي لمالءمتػو وطبيعػة وأىػداؼ البحػث والػذي  -
 بالطريقة العشوائية. أختيرواالعب  32مف شباب نادي سنجار الرياضي بمحافظة نينوى والبالغ عددىـ 

اكتسػػػب البحػػػث أىميتػػػو مػػػف خػػػالؿ تصػػػميـ الباحػػػث لمػػػنيج تػػػدريبي مقتػػػرح باسػػػتخداـ الشػػػبكة  -
وحدة تدريبية و وزعيا  40وأسموب التدريب الفتري وفؽ أنظمة إنتاج الطاقة، إذ صمـ الباحث  ةالتدريبي

 .سبوع وحدات تدريبية في األ 5بواقع  أسابيع  8 ىعم

 : إلىتوصمت الدراسة 

أحدث المنياج التدريبي المقتػرح باسػتخداـ الشػبكة التدريبيػة أثػرا إيجابيػا فػي المتغيػرات الوظيفيػة  .1
 والميارية المعنية بالدراسة. والبدنية

 إلػىالمنياج التدريبي المقترح وبأسموب التدريب الفتري المستند عػف أنظمػة إنتػاج الطاقػة يػؤدي  .2
 المتغيرات الوظيفية والبدنية والميارية لالعبي الشباب لكرة القدـ. تطوير
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 إلىوال يستند نتائج طيبة كونو غير منظـ  إلىالمنيج المعد مف قبؿ مدرب المجموعة لـ يؤدي  .3
 األسس العممية الصحيحة .

كما أظيرت نتائج الدراسة أف نسبة التحسف لممجموعة التجريبيػة ارتفعػت ممػا يػدؿ عمػى التػأثير  .4
 اإليجابي لمبرنامج التدريبي المقترح في جميع المتغيرات قيد الدراسة .

مة لمبرنػػػامج كمػػػا أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف ىنػػػاؾ نسػػػبة تحسػػػف لممجموعػػػة الضػػػابطة المسػػػتخد .5
 التقميدي ولكف بنسبة أقؿ عف المجموعة التجريبية التي استخدمت البرنامج المقترح  .

أطروحة دكتوراه تحت عنواف تأثير التدريب الفتػري مختمػؼ الشػدة (، 2016دراسة بوفدان عثمان ). 3
 ائية لدى العبي كرة القدـ أواسط.في تحسيف عتبة األيض اليوائية والالىو 

معرفػػػة تػػػأثير التػػػدريب الفتػػػري مختمػػػؼ الشػػػدة والتحقػػػؽ مػػػف أفضػػػميتو فػػػي  إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة  -
سػنة،  19قصوى والتحمؿ الخاص عنػد العبػي كػرة القػدـ تحػت لتحسيف القدرة اليوائية القصوى وتحت ا

وائيػة وكذلؾ تحديد طريقة تقدير القدرة اليوائية تحت القصوى والمعبر عنيا بعتبة األيض الالىوائية والي
لألكسػجيف األقصػى ومنطقة االنتقاؿ ىوائي/ الىوائي والقػدرة اليوائيػة القصػوى المعبػر عنيػا بالمسػتيمؾ 

، التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة العالقػػة بػػيف كػػؿ مػػف القػػدرة األقصػػى والسػػرعة اليوائيػػة القصػػوى ونػػبض القمػػب 
 سنة. 19اليوائية تحت القصوى والقصوى والتحمؿ الخاص لدى العبي كرة القدـ تحت سف 

مػػػف فريػػػؽ وداد مسػػػتغانـ العبػػػا  22اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج التجريبػػػي وشػػػممت عينػػػة البحػػػث  -
 العبا( 11العبا( ومجموعة ضابطة ) 11قسموا عمى مجموعتيف مجموعة تجريبية )

 :إلىتوصؿ الباحث  -

حػػػت القصػػػوى أفضػػػمية اسػػػتخداـ التػػػدريب الفتػػػري مختمػػػؼ الشػػػدة فػػػي تحسػػػيف القػػػدرة اليوائيػػػة ت .1
 والقصوى والتحمؿ الخاص.

عنػد  د عالقة طردية بيف كؿ مف القدرة اليوائية تحت القصوى والقصػوى والتحمػؿ الخػاصوجت  .2
 .العب كرة القدـ
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التػدريب الفتػري  تحػت عنػواف تػأثير طريقػة (، 2016دراسة حسان أحمد شوقي، أوبةاجي رشةيد ). 4 
بالسػرعة لالعبػي النخبػة فػي كػرة القػدـ، بحػث  مرتفع الشدة بأسػموب البميػومتري فػي تحسػيف القػوة المميػزة

 وأبحاث ، جامعة الجمفة )الجزائر(.منشور في مجمة دراسات 

معرفػػة تػػأثير طريقػػة  التػدريب الفتػػري مرتفػػع الشػػدة بأسػػموب البميػػومتري فػػي  إلػػىىػدفت الدراسػػة  -
 النخبة في كرة القدـ. تحسيف القوة المميزة بالسرعة لالعبي

العبػػا مػػف فريػػؽ أوالد نايػػؿ لمموسػػـ  20المػػنيج التجريبػػي عمػػى عينػػة قواميػػا اسػػتخدـ الباحػػث  -
مجمػػػوعتيف بالتسػػػاوي مجموعػػػة تجريبيػػػة  إلػػػىحيػػػث قسػػػـ الباحثػػػاف الالعبػػػيف  2014/2015الرياضػػػي 

 ضابطة. وأخرى

 :إلىتوصمت الدراسة  -

المقبولػػة عػػايير أف مسػػتوى القياسػػات البدنيػػة قيػػد الدراسػػة كانػػت فػػي المسػػتوى الجيػػد وضػػمف الم .1
 ألواسط كرة القدـ.

اف البرنامج المقترح بالتدريب الفتري ومرتفع الشدة بأسموب التدريب البميومتري أثػر عمػى جميػع  .2
 المميزة بالسرعة وبشكؿ الفت.أجزاء الجسـ في صفة القوة 

الجمػػػوس مػػػف وضػػػع الرقػػػود فػػػي وضػػػع ثنػػػي  اختبػػػارنسػػػبة تػػػأثير لمبرنػػػامج كانػػػت فػػػي أعمػػػى أف  .3
لعينػة التجريبيػة الرتفػاع نسػبة تطػور ا ثواني الخاص بالحزاـ البطني لمجسـ نظرا 10الركبتيف لػ 
 .ختبارفي ىذا اال

 صالحية البرنامج التدريبي لتنمية صفة القوة المميزة بالسرعة لدى أواسط كرة القدـ.    .4
  المصغرة:  األلعابالدراسات التي تناولت 

تحت عنواف المتطمبات الفيسيولوجية Steven Jones et Barry Drust (2007 ،)دراسة . 5
، دراسة ( عند العبي النخبة، فئة الشباب8ضد  8( و )4 ضد 4المصغرة ) األلعابوالفنية في 

 .156 -150ص  Kinesiologie (39 )2007انجميزية منشورة في 

مقارنة الحمؿ الفسيولوجي مف خالؿ استجابات معدؿ ضربات القمب  إلىىدفت ىذه الدراسة  -
 (.8ضد  8( و) 4ضد  4خالؿ لعبتي ) الفنية والمطالب
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العبي النخبة مف أكادمية الدوري الممتاز  8استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة مف  -
 (.سنة 7±1)

 :إلىتوصؿ الباحث  -

ضد  8( و) 4ضد  4معدؿ ضربات القمب بيف المعبتيف ) في إحصائيا توجد فروؽ دالة  ال .1
 ف/د( عمى التوالي. 6±168ف/د( و) 10±175( حيث كانت نتائج النبض القمبي )8

المسافة المقطوعة  إجمالي ( في 8ضد  8( و) 4ضد  4فروقا معنوية بيف المعبتيف ) ال توجد .2
 ـ(.103±693ـ( و)160±778حيث كانت النتائج المسجمة )

تختمؼ بشكؿ كبير بيف المعبتيف وتـ  ة لممشي والركض والعدو الجمالي المسافة اإلأف  .3
الوراء والجري لمجانب( حيث كانت  إلىمالحظة اختالفات كبيرة )معنوية( في حركات )الجري 

( بػ 8ضد  8ـ( وقدرت في لعبة )68±140( قدرت بػ )4ضد  4المسافة المغطاة في لعبة )
 ـ(.107±51)

 8في لعبة ) كما يميحسب انخفاض عدد الالعبيف مرات اتصاؿ الالعب بالكرة ارتفاع عدد  .4
معدؿ  فإف( 4ضد  4مرة( وفي لعبة ) 7±13( كاف متوسط اتصاؿ الالعب بالكرة )8ضد 

  مرة(.  12±36اتصاؿ الالعب بالكرة كاف )

 اسػتجابات عمػى الممعػب أبعػاد تػأثير Divad M Kelly et Barry Drust (2008،) دراسةة. 6
النخبػة. دراسػة منشػورة  العبػي عنػد الصػغيرة القػدـ كػرة لمباريات الفنية والمتطمبات القمب ضربات معدؿ

 في مجمة العمـو والطب في الرياضة.

تأثير التغييرات في حجـ الممعب عمى استجابات معدؿ ضربات القمب  إلىىذه الدراسة  تىدف -
 . المصغرةأللعاب لوالمتطمبات الفنية 

 1±18استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة مف  ثمانية العبي كرة القدـ الذكور ) -
ـ 30سنة(، شارؾ جميع الالعبيف في ثالث ألعاب مصغرة  في ثالث مساحات مختمفة: المعبة األولى 

ة د لمراح 2تكرار مع  4 ×د 4ـ( لمدة 40 ×ـ 50ـ(، المعبة الثالثة )30×ـ40ـ، المعبة الثانية )20 ×
، تـ اجراء قياسات معدؿ ضربات القمب باستخداـ نظاـ مراقبة قائـ عمى الفريؽ، كما تـ يجابية اإل

 الفنية حيث تـ تحميؿ األشرطة باستخداـ التدويف اليدوي.اإلجراءات  تصوير كؿ لعبة لتقييـ 
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 :إلىتوصمت الدراسة   -

مختمفة بشكؿ كبير بيف األحجاـ الثالث: المعبة  لـ تكف معدالت نبض القمب لأللعاب الثالث .1
 ف/د(. 6±169ف/د(، المعبة الثالثة ) 11±173ف/د( المعبة الثانية ) 9±175األولى )

الفنية التي تغيرت نتيجة اختالؼ حجـ الممعب ىي عدد التدخالت الفردية بيف اإلجراءات   .2
( عمى P <0.05( عند )تدخؿ 4±15تدخؿ( و) 10±45المعبة األولى والمعبة الثانية )

انطالقة(، المعبة الثانية  15±85التوالي، وكذلؾ اختالؼ بالنسبة لالنطالقات السريعة )
 (.P <0.05انطالقة( عند  ) 9±44انطالقة( والمعبة الثالثة ) 60±18)

وجود اختالفات كبيرة  إلىدقائؽ مف المعب  4أشارت المقارنات بيف الفترات األربع التي تبمغ  .3
 لكؿ مف استجابات معدؿ ضربات القمب والمتطمبات الفنية.

توضح ىذه النتائج أف التغييرات في حجـ الممعب ال تغير معدؿ ضربات القمب أو غالبية  .4
 .الصغيرة األلعابالمتطمبات الفنية التي لوحظت في 

بناءا عمى ، أطروحة دكتوراه تحت عنواف توجيو التدريب Alexandre Dellal (3119)دراسة . 7
 المصغرة. واأللعابتحميؿ النشاط البدني لالعب كرة القدـ، وتطبيؽ خاص لمتماريف المتقطعة 

 واأللعابتحميؿ نشاط كرة القدـ ومقارنة بيف تأثير التدريب المتقطع  إلىىدفت ىذه الدراسة  -
 األكسجيفالستيالؾ األقصى  لوجية كالنبض القمبي والحد المصغرة عمى بعض االستجابات الفيسيو 

مف خالؿ مقارنة ىذا  (navette)وكذلؾ معرفة أثر تغيير االتجاه في التدريب المتقطع المكوكي 
 .(En ligne)التدريب بالتدريب المتقطع في خط مستقيـ 

( 07اسػػتخدـ الباحػػػث المػػنيج التجريبػػػي عمػػى عينتػػػيف األولػػى )الدراسػػػة األولػػى( تكونػػػت مػػػف ) -
( 05( العبيف مف رياضة كرة اليد حيث تػدربت ىػذه العينػة لمػدة )03العبيف ىواة لرياضة كرة القدـ و)

واصػػػمت العينػػػة  أسػػػبوع ( 02بالتػػػدريب المتقطػػػع فػػػي خػػػط مسػػػتقيـ وبعػػػد فتػػػرة اسػػػترجاع لمػػػدة ) أسػػػابيع 
العينػػة الثانيػػة )الدراسػػة الثانيػػة(  أمػػا أخػػرى بالتػػدريب المتقطػػع المكػػوكي  أسػػابيع ( 05التػػدريب لمػػدة  )
( العبػػػيف مػػػف المسػػػتوى العػػػالي وطبػػػؽ عمػػػييـ تمػػػاريف مػػػف التػػػدريب المتقطػػػع تحػػػت 10فتكونػػػت مػػػف )

المصػػغرة:  األلعػػابوكػػذلؾ أشػػكاؿ مختمفػػة مػػف  20/5و 10/10و  15/15و 30/30األشػػكاؿ التاليػػة: 
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( عمػػػػػى طػػػػػوؿ الموسػػػػػـ 10ضػػػػػد  10( و )8ضػػػػػد  8( و )4ضػػػػػد  4( و )2ضػػػػػد  2( و )1ضػػػػػد  1)
 الرياضي.

 :إلىتوصؿ الباحث  -

المصػغرة فػي متغيػر االسػتجابة  واأللعابال توجد فروؽ معنوية بيف التماريف المتقطعة القصيرة  .1
 متقطع. القمبية أي أف لأللعاب المصغرة نفس شدة تماريف التدريب ال

 المصغرة تحت المراقبة. األلعابيكوف العمؿ ب .2

ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة معنويػػػة بػػػيف فعاليػػػة كػػػؿ مػػػف التػػػدريب المتقطػػػع المكػػػوكي والتػػػدريب  .3
 لألكسجيف.األقصى المتقطع في خط مستقيـ في تطوير الحد 

 .A. Dellal, K. Chamari, C. Castagna, F. Impllizzerri, A. Pintus, Sدراسةة . 8

Ambassa, O. Girard, T. Cotte, D. Keller  (311:)  تحت عنواف تقيػيـ االسػتجابة القمبيػة
المصػػغرة، بحػػث منشػػور، المركػػز النفسػػي  واأللعػػابلالعبػػي المسػػتوى العػػالي خػػالؿ التمػػاريف المتقطعػػة 

نسػػا، فر  -srasbourgالبيولػػوجي لمسػػموؾ الحركػػي والرياضػػة، مركػػز الدراسػػات الفيسػػيولوجية المطبقػػة، 
 وحدة البحث)تقييـ، رياضة، صحة(، المركز الوطني لمطب وعمـو الرياضة، تونس.

المقارنة بيف االستجابة القمبية خػالؿ التمػاريف المتقطعػة القصػيرة واالسػتجابة  إلىىدؼ البحث  -
 المصغرة. األلعابالقمبية خالؿ 

اسػػتخدـ البػػاحثوف المػػنيج التجريبػػي ذو تصػػميـ المجموعػػة الواحػػدة عمػػى عينػػة مػػف العبػػي كػػرة  -
سنة إذ  29و 26العبيف ، تتراوح أعمارىـ بيف  10القدـ ذوي المستوى العالي لمرابطة الفرنسية عددىـ 

 15/15مػع اسػترجاع موجػب وسػالب،  30/30تماريف التدريب المتقطع باألشكاؿ التالية:  إلىتعرضوا 
ضػػد  1المصػػغرة: ) األلعػػابتمػػاريف ب إلػػىمػػع اسػػترجاع سػػالب، باإلضػػافة  5/20مػػع اسػػترجاع سػػالب، 

 (.10ضد  10( مع وجود حارس أو غيابو، )8ضد 8(، )4ضد 4(، )2ضد  2(، )1

 :إلىتوصؿ الباحثوف  -

مػف  ٪100بشػدة  30/30متوسط النسبة المئوية الحتياطي النبض القمبػي فػي تمػريف المتقطػع  .1
مقارنػػػة باحتيػػػاطي النػػػبض القمبػػػي أعمػػػى كػػػاف  إيجابيػػػة لألكسػػػجيف مػػػع راحػػػة األقصػػػى جػػػـ الح



                                                   المتهيدي                                ناب اجل

                                                                                           

 
21 

 (8ضػد  8، )(p<0.05( عنػد)4ضػد  4، )(p<0.01( عنػد )1ضػد  1لأللعػاب المصػغرة )

 (.p<0.01( عند )10ضد  10)(، p<0.001)عند
مف  ٪110بشدة  10/10فروؽ في متوسط احتياطي النبض القمبي بيف التمريف المتقطع  توجد .2

ضػد  8ومع المعبػة ) (p<0.05)( عند 1ضد  1و المعبة ) األكسجيفالستيالؾ األقصى الحد 
 (.p<0.05)( عند 10ضد  10( ومع المعبة )p<0.01)( عند 8

( والتدريب 8ضد  8(، )2ضد  2المصغرة  ) األلعابال توجد فروؽ في االستجابة القمبية بيف  .3
 مع راحة سمبية. األكسجيفالستيالؾ األقصى مف الحد  100ب  30/30المتقطع 

 المصغرة تسمح بالوصوؿ الستثارة قمبية مماثمة لمتماريف المتقطعة القصيرة. األلعاباف  .4

   Alexander DELLAL, Karim CHAMARI, dominique KELLERدراسةة . 9
المصػغرة كبػديؿ عػف التمػاريف المتقطعػة فػي تػدريب لالعبػي كػرة القػدـ  األلعػابتحت عنػواف  (،2009)

فرنسػا(، وحػدة البحػث)تقييـ، رياضػة، صػػحة(،  -Strasbourgذوي المسػتوى العػالي؟، بحػث منشػور، )
  المركز الوطني لمطب وعمـو الرياضة، تونس.

المقارنػػػة بػػػيف تمػػػاريف ذات حمولػػػة مقننػػػة )تمػػػاريف متقطعػػػة بػػػالجري لمػػػدة  إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة  -
 المصغرة( األلعابقصيرة( والتماريف البدنية المدمجة )

اسػػتخدـ البػػاحثوف المػػنيج التجريبػػي ذو تصػػميـ المجموعػػة الواحػػدة عمػػى عينػػة مػػف العبػػي كػػرة  -
 26العبػػػيف، تتػػػراوح أعمػػػارىـ بػػػيف  (10القػػػدـ ذوي المسػػػتوى العػػػالي لمرابطػػػة الفرنسػػػية األولػػػى عػػػددىـ )

 سنة. 29و

 : إلىتوصؿ الباحثوف  -

اسػتثارة قمبيػة مماثمػة لمكثيػر مػف أظيػروا  ( مع حارس مرمػى 8ضد  8( و )2ضد  2) األلعاب .1
 ٪110بػػػ  10/10مػػف السػػرعة القصػػوى اليوائيػػة،  ٪120ب  5/20التمػػاريف المتقطعػػة وىػػي: 

بػػػ  30/30مػػف السػػرعة القصػػوى اليوائيػػة و  ٪110بػػػ  15/15مػػف السػػرعة القصػػوى اليوائيػػة، 
 أو سمبية. إيجابية مف السرعة القصوى اليوائية مع راحة  100٪
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نفػػس االسػػػتثارة القمبيػػػة أظيػػػروا ( 10ضػػد  10( و )4ضػػػد  4( و)1ضػػد  1األخػػػرى ) األلعػػاب .2
 ٪100بػػ  30/30مف السرعة القصػوى اليوائيػة،  ٪110بػ  15/15لأللعاب المتقطعة التالية: 

 مف السرعة القصوى اليوائية مع راحة سمبية.

المصػػػغرة كانػػػت أقػػػؿ تجػػػانس فػػػي التمػػػاريف  األلعػػػاباالسػػػتجابة القمبيػػػة لالعبػػػي كػػػرة القػػػدـ فػػػي  .3
 ٪5.9بالنسػػػبة لأللعػػػاب المصػػػػغرة و ٪11,8المتقطعػػػة ) معامػػػؿ التغييػػػػر بػػػيف الالعبػػػيف كػػػػاف 

 بالنسبة لمتماريف المتقطعة(.

 .J.ROBINEAU, M. LACROIX, T. JOUAUX, C. COMETTI, Nدراسة . 10

BABAULT  (2010) ، والنبض القمبي  المصغرة عمى النظـ الطاقوية األلعابتحت عنواف تأثير
 والعضالت.

معرفة تأثير نوعية تجزئة وقت المعب عمى الخصائص الطاقوية  إلىىدفت ىذه الدراسة  -
 والنبض القمبي والعضالت عند العب كرة القدـ. 

العبا متطوع أجروا خالؿ ثالث أياـ  16استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة مف  -
 ـ كما يمي:  40 × 33دقيقة عمى مساحة  20ثالث ألعاب مختمفة بنفس الوقت الكمي 

وكانت الراحة د(،  5 × 4) المعبة الثالثةد(،  4 × 5(، المعبة الثانية )2د +  3 × 6) المعبة األولى
 حارس مرمى غير مدرجيف في التحميؿ.  2+  (4ضد  4) د سمبية وعدد الالعبيف 2رات بيف التكرا

 (Vamvel) اختبار ات البدنية في جمع المعمومات مثؿختبار اعتمد الباحثوف عمى اال -
، ولتتبع النبض القمبي استخدـ الباحثوف (Optojump)باالعتماد عمى جياز (Serjent) اختبارو 

Un Cardiofrqauence Meter (Polar Electroy) . 

 أنو:إلى وقد توصؿ الباحثوف  -

فيي متشابية و تساوي بالتقريب الثالثة في االستثارة القمبية  األلعابال توجد فروؽ معنوية بيف  .1
85٪ 

  3أكبر مف المعبة  2و  1توجد فروؽ معنوية في تشكؿ حمض المبف فيي في المعبتيف  .2
 .1القرفصاء في نياية المعبة رقـ  اختبارانخفاض في أداء  إلىكما توصؿ الباحث  .3
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أطروحػػة دكتػػوراه  ،Sylvain Alain MONKAM TCHOKONTE (3122). دراسةةة 11
 األلعػػػابتحػػػت عنػػػواف تطػػػور كػػػرة القػػػدـ وعواقػػػب التػػػدريب والتحضػػػير البػػػدني: دراسػػػة تطبيقيػػػة لتػػػأثير 

 مصغرة عمى تكيؼ العبي كرة القدـ.ال

المصغرة عمى كؿ مف التعب العضمي  األلعابىدفت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير خصائص  -
ـ،  10 × 4جري نافات  ختبارانطالقا مف نسبة مئوية مف انخفاض األداء ال (المركبات المحيطية)

والنبض القمبي المتوسط ومعدؿ الحمولة األقصى وتغيرات االستجابة القمبية انطالقا مف النبض القمبي 
، وتقدير الجيد مف قبؿ المبحوثيف والقدرات (المركبات المركزية)والنسبة المئوية لالحتياطي القمبي 

 .(الميارية والخططية)الحركية 

المصػػغرة عمػػى عينػػة مػػف  األلعػػاباسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي بتطبيقػػو ثػػالث أنػػواع مػػف  -
 وحدة تدريبية:   27بمجموع  أسابيع  5توى العالي لمدة العبا مف المس 18

 (2  2ضػػد)  مػػرات بػػيف  6 × %(25 )±د  2.30لمػػدة  %(25 )±ـ  20 × 20فػػي مسػػاحة
 د. 2.30التكرارات راحة سمبية مدتيا 

 4  مرات بػيف التكػرارات  4 × %(25 )±د 4لمدة  %(25 )±ـ  25 × 30في مساحة  4ضد
 د. 3راحة سمبية مدتيا 

 6 مػػػػػػرات بػػػػػػيف  2 × %(25 )± د 15لمػػػػػػدة  %(25 )±ـ  40 × 60فػػػػػػي مسػػػػػػاحة  6 ضػػػػػػد
 د. 2التكرارات راحة سمبية مدتيا 

 .(Post Hoc) اختباراستخدـ الباحث تحميؿ التبايف لعامميف وتكممتو ب -

أف لكؿ مف مساحة المعب ومدة المعب تأثير عمى السعة العضمية لالعبيف  إلىتوصؿ الباحث  -
أف الحػافز يكػوف  إلػىوالتي وقفت عائقا عمػى الحيويػة فػي جميػع مراحػؿ المعػب وىػذا االخػتالؼ يترجمػو 

 أقؿ.

تحػػػت عنػػػواف فاعميػػػة التػػػدريب المػػػدمج بػػػالكرة مقتػػػرح لتطػػػوير  (2012)دراسةةةة فغمةةةولي سنوسةةةي . 12
 بعض الصفات البدنية وتأثيره في بعض المتغيرات الفيسيولوجية لدى العبي كرة القدـ.

اقتػػػراح برنػػػامج تػػػدريبي باسػػػتخداـ تمػػػاريف مندمجػػػة بػػػالكرة لتطػػػوير القػػػدرات  إلػػػىىػػػدؼ الباحػػػث  -
 سنة. 18كرة القدـ أقؿ مف الفسيولوجية وبعض الصفات البدنية لدى العبي 
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العبا مف فريؽ ترجي  18استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة اختيرت بطريقة عمدية  -
ات البدنيػػػة ختبػػػار العبػػػا مػػػف الػػػوداد كعينػػػة ضػػػابطة. واعتمػػػد الباحػػػث اال 18مسػػػتغانـ كعينػػػة تجريبيػػػة و

 وفيسيولوجية التالية:

عػدد مػرات القفػز خػالؿ  اختبػاريػاس تحمػؿ السػرعة، ـ( لق30 × 5) اختبػارات البدنية: ختبار اال .1
 جري اقصى مسافة لقياس تحمؿ لقوة المميزة بالسرعة. اختبارثانية( لقياس تحمؿ القوة،  30)

ـ مػف ركضػة تقريبيػة(، 40ات الفيسيولوجية: النظاـ الالىوائي الالحمضي: قدرة )جػري ختبار اال .2
ـ( سػعة 300وائي الحمضػي: قػدرة )جػري ـ مف ركضة تقريبيػة(، النظػاـ الالىػ100سعة )عدو 

السػػػػتيالؾ األقصػػػػى دقيقػػػػة لكػػػػوبر+ الحػػػػد  12ـ( النظػػػػاـ اليػػػػوائي: )سػػػػعة جػػػػري 800)جػػػػري 
 كوبر(  1/2دقيقة =  6(، قدرة )األكسجيف

بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة إحصائية أف ىناؾ فروؽ ذات داللة  إلىتوصؿ الباحث  -
 نتائج بعض القدرات الفسيولوجية والبدنية.لصالح المجموعة التجريبية في 

، (3126)أفريل    Berdejo-del-Fresno, R. Moore, M. w. laupheimer دراسةة. 13
عنػد العبػي كػرة القػدـ الصػاالت االنجميػز بعػد  األكسػجيفالسػتيالؾ األقصػى تحت عنواف تغيرات الحد 

 المصغرة.  األلعابمف التدريب ب أسابيع  (06)

وخفػة الحركػة  األكسجيفالستيالؾ األقصى ( الحد معرفة تقدـ )تحسف إلىفت ىذه الدراسة ىد -
 األلعػابمف ممارسة  أسابيع  (06) خالؿ فترة اإلنجميزية( لالعبي كرة القدـ الخماسية )مع وبدوف الكرة

 .المصغرة

نظػػػاـ  العػػػب( نفػػػذت 12اسػػػتخدـ البػػػاحثوف المػػػنيج التجريبػػػي عمػػػى عينتػػػيف واحػػػدة تجريبيػػػة ) -
 .العب( تدريب بنظاـ التدريب المعيود 12تدريب متخصص )ألعاب مصغرة( وعينة أخرى ضابطة )

 :إلىتوصؿ الباحث  -

لػدى العبػي كػرة الصػاالت فػي المجموعػة التجريبيػة  األكسػجيف األقصى السػتيالؾتحسف الحد  .1
 ممؿ/كغ/د(. 2.99±60.0ممؿ/كغ/د( مقابؿ ) 2.41±58.73بشكؿ ممحوظ )

 لـ تتغير.رشاقة الالعب بالكرة أو مف دوف الكرة في بيف العينتيف وجود فروؽ دالة  عدـ .2
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المصػػغرة  األلعػػابالمبنيػػة عمػػى  األسػػاليبكمػػا خمصػػت الدراسػػة أف الػػدورات التدريبيػػة الشػػيرية و  .3
والتػػي ضػػمنيا تغييػػر عػػدد الالعبػػيف، حجػػـ الممعػػب ، قيػػود وشػػروط المعػػب كافيػػة لزيػػادة التحمػػؿ 

 اليوائي.

المصػػغرة عمػػى  األلعػػاب، تحػػت عنػػواف تػػأثير التػػدريب المتقطػػع ب(2016) دراسةةة صةةدوقي بةةالل. 14
 العبي كرة القدـ ػػػ صنؼ األواسط.السرعة القصوى اليوائية لدى 

معرفػػة مػػدى تػػأثير برنػػامجيف تػػدريبيف بطػػريقتيف مختمفتػػيف، التػػدريب  إلػػىىػػدفت ىػػذه الدراسػػة  -
 العبي كرة القدـ. المصغرة عمى تطوير السرعة اليوائية القصوى لدى واأللعابالمتقطع 

عمى ( teste luc leger) السرعة القصوى اليوائية اختباراستخدـ الباحث المنيج التجريبي و  -
والنجـ الرياضي ألوالد  (الجزائر)العب مف فريقي الشباب الرياضي ألوالد فايت ( 36)عينة عمدية مف 

 ينتيف منفصمتيف لتحميؿ النتائج.لع)ت(  اختباراستخدـ الباحث ، (الجزائر)فايت 

 :إلىقد توصؿ  -

لػدى  المصغرة تأثير ايجػابي عمػى السػرعة القصػوى اليوائيػة واأللعابلكؿ مف التدريب المتقطع  .1
 .العبي كرة القدـ

المصػغرة  األلعػابالتدريب المتقطع والتدريب ببيف كؿ مف  إحصائية ال توجد فروؽ ذات داللة  .2
 في تطوير السرعة القصوى اليوائية لدى العبي كرة القدـ.

، تحػػت عنػػواف (2018دراسةةة بةةن رابةةا خيةةر الةةدين، حةةبن نعجةةة محمةةد، خروبةةي محمةةد فيصةةل ). 15
ضػد  2( و)1ضػد  1)المصػغرة  األلعػابدراسة مقارنة بيف طريقػة التػدريب الباليسػتي وطريقػة التػدريب ب

2). 

( 1ضػد  1المصغرة ) األلعابمعرفة أثر كؿ مف طريقة التدريب الباليستي وطريقة  إلىىدفت  -
 ( في تطوير القوة االنفجارية.2ضد  2و )

( العبيف مف فريؽ شبيبة تيارت 08استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينتيف مقدرتيف بػ ) -
حيػػػث  سػػبوع حػػػدة تدريبيػػة فػػي األ( و 02بواقػػع ) أسػػابيع ( 08حيػػث طبػػؽ البرنػػػامجيف لمػػدة ) (الجزائػػر)

 المصغرة والعينة الثانية  تتدرب بطريقة التدريب الباليستي. األلعابتتدرب العينة األولى بطريقة 
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 اختبػارو  (Serjent)الوثب العمودي مف الثبػات  اختبارات البدنية كختبار استخدـ الباحث اال - 
قيػػاس الحيويػػة. اسػػتخدـ الباحػػث  اختبػػار (Slalom)قيػػاس سػػرعة التنقػػؿ بػػالكرة  اختبػػارتقػػويـ التوافػػؽ و 

 ت ستودنت اختبار

 :إلىوقد توصؿ الباحث  - 

 1البعػػدي لصػػالح المجموعػػة  ختبػػارفػػي اال 2و 1بػػيف العينتػػيف إحصػػائية  وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة  .1
 التحكـ والتوافؽ الحركي. اختبارقياس الحيوية، و  اختبارالسرعة بالكرة، و  اختبارفي كؿ مف 

والعينػػػػة  1البعػػػػدي بػػػػيف العينػػػػة التجريبيػػػػة  ختبػػػػارفػػػػي االإحصػػػػائية  عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة  .2
 سارجنت. اختبارفي  2التجريبية 

، تحػػػػت عنػػػػواف دراسػػػػة تحميميػػػػة حػػػػوؿ تػػػػأثير التػػػػدريب فػػػػي (2018. دراسةةةةة محفةةةةوظي محمةةةةود )16
 لدى العبي كرة القدـ. (VMA)المساحات الضيقة عمى تنمية السرعة اليوائية القصوى 

تقيػػػيـ تػػػأثير التػػػدريب فػػػي المسػػػاحات الضػػػيقة عمػػػى تطػػػوير السػػػرعة  إلػػػىىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة  -
 اليوائية القصوى لدى العبي كرة القدـ.

العبػا مػف الػدوري الجيػوي الثػاني  22استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة مكونػة مػف  -
 11العبػػػا( ومجموعػػػة ضػػػابطة ) 11ف، مجموعػػػة تجريبيػػػة )لرابطػػػة عنابػػػة تػػػـ تقسػػػيميـ عمػػػى مجمػػػوعتي

 العبا( لمدة ستة أشير. 

االعتمػاد عمػى المالحظػة لمتابعػة فعاليػة  إلىكوبر المصغر باإلضافة  اختباراستخدـ الباحث  -
المػػردود الفنػػػي والتقنػػػي خػػػالؿ المباريػػات وذلػػػؾ خػػػالؿ الفتػػػرات الثالثػػة مػػػف الدراسػػػة، المتوسػػػط الحسػػػابي 

 لدراسة درجة الثقة. (Student) اختبارالمعياري ومعامؿ االختالؼ واالرتباط و واالنحراؼ 

أف استخداـ التدريبات في المساحات الضيقة مفيد جدا لتطػوير  إلىتوصؿ الباحث في دراستو  -
 السرعة اليوائية القصوى لدى العبي كرة القدـ.

، تػأثير كػؿ مػف (2019لةونيس مةراد )ديسةمبر  . دراسة كل من دراجي عباس، مزاري فةاتا، أيةت17
المصغرة عمى السرعة القصوى لدى العبػي كػرة القػدـ، أكػابر بحػث  األلعابالتدريب التبادلي والتدريب ب

 .425-405، 02، العدد 14منشور في مجمة المعارؼ، المجمد 
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مصػػغرة عمػػى ال األلعػػابمعرفػػة أثػػر كػػؿ مػػف التػػدريب التبػػادلي والتػػدريب ب إلػػىىػػدفت الدراسػػة  -
 السرعة اليوائية القصوى لدى العبي كرة القدـ ػػػػػػػ صنؼ أكابر. 

العبػا مػف فريػؽ الشػباب الرياضػي ببػرج  24استخدـ الباحث المػنيج التجريبػي عمػى عينػة مػف  -
 العبا في كؿ مجموعة. 12مجموعتيف  إلىأخريص بعد تقسيميـ 

 اختبػارات البدنية التي تقيس السرعة اليوائية القصػوى متمثمػة فػي ختبار اعتمد الباحث عمى اال -
(Vamevel كما استخدـ ،)اختبار (T ستودينت و )أنوفا )تحميؿ التبايف( اختبار 

 أف: إلىتوصؿ الباحث  -

المصػػغرة يعمػػالف عمػػى تنميػػة وتطػػوير السػػرعة  األلعػػابلكػػؿ مػػف التػػدريب التبػػادلي والتػػدريب ب .1
 عبي كرة القدـ.اليوائية القصوى لدى ال

ىناؾ أفضمية نسبية لصالح التػدريب التبػادلي فػي ىػذا الجانػب لمػا يتميػز بػو مػف شػدات عاليػة   .2
 وفترات راحة قصيرة.

المصػػػغرة فػػػي تنميػػػة عنصػػػر السػػػرعة  األلعػػػابيمكػػػف االعتمػػػاد كػػػذلؾ عمػػػى أسػػػموب التػػػدريب ب  .3
 اليوائية القصوى خالؿ مرحمة التحضير البدني العاـ.

المصػغرة  األلعػابتحت عنواف تأثير التدريب المتقطػع والتػدريب ب (،2020صدوقي بالل )دراسة  .18
عمػى السػرعة اليوائيػة القصػوى والسػػرعة الحركيػة لػدى العبػي كػرة القػػدـ، أطروحػة دكتػوراه جزائريػة غيػػر 

 منشورة.

المصػػػغرة عمػػػى  األلعػػػابمعرفػػػة مػػػدى تػػػأثير طريقػػػة التػػػدريب المتقطػػػع والتػػػدريب ب إلػػػىىػػػدفت  -
لسرعة القصوى اليوائية والسرعة الحركية لدى العبي كرة القػدـ، وأي طريقػة أفضػؿ فػي تحسػيف ىػاتيف ا

 الصفتيف البدنيتيف.

مػػػف  طالػػػب جػػػامعي جزائػػػري 24اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج التجريبػػػي عمػػػى عينػػػة مكونػػػة مػػػف  -
عينتػيف تجػريبيتيف واحػدة  إلى(، حيث قسـ العينة بالتساوي 2019/2020تخصص التدريب الرياضي )

ات البدنيػة ختبػار المصػغرة، واعتمػد الباحػث عمػى اال األلعابتخضع لمتدريب المتقطع واألخرى لمتدريب ب



                                                   المتهيدي                                ناب اجل

                                                                                           

 
28 

لمعينػات  T اختباروالميارية لجمع البييانات ولتحميميا استخدـ )المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري و 
 (.(Shapiro-Wilkاعتدالية التوزيع ) اختبارالمترابطة، 

 :إلىتوصؿ الباحث  -

القبمي والبعػدي لممجموعػة التجريبيػة األولػى التػي خضػعت  ختبارتوجد فروؽ ذات داللة بيف اال .4
 ات الميدانية المطبقة.ختبار لمبرنامج التدريبي المتقطع في جميع اال

القبمػي والبعػدي لممجموعػة التجريبيػة الثانيػة التػي خضػعت  ختبػارتوجد فروؽ ذات داللة بيف اال .5
 ات الميدانية المطبقة.ختبار المصغرة في جميع اال األلعابلمبرنامج التدريبي ب

فػػي يف البعػػدييف لممجمػػوعتيف التجػػريبيتيف ختبػػار فػػي اال إحصػػائية عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة  .6
 السرعة اليوائية القصوى. اختبار

يف البعػػػدييف بػػػيف مجمػػػوعتيف التجػػػريبيتيف فػػػي ختبػػػار بػػػيف اال إحصػػػائية توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة  .7
 المصغرة. األلعابات السرعة الحركية بدوف كرة ولصالح التدريب باختبار 

 :الدراسات التي تناولت الخصائص الفيسيولوجية 

، تحػت عنػواف تػأثير التػدريب المتقطػع طويػؿ والمتقطػع قصػير Philippe Hot (3113) دراسةة. 19
 ,Legallis)وقػوة الػدفع عنػد العبػي الركبػي، بحػث منشػور فػي كتػاب األقصػى  األكسػجيفعمػى حجػـ 

Millet, 2007, 376.) 
لمتػػػدريب المتقطػػػع قصػػػير  معرفػػػة الشػػػعب المتدخمػػػة فػػػي التغطيػػػة الطاقويػػػة إلػػػىىػػػدؼ البحػػػث  -

مػػػػف الناحيػػػػة العصػػػػبية  إيجابيػػػػة والتحقػػػػؽ مػػػػف فعاليػػػػة التػػػػدريب المتقطػػػػع القصػػػػير فػػػػي تحقيػػػػؽ تكيفػػػػات 
 العضمية. 

طوف في استخدـ الباحث المنيج التجريبي وتكوف المجتمع مف العبي الريكبي أكابر الذيف ينش -
مجمػػوعتيف تجػػريبيتيف  إلػػىعبػػا قسػػموا ال 14عينػػة البحػػث فتشػػكمت مػػف  أمػػا الدرجػػة األولػػى الفرنسػػية، 

 متساويتيف واحدة خضعت لبرنامج التدريب المتقطع قصير والثانية لبرنامج التدريب المتقطع طويؿ.

 أف: إلىتوصؿ الباحث  -

التػػدريب المتقطػػع قصػػير يسػػاىـ فػػي تحسػػيف الخصػػائص العصػػبية العضػػمية كمػػا يطػػور بصػػفة  .1
 فعالة الخصائص اليوائية.
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 التدريب المتقطع قصير يستطيع دمج تماريف القوة باألثقاؿ أو تماريف البميومتري.  .2

ىناؾ أفضمية لمتدريب المتقطػع قصػير فػي تطػوير الخصػائص اليوائيػة والحفػاظ عمػى القػدرات   .3
 الالىوائية مقارنة مع محدودية التدريب المتقطع طويؿ في ذلؾ.

، أطروحة دكتوراه تحت عنواف االستجابات الفيسيولوجية خالؿ Hervé Assadi (2012) دراسة. 31
 فرنسا(. -Bourgonge)في رياضات الجري، جامعة  المتقطعةالتمرينات 

مقارنة أثر كؿ مف التدريب المتقطع والتدريب المستمر عمى  إلىىدفت ىذه الدراسة  -
والسرعة اليوائية  األكسجيفالستيالؾ األقصى الخصائص اليوائية ) نبض قمبي، حمض لبف، الحد 

 60/60خالؿ مختمؼ أنواع التمريف المتقطع جري ) األقصى القصوى( وكذلؾ مقارنة مدة دواـ الجيد 
( ثانية بشدة مساوية لمستوى السرعة اليوائية، وكذلؾ مقارنة بيف أسموبيف مف 15/15و 30/30و 

 تحرؾ.في الميداف وعمى البساط الم (5/15و 30/30التدريب المتقطع )

طالب مف الطمبة  20استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينتيف، األولى شممت  -
 طالب. 13عينة الثانية فتكونت مف ال أما الجامعييف لكمية عمـو الرياضة. 

 :إلىتوصؿ الباحث  -

في مستوى السرعة اليوائية القصوى والنبض القمبي إحصائية أنو توجد فروؽ ذات داللة  .1
 المتقطع.  ختبارلصالح االاألقصى 

لصالح التمريف المتقطع األقصى في الحفاظ عمى الجيد إحصائية توجد فروؽ ذات داللة  .2
(15/15.) 

في الحفاظ عمى الجيد المتقطع لصالح التمريف المتقطع إحصائية توجد فروؽ ذات داللة  .3
 ( جري عمى البساط المتحرؾ.30/30)

تحػت عنػواف أثػر التػدريب المسػتمر والتبػادلي عمػى تطػوير  (2016بودواني عبةد الةرزاق ). دراسة 21
سنة بحث منشور في مجمػة المعػارؼ،  18السرعة القصوى اليوائية لدى العبي كرة القدـ، فئة أقؿ مف 

 ، جامعة البويرة )الجزائر(.21دد عال
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معرفة تأثير التػدريب المسػتمر عمػى تحسػيف السػرعة اليوائيػة القصػوى لػدى  إلىىدفت الدراسة  -
بدايػػة مرحمػة التحضػيرات عمػػى تنميػة السػػرعة  فػيسػنة، معرفػػة تػأثير التػدريب التبػػادلي  18فئػة أقػؿ مػػف 

 سنة. 18لدى فئة أقؿ مف اليوائية القصوى 

جيػػة الغربيػػة لممحتػػرؼ عبػػي الاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي وتمثػػؿ مجتمػػع البحػػث فػػي ال -
العبػػػا مقسػػػػميف عمػػػى مجمعتػػػػيف تجػػػػريبيتيف  20سػػػػنة، وشػػػممت عينػػػػة البحػػػػث  18فئػػػة أقػػػػؿ مػػػف األوؿ 

 بالتساوي. 

بػػيف كػػؿ مػػف التػػدريب التبػػادلي إحصػػائية توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  أنػػو ال إلػػىتوصػػؿ الباحػػث  -
 .والتدريب المستمر في تحسيف السرعة القصوى اليوائية

تحػػػت عنػػػواف أثػػػر كػػػؿ مػػػف التػػػدريب المتقطػػػع قصػػػير  ،(2016محمةةةد فيصةةةل ) . دراسةةةة خروبةةةي22
والمتقطع طويؿ عمى السرعة اليوائيػة القصػوى لػدى العبػي كػرة القػدـ صػنؼ أواسػط، بحػث منشػور فػي 

 .3، جامعة الجزائر09مجمة عمـو وممارسات األنشطة البدنية والرياضية والفنية، العدد 

فعاليتي التدريب المتقطػع قصػير والتػدريب المتقطػع طويػؿ فػي  المقارنة بيف إلىىدفت الدراسة  -
 اإلمكانيػػػػات تطػػػػوير السػػػػرعة القصػػػػوى اليوائيػػػػة وكػػػػذلؾ الحصػػػػوؿ عمػػػػى معطيػػػػات دقيقػػػػة حػػػػوؿ مسػػػػتوى 

 التحديػد التجريبػي لموسػائؿ والطػرؽ الخاصػة إلػىوكػذلؾ ىػدفت اليوائية لفئة األواسط لالعبي كرة القدـ، 
 .ئيةبتطوير السرعة القصوى اليوا

عبػػي الجيػػة الغربيػػة لممحتػػرؼ اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي وتمثػػؿ مجتمػػع البحػػث فػػي ال  -
 عمى مجمعتيف تجريبيتيف بالتساوي.العبا مقسميف  20فئة األواسط، وشممت عينة البحث  األوؿ

 :أنو  إلىتوصؿ الباحث  -

السػػرعة  اختبػػارالبعػػدي فػػي  ختبػػارالقبمػػي واال ختبػػاربػػيف االإحصػػائية فػػرؽ ذو داللػػة  ال توجػػد .1
 القصوى اليوائية لممجموعة التجريبية التي خضعت لمبرنامج التدريبي بالتدريب المتقطع طويؿ. 

السػػرعة القصػػوى  اختبػػاريف القبمػػي والبعػػدي فػػي ختبػػار بػػيف االإحصػػائية يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  .2
 يب المتقطع قصير.التدريبي بالتدر اليوائية لممجموعة التجريبية التي خضعت لمبرنامج 
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التػػدريب المتقطػػع قصػػير أكثػػر فعاليػػة مػػف التػػدريب المتقطػػع طويػػؿ فػػي تطػػوير السػػرعة اليوائيػػة  .3
 القصوى. 

والتػػدريب تحػػت عنػػواف تػػأثير التػػدريب المتقطػػع قصػػير  (2017. دراسةةة بةةن شةةتيوي عبةةد الةةرزاق )23
، بحث منشور العبي الكرة الطائرةنفجارية لدى عمى السرعة اليوائية القصوى والقوة االالمتقطع الطويؿ 

، جامعػػػػػة 06، المجمػػػػد 02فػػػػي مجمػػػػة عمػػػػـو وممارسػػػػػات األنشػػػػطة البدنيػػػػة والرياضػػػػية والفنيػػػػػة، العػػػػدد 
 .3الجزائر

المقارنة بيف فعاليتي التدريب المتقطػع قصػير والتػدريب المتقطػع طويػؿ فػي  إلىىدفت الدراسة  -
 اإلمكانيػػػػات معطيػػػػات دقيقػػػػة حػػػػوؿ مسػػػػتوى  تطػػػػوير السػػػػرعة القصػػػػوى اليوائيػػػػة وكػػػػذلؾ الحصػػػػوؿ عمػػػػى

بتطػػوير السػػرعة اليوائيػػة لفئػػة األواسػػط لالعبػػي كػػرة القػػدـ، التحديػػد التجريبػػي لموسػػائؿ والطػػرؽ الخاصػػة 
 القصوى اليوائية.

لممحتػػرؼ اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي وتمثػػؿ مجتمػػع البحػػث فػػي العبػػي الجيػػة الغربيػػة  - 
 العبا مقسميف عمى مجمعتيف تجريبيتيف بالتساوي. 20ة البحث فئة األواسط، وشممت عين األوؿ

 :أنو إلىتوصؿ الباحث  - 

السػػرعة  اختبػػارالبعػػدي فػػي  ختبػػارالقبمػػي واال ختبػػاربػػيف االإحصػػائية ؽ ذو داللػػة و توجػػد فػػر  ال .1
 القصوى اليوائية لممجموعة التجريبية التي خضعت لمبرنامج التدريبي بالتدريب المتقطع طويؿ. 

السػػرعة القصػػوى  اختبػػاريف القبمػػي والبعػػدي فػػي ختبػػار بػػيف االإحصػػائية يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  .2
اليوائية لممجموعة التجريبية التي خضعت لمبرنامج التدريبي بالتدريب المتقطع قصير، التدريب 
 المتقطع قصير أكثر فعالية مف التدريب المتقطع طويؿ في تطوير السرعة اليوائية القصوى.

أطروحػػة دكتػػوراه جزائريػػة تحػػت عنػػواف دراسػػة مقارنػػة بػػيف (، 2019دراسةةة منصةةوري عبةةد ا  ). 24
طريقتي التدريب المتقطع طويؿ والمتقطػع قصػير وأثرىمػا عمػى كػؿ مػف السػرعة اليوائيػة القصػوى والقػوة 

 المميزة بالسرعة لالعبي كرة القدـ.
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امج التػدريبي المبنػي عمػى أسػاس التعرؼ عمى مػدى مسػاىمة كػؿ مػف البرنػ إلىىدفت الدراسة  -
التػػدريب المتقطػػع الطويػػؿ والبرنػػامج التػػدريبي المبنػػي عمػػى اسػػاس التػػدريب المتقطػػع القصػػير فػػي تطػػوير 

 السرعة القصوى اليوائية والقوة المميزة بالسرعة لالعبي كرة القدـ.
العػػب(  20)عينػػة تجريبيػػة أولػػى ريبػػي بتطبيقػػو لمبرنػػامجيف عمػػى اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التج -

تمثمت في العبي أمؿ شمغـو العيد وعينػة تجريبيػة ثانيػة ىػي العبػي ىػالؿ شػمغـو العيػد )الناشػطيف فػي 
 البطولة الوطنية الجزائرية. لميواة(.

 :إلىتوصؿ الباحث  -
يف البعػػدييف فػػي نتػػائج السػػرعة القصػػوى اليوائيػػة ختبػػار بػػيف االإحصػػائية توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  .1

 تدريبي المبني عمى أساس التدريب المتقطع قصير.لصالح البرنامج ال

يف البعدييف في نتائج القػوة المميػزة بالسػرعة  ختبار بيف نتائج االإحصائية توجد فروؽ ذات داللة  .2
 لصالح البرنامج التدريبي المبني عمى أساس التدريب المتقطع القصير.

اىـ بشػػكؿ أكثػػر فعاليػػة فػػي سػػاس التػػدريب المتقطػػع قصػػير يسػػالبرنػػامج التػػدريبي المبنػػي عمػػى أ .3
تطػػوير كػػؿ مػػف السػػرعة اليوائيػػة القصػػوى والقػػوة المميػػزة بالسػػرعة مػػف البرنػػامج التػػدريبي المبنػػي 

   عمى أساس التدريب المتقطع طويؿ لالعبي كرة القدـ. 

 : الدراسات السابقةالتعميق عمى . 2.7

الدراسػػات فػػي مجػػاؿ كػػرة  جميػػعجػػاءت  لمدراسػػات السػػابقة يمكػػف مالحظػػة مػػا يمػػي : عرضػػنابعػػد 
كػػرة القػػدـ الخماسػػية داخػػؿ فشػػممت Berdejo-del-Fresno, et all (3126 )القػػدـ ماعػػدا دراسػػة 
بةن شةتيوي عبةد الةرزاق  شػممت رياضػة الريكبػي ودراسػة Philippe Hot (3113)الصػاالت ودراسػة 

رياضػػة جػػاءت فػػي Harvé Assadi (3123 )ودراسػػة  جػػاءت عػػف رياضػػة الكػػرة الطػػائرة (2017)
 .الجري

) تػدريب  وأنواعػو اوؿ التدريب الفتري عمى اخػتالؼ مسػمياتو تباينت متغيرات الدراسة بيف مف تن
(، أوبةاجي رشةيد وحسةان 2016بوفةدان عثمةان )كدراسة كؿ مف  ومنخفض الشدة: فتري مرتفع الشدة

يةه ( والزهةاوي هةه فةال حورشةيد رف2005( وفارس حسةين مصةطفى  ل حمةو )2016أحمد شوقي )
 و خةرونودراجي عباس  (2016بودواني عبد الرزاق )كؿ مػف   كدراسة :، التدريب التبادلي(2004)
كػػؿ مػػف وكػػاف ذلػػؾ فػػي دراسػػة : و/أو التػػدريب المتقطػػع القصػػير ، التػػدريب المتقطػػع الطويػػؿ( 2019)
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بةةةةةةن شةةةةةةتيوي عبةةةةةةد الةةةةةةرزاق (، 2016، خروبةةةةةةي فيصةةةةةةل )(2020و) (2016بةةةةةةالل صةةةةةةدوقي )
(2017)،Philippe Hot (3113) ،Harvé Assadi (3123 و )A. Dellal (3119)  ومػػف

فغمةةةةةولي سنوسةةةةةي : كدراسػػػػة مسػػػػمياتيا ) التػػػػػدريب المػػػػػدمجالمصػػػػغرة عمػػػػػى اخػػػػػتالؼ  األلعػػػػػابتنػػػػاوؿ 
 المصػػغرة واأللعػػاب (2018محفةةوظي محمةةود ): كدراسػػة ، التػػدريب فػػي المسػػاحات الضػػيقة(2012)

 Jones et Drust (2007 ،)J.Robineau et كػؿ مػف: دراسػةمػا فػي تشػكيالتيا كمختمػؼ عمػى 

all  (2010) ،Sylvain Alain  (3122)، A. Delle (3119) ، Berdejo-del-Fresno, et 

all (3126)( بن رابح 3127، صدوقي بالل ،)(.:312) وآخرون(، دراجي عباس 3129) وآخرون    

 إلػػىوأشػػرنا والتػي سػػبؽ تػأثير المتغيػػرات المسػػتقمة معرفػػة  إلػػىىػدفت معظػػـ ىػػذه الدراسػات أساسػػا 
نػػت ىػػي األخػػرى فػػي الدراسػػات السػػابقة بػػيف يوالتػػي تبا التابعػػة عمػػى العديػػد مػػف المتغيػػراتاختالفاتيػػا، 

 التحمةةل الخةةاص، المسةةافة المقطوعةةة وة المميةةزة بالسةةرعة، القةةوة االنفجاريةةة،كةةالق: المتغيػػرات البدنيػػة
عتبةةة والفيسػػيولوجية: الكةةرة مةة   عةةبومةةن دون الكةةرة، عةةدد اتصةةاالت الالخفةةة الحركةةة مةة  والمياريػػة: 

، التعةب ، احتيةاطي النةبض القمبةياألقصةى  الالهوائية، النةبض القمبةيعتبة األيض األيض الهوائية و 
، ، ضةغط الةدماألكسةجينالسةتهالك األقصةى العضمي، السرعة القصوى الهوائية، حمض المةبن، الحةد 

 تقدير الجهد.

أقةل مةن : ، أواسػطسةنوات 8أقةل مةن : رأصػاغسابقة فئػات عمريػة مختمفػة ) الدراسات التناولت 
هةةواة ومتطةةوعين، طمبةةة جةةامعيين، مسةةتوى عةةالي، ، أكػػابر( مػػف مختمػػؼ المسػػتويات )سةةنة 19و 18

 (.مستوى نخبوي

اختمفػػػت الدراسػػػات السػػػابقة حسػػػب اليػػػدؼ بػػػيف مػػػف سػػػعت لمعرفػػػة تػػػأثير برنػػػامج تػػػدريبي مقتػػػرح 
لػػذلؾ   المقارنػػة بػػيف طػػريقتيف مختمفتػػيف إلػػىف مػػف ىػػدفت رات قيػػد الدراسػػة وبػػيمعينػػة عمػػى متغيػػبطريقػػة 
العبػيف  8بػيف مختمػؼ الدراسػات مػف كؿ الدراسات عمى المنيج التجريبػي عمػى عينػة تراوحػت اعتمدت 

 Jones et ضػابطة ماعػدا دراسػة كػؿ مػف وأخػرىعينػة تجريبيػة  إلػىالعػب، قسػمت أغمبيػا  32 إلػى

Drust (2007 ،)J.Robineau et all  (2010) ،Sylvain Alain  (3122)، A. Delle 

(3119) ، Berdejo-del-Fresno, et all (3126) ، الػذيف اعتمػدوا عمػى التصػميـ التجريبػي ذو
 ف بعػػض الدراسػػات التػػي شػػممت مجمػػوعتيف تجػػريبيتيف دوفأ إلػػىجموعػػة الواحػػدة كمػػا تجػػدر االشػػارة الم

دراجةي ، دراسػة (2018) و خةرونبةن رابةا ، دراسػة (2016صدوقي بةالل )مجموعة ضابطة كدراسة 
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، Philippe Hot (3113)، دراسػة Harvé Assadi (3123)، دراسػة (2019) و خةرونعبةاس 
بن شةتيوي عبةد الةرزاق دراسة  ،(2016خروبي فيصل )، دراسة (2016بودواني عبد الرزاق )دراسة 

(2017).  

ومعالجػػة الفػػروؽ لجمػػع المعمومػػات ات والقياسػػات الميدانيػػة ختبػػار اعتمػػدت كػػؿ الدراسػػات عمػػى اال
قيةاس النةبض القمبةي فةي وقةت الراحةة  :ىػذه القياسػاتنتائج القياسات القبمية والبعديػة وكانػت أىػـ بيف 

  قيةاس ضةغط الةدم وكػذلؾ Polarوالتي استعممت فييا أدوات مثؿ ساعات وأثناء المجهودات البدنية 
باالعتمػػاد عمػػى  (Serjent test) الوثةةب العمةةودي مةةن الثبةةات اختبػػار: ات فػػيختبػػار االأىػػـ وتمثمػػت 
 اختباا  ،  Slalomقيةةاس سةةرعة التنقةةل بةةالكرة  اختبػػارو تقةةويم التوافةةق  اختبػػارو  Optojumpجيػػاز 

جري نافات  ختبارانخفاض األداء ال ، Vamevel اختبار كوبر. 1/2 اختب  و دقيقة لكوبر 12جري 
 Test Luc Leger. اختبار ـ 10 × 4

 اختبػاركالمتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة و حصػائية اإل األساليباستخدمت الدراسات 
(T ) تحميؿ التبايف اختبارلمطالب (F) اختبار (Post Hoc). 

 . مكانة الدراسة الحالية ومدى استفادتها من الدراسات السابقة:3.7

ف ىػذه الدراسػة تشػابيت أ إلػىبعد ىذا العرض والتحميؿ ومناقشة الدراسات السػابقة تجػدر االشػارة 
( والزهةةةاوي هةةةه فةةةال حورشةةةيد رفيةةةه 2005فةةةارس حسةةةين مصةةةطفى  ل حمةةةو )مةةةن مػػػع دراسػػػة كػػػؿ 

وفقػا  فػي تقنػيف الحمػؿ التػدريبي (Fox et Mathewes, 1993حيػث اعتمػدتا عمػى جػدوؿ)( 2004)
ثالث مناطؽ مختمفػة مػف منػاطؽ إال أف ىذه الدراسة تختمؼ عنيما باعتمادىا عمى  لنظـ انتاج الطاقة 

 .ىي الثانية والثالثة والرابعة الجيد لمتدريب الفتري

معرفػػة  إلػػىكونيػػا ىػػدفت  Sylvain Alain (3122)كمػػا أف ىػػذه الدراسػػة تشػػابيت مػػع دراسػػة 
المصػػغرة عمػػى المتغيػػرات الفيسػػيولوجية، وقػػد اسػػتفاد الباحػػث  األلعػػابمسػػاحة المعػػب فػػي ثير اخػػتالؼ تػػأ

 .(٪25 ±زيادة أو نقصان مساحة المعب )تحديد نسبة  مف كيفيةفي ىذه النقطة 

قارنػت االسػتجابة القمبيػة ألشػكاؿ متعػددة التػي  Dellal (3119)مع دراسة تشابيت ىذه الدراسة 
 مػع تمػاريف (10ضةد  10(، )8ضةد  8(، )4ضةد 4(، )2ضةد2(، )1ضد  1المصغرة: ) األلعاب مػف
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ف ىػػذه الدراسػػة قارنػػت االسػػتجابة القمبيػػة إال أ 20/5، 10/10، 15/15، 30/30: التةةدريب المتقطةة 
مػػع ثػػالث ( 6ضةةد  6، )4+ ( 4ضةةد  4(، )2ضةةد  2لمصةةغرة: )ا األلعةةابشػػكاؿ مختمفػػة مػػف ألػػثالث 

، جري (VMA) من ٪80جري بنسبة ، (VMA)من  ٪90: جري بنسبة أشكاؿ مف التدريب الفتري
 .(VMA) من ٪60بسنبة 

وطػػرؽ قياسػػيا  التابعػػةقائمػػة موسػػعة لممتغيػػرات السػػابقة فػػي تحديػػد اسػػتفاد الباحػػث مػػف الدراسػػات 
احتيةةاطي النةبض القمبةةي،   نةبض القمةةب وقةت الراحةة،ضةةغط الةدم، السةعة الهوائيةةة، : والتػي تمثمػت فػي

، ، السةرعة القصةوى الهوائيةةاألكسةجينالسةتهالك األقصى الحد  ،األقصى نبض القمب  ،نبض القمب
القدرة الهوائية القصوى، قدرة الهوائية ال حمضية، سعة الهوائية الحمضية، قةدرة الهوائيةة حمضةية، 

والتػي قػاـ فػي األخيػر بعرضػيا عمػى مجموعػة مػف سعة الهوائية حمضية، قةدرة هوائيةة وسةعة هوائيةة 
  وأنسبيا لمدراسة الحالية. الدكاترة والخبراء لتحديد أىميا

المناسػػػبة لمعالجػػػة حصػػػائية كمػػػا اسػػػتفاد الباحػػػث مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي تحديػػػد الوسػػػائؿ اإل
 اختبػػارو ات المعياريةةة ومعةةامالت االلتةةواء المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةوالتةةي تمثمةةت فةةي  البيانػػات

(T )اختبار، لمطالب ( تحميل التباينF)، اختبار (Post Hoc.)  
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 ة:ــــــمقدم

 فةكا العالم وجندت الدول من العديد خطرها ناقوس دقت عالمية مشكلة البدانة ظاهرة تعتبر
 بيثةالخ مراضالا من للعديد وخطير أساسي مصدر باعتبارها منها، والحد محاربتها اجل من الوسائل
 لجزائريةا والدولة عام بشكل العربية الدول ومنهم الثالث العالم دول من العديد ان الا ،والمعاصرة الحديثة

 حسيسيةت تالحم تقديم او الجزائر في الظاهرة هذه انتشار حول ارقام او اهتمامات تقدم لم خاص بشكل
 تفريق دون  المجتمع شراء جميع تمس انها الظاهرة هذه في كبرألا والخطر منها، الحد او محاربتها حول

 .(p55 .world health organisation,, 2009) صغار او كبارا كانوا سوآءا
 من الشحمية غير األجزاء وتتكون  شحمية، غير أخرى  وأجزاء شحوم يتكون من اإلنسان جسمف

 شحوم إلى فتنقسم الجسم في الشحوم أما .العضلية غير من الرخوة واألنسجة والعظام، العضالت،

 والطحال والكبد والرئتين القلب وحول العظام، نخاع في األساسية الشحوم وتوجد مخزنة، وشحوم أساسية

 و تعد  .النساء في والثديين الحوض منطقة إلى باإلضافة العصبي، الجهاز وفي واألمعاء، والكلية

 الرجل لدى نسبتها تبلغ كما الجسم، في الفسيولوجية الوظائف من للعديد ضرورية األساسية الشحوم

 المخزنة الشحوم أما .المرأة  لدى12% إلى النسبة هذه وترتفع الجسم، كتلة من %5-3حوالي البالغ

 األحشاء، وفي الجلد، تحت هما رئيسيتين، منطقتين في الشحمية األنسجة في وتخزن  الجسم في فتتراكم

 الكربوهيدراتية المواد إلى باإلضافة تستخدم كما للجسم، عازلة طبقة توفير الرئيسية مهمتها وتكون 

 والمشكالت األمراض من للعديد الشخص يعرض معين حد عن المخزنة الشحوم زيادة أن غير كطاقة،

 (Frank . katch et william.D.Mcardle ,1985.p85) الصحية

 من البدانة وجود عن دقيقة معلومات تعطينا أنها في الجسم في الشحوم نسبة معرفة أهمية تكمن

 :مثل المزمنة األمراض من بالعديد لإلصابة خطورة مصدر تعد البدانة أن الفرد، والمعروف لدى عدمها

 تحديد إنو   .وغيرها المفاصل، وأمراض ،2 نوع من السكري  وداء الدم، ضغط وارتفاع القلب، أمراض

 من ومتابعتها رصدها المطلوب الصحية المؤشرات كأحد ضروريا   أيضا   يعد المجتمع في البدانة نسبة

 لتركيب تحدث التي التغيرات على بدقة التعرف في تساعدنا الشحوم نسبة معرفة أن كما .آلخر حين

 الوزن، خفض بغرض معين غذائي نظام إتباع أو بدني نشاط برنامج في االنخراط جراء من الجسم

 Frank) العضالت كتلة على أمكن ما واإلبقاء الشحوم كتلة تقليص هو الواقع في المرغوب حيث

katch et william.D.Mcardle.p86) 
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منها:  مختلفة بطرق  اإلنسببببان لدى السببببمنة وجود وبالتالي الجسببببم في الشببببحوم نسبببببة تحديدويتم 
تحديد كثافة الجسم ونسبة الشحوم عن  تحديد كثافة الجسم ونسبة الشحوم عن طريق الوزن تحت الماء،

 أن على تحديد كثافة الجسبببببم ونسببببببة الشبببببحوم عن طريق األشبببببعة تحت الحمراء، ق إزاحة الهواء،طري

 الوسبببائل أسبببهل من لكن .االسبببتخدام في ودراية خبرة وتتطلب الثمن غالية أجهزة على تعتمد معظمها

 يسمى ما بحساب وذلك طوله، مع وزنه تناسب معرفة هي الشخص لدى البدانة لتحديد المباشرة غير

 (الطول  مربع على ) رامجبالكيلو  (الوزن  بقسبببببببمة حسبببببببابهو الذي يتم  BMI  الجسبببببببم كتلة بمؤشبببببببر

 أقل إلى  18.5من المؤشببببر يبلغ عندما الراشببببدين لدى مالئما   والوزن  الطول تناسببببب ويكون  ،)بالمتر

 أي نحيال ، يعد الشببببخص أن يعني فذلك 2م/لغك  18.5من أقل المؤشببببر كان وإذا،  2م/لغك  25من

 الوزن، في  زيادة ذلك فيعني 2كغ/م 25 منأكثر  يبلغ المؤشببر كان إذا المطلوب أما القدر وزنه دون 

 Frank .1katch et) الشبببببخص لدى بدانة بوجود يوحي فهذا فأكثر    2م/لغك  30المؤشبببببر بلغ وإذا

william.D.Mcardle.opict.p87)                  

من األفراد البالغين  %32أن  2004دراسة في الواليات المتحدة األمريكية في سنة  وقد أوضحت
لتصبح في  %8.2تقدر ب 1997نسبة البدانة في فرنسا كانت في سنة  وكما أنيعانون من البدانة 

 ( Hassan ,2008.p8–Deborah Braka) % 11.3تقدر  2003سنة 
دراسة تم  كشفت ناقصة فقدالجزائر  والبدانة فيفي حين تبقى الدراسات المهتمة بزيادة الوزن 

 9.92و %18مدينة بوزريعة تعادل  والبدانة فيإجراءها على بعض واليات الوطن أن نسبة زيادة الوزن 
 (Belounis Rachid ,2012-2013.p5) في مدينة قسنطينة %

صول الطور الثانوي للمقاطعة الشمالية للوالية للح وبالضبط تالميذسطيف نحو مدينة  ولهذا توجهنا
المراهقين  دىل النشاط البدني المعيشي مستوى بال تهاعلى عينة من أجل القيام بدراسة حول البدانة عالق

 المتمدرسين في الجزائر
وفرضيات واإلشكالية  المقدمة على:البحث قمنا بتقسيمه الى جانب تمهيدي يحتوي  وإلجراء هذا

لمفاهيم تحديد ا وأخيرا تمالسابقة للبحث  وكذا الدراسات والنظرية، وأهميته العلميةوأهدافه  البحث
  فصول:من ثالثة  والذي يتكون الجانب النظري  وجانبين: والمصطلحات األساسية

ية وأهم ومستوى النشاط البدني، ،الفصل االول الذي هو بعنوان النشاط البدني وأنواعه وخصائصه
قياسه وطرق قياسه، وكذلك العوامل المؤثرة فيه والفوائد الصحية الناتجة عن ممارسته وأهم التوصيات 
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 رشادات العامةواإلبشأن ممارسته والحد األدنى لنشاط البدني المعزز لصحة لنختم هذا الفصل بالنصائح 
 لممارسة النشاط البدني.

 والعواملالبدانة  تعريفأما الفصل الثاني الذي هو بعنوان البدانة لدى المراهقين فقد تطرقنا فيه إلى 
لبدانة واآلثار الصحية للبدانة وأنواع ا الفرضيات التي تبرر ظهور البدانةالتي تؤدي الى البدانة وكذا 

 وقياس البدانة والقياس وخالصة.
لمستوى المعيشي لدى المراهقين فقد تطرقنا فيه إلى تعريف أما الفصل الثالث الذي هو بعنوان ا

 والحاجات األساسية ومشاكلها مظاهرها وأنواع المراهقةسنة 18-15لفئة  والخصائص العمريةالمراهقة 
 لجوانبوبعض ا المعيشي،المستوى  وكذلك تعريف البدني،بممارسة النشاط  وعالقة المراهقللمراهق 

ب إتباعها عند يج التيبالمراهقين، والنصائح الخاص  ونمط التغذية المعيشي،التي تؤثر على المستوى 
  المراهقين.عند  ومشكلة البدانة المراهقين،عند  والسلوكيات الغذائية أطعمة،تناول 

 ائل المنهجيةوالوسالفصل الرابع بعنوان اإلجراءات  فصلين:أما الجانب التطبيقي للبحث فيشمل 
 البحث ومجاالتالبيانات  وأدوات جمع والمنهج المتبع االستطالعيةلى الدراسة إ ولقد تطرقناللبحث، 

 وكذلك المعالجة اإلحصائية المناسبة للبيانات وأهم النقائص ومتغيرات البحث اختيارها والعينة وكيفية
 الباحث.واجهت  والصعوبات التي

أما الفصل الخامس الذي هو بعنوان عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث التي تسمح لنا بتحديد 
 لدى المراهقين في الجزائر  وظاهرة البدانة والمستوى المعيشينوع العالقة بين النشاط البدني 

 وفي األخير تم ختم البحث باستنتاج عام يبين فيه أهم النتائج المتوصل إليها.
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 اإلشكاليــــة: -1

انتشرت السمنة في العديد من الدول الصناعية، وهي اآلن تزحف بقوة على البلدان التي هي في 
طور النمو. ذلك ما يشير إليه ويحذر منه التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حول تفشي 

لمزمنة، االسمنة في دول العالم وأهمية مكافحتها، وتعد السمنة مصدر خطورة كبيرة للعديد من األمراض 
حيث ترتبط بالعديد من أمراض القلب واألوعية الدموية وداء السكري والجهاز الهضمي والمفاصل، 

 (21-20، ص2009الهزاع  بن محمدهزاع اجتماعية ) تبعات نفسية و والسمنة ولها

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن موقع تراكم الشحوم في الجسم هو األكثر ارتباطا  بالمخاطر 
الصحية الناتجة عن السمنة، حيث يبدو أن تراكم الشحوم حول الجذع والبطن وفي األحشاء أكثر خطورة 
على الصحة من تراكمها في الفخذين واألرداف. ويعتقد أن أحد األسباب المهمة المؤدية إلبى ذلك يكمن 

يهم بدانة مفرطة تقوم الموجودة في منطقة البطن لدى اللذين لد (Fat cells) فبي أن الخاليا الشحمية
 بإطالق دهونها في األوعية الدموية المتجهة إلى الكبد مما يجعلها ترتبط بشكل أكبر بالمخاطر الصحية

وكما تعنى العديد من الدول المتقدمة صناعيا  في رصد ومراقبة انتشار السمنة بين مواطنيها، 
م 2000صدر في بداية عام  : لمثالوصياغة خطط وأهداف بغرض مكافحتها والحد منها. فعلى سبيل ا

في الواليات المتحدة األمريكية )كعادته كل عشر سنوات( التقبريبر الذي يحدد األهبداف الصحية لألمبة 
ولقد جاءت األهداف المرغوب تحقيقها في  م،2010أناس أصحاء عام : "م ، تحت مسمى 2010لعبام 
مرتبة األولى زيادة النشاط البدني ألفراد م تحت عشرة مؤشرات صحية. ولقد حل في ال2010عام 

المجتمع األمريكي ثم ثانيا  خفض نسبة السمنة لديهم. ولقد حددت األهداف الصحية الوطنية األمريكية 
بحلول  %20لدى البالغين بما ال يزيد عن  (Inactivity) في التقرير على خفض نسبة الخمول البدني

. %23بدال  مما هي عليه اآلن وهو  %15نسبة السمنة إلى م. كما حث التقرير إلى خفض 2010عام 
أما في بريطانيا فتشير دراسة علمية إلى أن السمنة ازدادت بصورة ملحوظة في العقد الماضي لدى 

ان قد أنخفض قليال  مقارنة بما ك والغذاء( البريطانيين، على الرغم من أن معدل الطاقة المستهلكة )من 
زمن. وتعزو الدراسة السبب إلى انخفاض معدل الطاقة المصروفة نتيجة النخفاض عليه قبل عقدين من ال

 .(22ص الهزاع،مستوى النشاط البدني )هزاع بن محمد 
وفي ظل الزيادة المستمرة للبدانة في العالم توضح منظمة الصحة العالمية أن عدد األفراد المصابين 

مليون شخص مصاب بالبدانة و هذا  400مليار شخص في العالم من بينهم 1.6بزيادة الوزن قد بلغ 
صاب مليار شخص م 2.3كما توضح التوقعات أن هذا العدد سوف يتحول الى حوالي  2005في سنة 
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هذا من جهة و من جهة اخرى حين  2015مليون شخص مصاب بالبدانة في سنة  700الوزن و بزيادة
يتزايد اعتماد المجتمعات على الوجبات السريعة كبيرة الحجم والغنية بالطاقة، فإن العالقة بين استهالك 

 (12.ص2010،  مصيقر تحرير عبد الرحمن عبيداألغذية السريعة والبدانة يصبح أكثر جذبا  لالهتمام )
ففي الواليات المتحدة تضاعف استهالك الوجبات السريعة ثالث مرات وتضاعفت السعرات الحرارية 

اإلرشادات  توافرو لكن يساعد  .1995وعام  1977الموجودة في هذه الوجبات أربع مراٍت فيما بين عام 
على نطاٍق واسٍع بالقليل" في معالجة مشكالت اإلفراط في تناول الطعام واالختيار السيء  الغذائية
، تزايدت معدالت السمنة في الواليات المتحدة من 2000إلى سنة  1971في الفترة من سنة  .لألغذية
ٌة في متوسط السعرات الحرارية المستهلكة. وفي أثناء نفس الفترة، وقعت زياد.%30.9إلى  14.5%

 1971سعر حراري في عامّي  1542" في اليوم )335بالنسبة للسيدات، كانت الزيادة في المتوسط "
سعرا  حراريا  في  168( بينما كانت الزيادة في المتوسط بالنسبة للرجال 2004سعرا  في سنة  1877و

-Belounis Rachid ,2012) .2004ي سنة سعرا  ف 2618و 1971سعرا  في  2450اليوم )

2013.p5) 
بالمائة من حاالت اإلصابة بمختلف أنواع السرطانات و  80وقد اشار هزاع  بن  محمد  أن 

البدانة سببها النوعية السيئة لآلكل و النمط المعيشي السلبي و فهو يضيف حقيقة مؤكدة علميا بأننا لم 
عليه في السابق، فمعظم النساء يعتمدن على األكل الجاهز بدل نعد  نمتلك ثقافة غذائية مثل ما كنا 

الطهي في المنزل، واألكل الجاهز يندرج ضمنه المصبرات، األكل السريع و المشروبات الغازية التي 
تحتوي على نسبة عالية من السكر التي تسبب في ظهور امراض عديدة مثل البدانة والسرطان ,,,الخ 

 (23.ص2009هزاع  بن  محمد الهزاع ،من االمراض المختلفة )

بعض الدراسات التي تم إجراءها على بعض الواليات الوطن كشفت فقد  أما في المجتمع الجزائري 
في مدينة قسنطينة.  %9.92و  %18توضح أن نسبة البدانة و زيادة الوزن في مدينة بوزريعة  تعادل 

تلميذ يتابعون دراستهم  2832ينة تتكون من و تناولت ع 2011كما أبرزت الدراسة التي أجريت عام و 
 20بمختلف األطوار بكل من األبيار وبن عكنون وبزريعة وبني مسوس ودالي ابراهيم وحيدرة أن نسبة 

بالمائة من هؤالء األطفال يعانون من زيادة الوزن بما فيه السمنة وذلك حسب معايير منظمة الصحة 
 (Belounis Rachid ,2012-2013.p6العالمية )

مليار شخص  2.1م ،أشارت الى أن أكثر من 2014و في دراسة لمعهد ماكينزي العالمي عام 
من سكان العالم يعانون من زيادة الوزن و السمنة ، و تحذر الدراسة  % 30في العالم أو ما يقارب من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
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من  % 41الى  الى أنه اذا ما لم يتم إتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة السمنة سوف تصل هذه النسبة 
 ( (McKinsey Global Institute, 2014  2030سكان العالم بحلول عام 

من التالميذ يعانون  %26.36توصل فيها أن  2020و في دراسة قام بها العزوطي عالء الدين 
و مؤشر الكتلة الجسمية ، كما سجلت الدراسة  IOTFمن زيادة الوزن محسوب فيه البدانة حسب معايير 

ن التالميذ لديهم زيادة وزن و معرضين للبدانة بحسب قياسات محيط الجسم )العزوطي م 25,00%
 (120، ص 2020عالء الدين، 

و امام هذا الجدل حول البدانة و عالقتها بمسبباتها)نقص النشاط البدني و المستوى المعيشي 
وساط انتشار البدانة  بين االالسلبي (  أدى بنا إلى التوجه نحو اجراء هذه الدراسة  لمحاولة معرفة مدى 

الثانوية و معرفة عالقتها  بمستوى النشاط البدني و المستوى المعيشي  لتالميذ الطور الثانوي وهذا ما 
 : ادى بنا إلى طرح التساؤالت التالية

 : التساؤل العام 1-1

  عالقة بالمستوى المعيشي والنشاط البدني لدى تالميذ الطور الثانوي لمقاطعة  للبدانةهل
 الشمالية لوالية سطيف؟ 

 : التساؤالت الجزئية 1-2

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  في مؤشر الكتلة الجسمية  بين الذكور و االناث لدى
 ؟ سنة  18و  15تالميذ الطور الثانوي الذين يتراوح أعمارهم ما بين 

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المستوى المعيشي بين الذكور و اإلناث لدى تالميذ
 سنة؟ 18و  15الطور الثانوي الذين يتراوح أعمارهم ما بين 

  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البدانة والمستوى المعيشي لدى تالميذ الطور
 سنة؟  . 18و  15 الثانوي الذين يتراوح أعمارهم ما بين

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى النشاط البدني بين الذكور واالناث لدى
 سنة؟  18و 15تالميذ الطور الثانوي الذين يتراوح أعمارهم ما بين 

  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البدانة و النشاط البدني لدى تالميذ الطور الثانوي
 ؟   سنة  18و  15مارهم ما بين الذين يتراوح أع
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  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المستوى المعيشي والنشاط البدني لدى تالميذ
 الطور الثانوي؟  

 البحث:فرضيات  -2
 لإلجابة على التساؤالت المطروحة تم صياغة الفرضيات اآلتية: 
 العامة:الفرضية  2-1

  وي لمقاطعةالثانلدى تالميذ الطور  والنشاط البدنيللبدانة عالقة عكسية بالمستوى المعيشي 
 سطيف.الشمالية لوالية 

 الجزئية:الفرضيات  2-2
  يذ الذكور و االناث لدى تالم الجسمية بينمؤشر الكتلة  إحصائية فيتوجد فروق ذات داللة

   سنة. 18و  15الطور الثانوي الذين يتراوح أعمارهم ما بين 

  المستوى المعيشي بين الذكور و اإلناث لدى تالميذ  إحصائية فيتوجد فروق ذات داللة
 . سنة  18و  15الطور الثانوي الذين يتراوح أعمارهم ما بين 

  توجد عالقة عكسية  بين البدانة و المستوى المعيشي لدى تالميذ الطور الثانوي الذين يتراوح
 .  سنة  18و  15أعمارهم ما بين 

 ط البدني بين الذكور و االناث لدى تالميذ الطور الثانوي الذين توجد فروق في مستوى النشا
   سنة . 18و  15يتراوح أعمارهم ما بين 

  توجد عالقة عكسية  بين البدانة و النشاط البدني لدى تالميذ الطور الثانوي الذين يتراوح
   سنة  18و  15أعمارهم ما بين 

 بين المستوى المعيشي و النشاط البدني لدى تالميذ الطور الثانوي الذين  توجد عالقة  طردية
 .  سنة  18و  15يتراوح أعمارهم ما بين 

  : أهداف البحث  -3

 التالية:تهدف دراستنا هذه إلى تحقيق األهداف       
  ساعد ي الشمالية لوالية سطيف الثانوي المقاطعةمعرفة مستوى النشاط البدني لتالميذ الطور

 للمستقبل.على التخطيط 
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 التعرف على المستوى المعيشي لتالميذ الطور الثانوي  المقاطعة الشمالية لوالية سطيف 
 يساعد على التخطيط للمستقبل .

  معرفة مدى انتشار البدانة بين األوساط الثانوية للمقاطعة الشمالية لوالية سطيف و ذلك
 لمحاولة لمكافحتها و الحد منها.

 ما إذا كانت هناك عالقة بين البدانة و المستوى المعيشي عند تالميذ المقاطعة  معرفة
 الشمالية لوالية سطيف. 

  معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين البدانة و مستوى النشاط البدني عند تالميذ المقاطعة
 الشمالية لوالية سطيف. 

  ة النشاط البدني عند تالميذ المقاطعمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين المستوى المعيشي و
 الشمالية لوالية سطيف. 

 أهمية البحث : -4

 االهمية النظرية :4-1

لثانوية لدى تالميذ المدارس االبدانة إن تناولنا لموضوع مستوى النشاط البدني وعالقته بانتشار 
ي القيمة الصحية ق النظر ففي الحقيقة إيعاز للباحثين في ميدان التربية البدينة والرياضية وذلك لتحقي

التي تنجر عن ممارسة النشاط البدني و إتباع أسلوب او نمط معيشي صحي  من جهة ومن جهة أخرى 
 قياس مستوى النشاط البدني، و محاولة االهتمام بالبدانة باتباع مستوى معيشي صحي جيد في الجزائر.

ستوى يانات الخاصة بالنشاط البدني والمكما أن دراستنا هذه تكمن اهميتها لتوفير المعلومات والب
المعيشي لالستفادة منها في وضع خطط وبرامج التي تساهم في توفير فرص أفضل لممارسة الرياضة 

 من أجل مكافحة البدانة.

 االهمية التطبيقية والعلمية: 4-2

 طإن مبادرتنا البحثية هذه هي بمثابة مساهمة من جانبنا وفي تخصصنا في تبيين أهمية النشا
البدني وعالقته بالبدانة وذلك من اجل الصحة والسالمة عن طريق ممارسة الرياضة، وهي اضافة جديدة 
الى العديد من الدراسات العلمية الميدانية، والتي أتت بنتائج مشجعة بخصوص الدور الحقيقي للنشاط 

لبدني بحيث تشير نتائج علمية حول النشاط ا الطويل،البدني في مكافحة البدانة والوقاية منها على المدى 
 بالبدانة.لدى البالغين يعد أحد العوامل الرئيسية المهيأة باإلصابة  هإلى انخفض
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 الموضوع:اختيار  أسباب-5

عور بل هو نتيجة ش الصدفة،إن اهتمام الباحث في الشروع في مثل هذا البحث لم يكن نتيجة 
ما و السيما حول ظاهرة البدانة  التساؤالت،ر في ذهنه مجموعة من مما ادى الى تباد بالمشكلة،الباحث 

و كذلك إحصائيات منظمة  السابقة،من مختلف االمراض و هذا ما دلت عليه الدراسات  يصاحبها
ة و من من جه العالم، هذاالصحة العالمية التي اعتبرت البدانة و زيادة الوزن رابع عوامل الخطورة في 

 منها:ة من االسباب التي جعلت الباحث يتناول هذا الموضوع جهة أخرى نجد مجموع

 أسباب ذاتية: 5-1
  الرغبة في دراسة هذا الموضوع في المجتمع الجزائري للكشف عن خطورة ظاهرة البدانة

 ومحاولة تفادي الوقوع فيها.

 .رغبة الباحث في التعمق فيما يخص المواضيع التي لها عالقة بالبعد الوقائي الصحي 

  عالقة بالتخصص  دروس لهمال الموضوع كون 
 أسباب موضوعية: 5-2

  محاولة جلب االنتباه لضرورة رصد ومراقبة مستوى النشاط البدني وإبراز أهميته من اجل
 والسالمة.الصحة 

  المجتمع. والخمول البدني لدىتوفير بيانات أساسية ومرجعية عن النشاط 
  .النتائج المرتفعة النتشار البدانة في الجزائر على حسب الدراسات المنجزة 

  االوساط الثانوية. البدني في والنشاط استمرارية تتبع نتائج البدانة 

  نقص المراجع والمذكرات التي تتناول موضوع المستوى المعيشي والبدانة 

 .نقص مكتبتنا في هذا النوع من الدراسات والمذكرات 

 العاملين في مجال الصحة ببعض االحصائيات التي تفيد في محاربة انتشار االوبئة  تزويد
 بين التالميذ الطور الثانوي.

 بالمواضيع الخاصة بالتخصص )النشاط البدني الرياضي الوقائي الصحي( اهتمام الباحث 
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  تحديد المفاهيم والمصطلحات: -6

 البدني:النشاط  6-1

 التعريف االصطالحي: 6-1-1
البدني على أنه أي حركة جسم اإلنسان بواسطة العضالت مما يؤدي إلى صرف  النشاطيعرف 

 (Kino-Québec, 1999, p.8) طاقة تتجاوز ما يصرف من طاقة أثناء الراحة
 التعريف اإلجرائي: 6-1-2

النشاط البدني هي حركة جسم اإلنسان بواسطة العضالت مما يؤدي إلى صرف طاقة تتجاوز ما 
أثناء الراحة. ويدخل ضمن هذا التعريف جميع األنشطة البدنية الحياتية، كالقيام يصرف من طاقة 

باألعمال البدنية اليومية من مشي وحركة وتنقل وصعود الدرج، أو العمل البدني في المنزل أو الحديقة 
 أو المزرعة، أو القيام بأي نشاط بدني رياضي أو حركي ترويحي.

ه الفرد بغرض العمل أو الترويح أو العالج أو الوقاية سواء كان فالنشاط البدني هو سلوك يقوم ب
 عفويا  أو مخططا  له.

 :البدني التمرين 6-2

  التعريف االصطالحي 6-2-1

 تطوير بهدف البدني النشاط من معينا نوعا الشخص ممارسة exercice البدني يعني التمرين

  (12صمكوناته )هزاع بن محمد الهزاع،  أحد أو البدنية اللياقة

يقصد بالتمرين البدني ان يمارس الرياضي مجموعة من االنشطة  التعريف اإلجرائي: 6-2-2
 البدنية من اجل تطوير الكفاءة البدنية الرياضية.

  البدانة: 6-3

  التعريف االصطالحي: 6-3-1
تعرف البدانة على أنها زيادة في النسيج الشحمي للجسم وتحدث نتيجة تزايد كمية الطعام التي 
يتناولها اإلنسان عن حاجته اليومية لتأدية وظائفه الطبيعية وبالتالي هذه الطاقة إلى نسيج شحمي يختزن 

 (Obesity the science inside ,2006 p32)في جميع أجزاء الجسم بما فيها تحت الجلد 
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 اإلجرائي:التعريف  6-3-2

ُتعرف الُسمنة على أنها تراكم الدهون بشكل زائد ومفرط ما قد يؤدي إلى اإلصابة باألمراض، وتعد 
نسبة كتلة الجسم مؤشرا  بسيطا  للوزن مقابل الطول وتستخدم عادة لتصنيف فرط الوزن والسمنة بين 

 البالغين من السكان واألفراد عموما .  
  المراهقة: 6-4
 االصطالحي: التعريف 6-4-1

لوغ الذي المراهقة بالب وتتميز مرحلة وعالم الرشد،هي عبارة عن مرحلة الفصل بين عالم الطفولة 
أحمد )كل النواحي الفيزيولوجية الذهنية، النفسية االنفعالية  والتحوالت فيتظهر أثاره في التغيرات 

 (36ص، 1994/1995لوغريت،
 اإلجرائي:التعريف  6-4-2

  الطفولة الى غالية مرحلة من نهاية تبدأ مرحلة انتقالية للنمو بها يقصد  وصيغة مصطلح هي
 .مرحلة  النضج 

  :المستوى المعيشي 6-5
 االصطالحي:التعريف  6-5-1

ليعيش فيها وكيفية تعامله معها كل حسب مقدرته ووضعه في  اإلنسان التي يختارها البيئة هو
يعتبر المستوى  المعيشي  .يختلف من فرد إلى آخرالمستوى المعيشي المجتمع وقناعاته الشخصية. ف

قيمه الذاتية والطريقة التي يرى فيها نفسه ويراه بها اآلخرون. وهي نموذجا متكامال انعكاسا لصورة الفرد و 
من النشاطات سواء أكانت هواية أو نوع من أنواع الرياضة أو التسوق أو حضور المناسبات االجتماعية، 

 The Lifestyleوتشمل هذه المجموعة أيضا االهتمامات مثل األكل ويدخل ضمنها اآلراء االجتماعية )

Affects the Brain Health,2006 p32) 
 التعريف اإلجرائي: 6-5-2

 هو ذلك النمط الذي يعيشه الفرد في مجتمع معين وفق مقدرته وقناعاته.
تعلق م ويقصد به في هذه الدراسة هو نموذجا  متكامال  من النمطين: االول متعلق بالتغذية و الثاني

بالنمط السلوكي الحركي، سواء أكانت هواية أو ممارسة نوع من أنواع الرياضة، بحيث قد يتبع فيه الفرد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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مستوى معيشي ايجابي مفعم بممارسة االنشطة الرياضية وإتباع نمط غذائي صحي، أو مستوى معيشي 
 سلبي يكون فيه قليل الحركة و يتبع نمط غذائي غير صحي.

  والمشابهة: الدراسات السابقة -7
تعتبر الدراسات السابقة والمشابهة من أهم العناصر المعينة على حل لمشكلة البحث لما لها من 
إسهامات سواء في التوجيه أو التخطيط أو ضبط المتغيرات، فهي تثري الموضوع بفوائد عديدة حيث 

الدراسة المسحية تتدخل بطريقة أو بأخرى من أجل معالجة المشكلة وصياغة بحث ناجح، من خالل 
للمكتبات التي قام بها الباحث فقد وجد عدة دراسات سابقة تناولت موضوعات مختلفة، تدرس أحد 

 متغيرات الدراسة الحالية وهي كالتالي:

 الدراسات باللغة العربية:  7-1

  :(2020)العزوطي عالء الدين الدراسة االولى 

 :البدانة عالقتها باضطراب السلوكات الغذائية و الخمول البدني لدى المراهقين  عنوان الدراسة
معهد التربية البدنية والرياضية جامعة الجزائر  2020سنة اطروحة دكتوراه  18-15المتمدرسين 

03 

 :عالقته البدانة باضطراب السلوكيات الغذائية و الخمول محاولة معرفة  الهدف من الدراسة
 سنة 18-15مراهقين المتمدرسين البدني لدى ال

 :منهج وصفي مقارن  المنهج المستخدم 

 :استبيان لقياس مستوى النشاط البدني األدوات المستخدمة) (NAP    و مؤشر الكتلة الجسمية
IMC   و محيط الجسم  لقياس البدانة و إستبيان لقياس السلوكات الغذائية 

 :ميذتل 960تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة 

 : نتائج الدراسة 

  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى النشاط البدني و مؤشر الكتلة الجسمية
 لتالميذ

  يوجد ارتباط عكسي بين محيط الجسم و مستوى النشاط البدني عند التالميد 

 شر الكتلة الجسمية و العادات الغذائية لدى التالميذؤ يوجد أرتباط إيجابي بين م 

 إرتباطية بين محيط الجسم و اضطراب السلوكات الغذائية لدى التالميذ توجد عالقة 
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  عدم جود عالقة ذات داللة إحصائية بين النشاط البدني و اضطراب السلوكات الغذائية
 لدى التالميذ

  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين السمنة و زيادة الوزن و كمية المواد الغذائية المتناولة
 ذ من طرف التالمي

 : 2015)سي الطاهر حسان   الدراسة الثانية( 

 :قياس مستوى النشاط البدني و عالقته بزيادة الوزن لدى المراهقين الطور  عنوان الدراسة
 سنة  16-12المتوسط لفئة 

 :ين بزيادة الوزن لدى المراهق مستوى النشاط البدني و عالقتهمحاولة قياس  الهدف من الدراسة
معهد التربية البدنية و الرياضية  2015سنة رسالة ماجستير  16-12الطور المتوسط لفئة 

 03جامعة الجزائر 

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  المستخدم: المنهج 

 إعتمد الباحث في دراسته على مقياس مستوى النشاط البدني  المستخدمة: األدواتNAP  ومؤشر
 IMCالجسمية  الكتلة

 :تلميذ من دائرة معاتقة والية تيزي وزو  300تمثلت عينة الدراسة في  عينة الدراسة 

  الدراسة:نتائج  

  توجد عالقة ارتباطية ضعيفة بين مستوى النشاط البدني و مؤشر الكتلة الجسمية لدى
 0,21-تالميذ الطور المتوسط  معامل االرتباط يقدر ب

  ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية لدى التالميذ فيما يخص مستوى النشاط البدني 

   ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية لدى التالميذ فيما يخص مؤشر الكتلة الجسمية 

 : 2015)العزوطي عالء الدين   (الدراسة الثالثة 

 سالة لدى المراهقين المتمدرسين ر   دراسة عالقة مستوى والتوازن الغذائي بالبدانة الدراسة: عنوان
 03ماجستير معهد التربية البدنية جامعة الجزائر 

 محاولة الكشف عن العالقة بين مستوى النشاط البدني والتوازن الغذائي  من الدراسة: الهدف
 بالبدانة  لدى المراهقين المتمدرسين

 اعتمد الباحث على المنهج الوصفي المقارن  المستخدم: المنهج 
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 اعتمد الباحث على مجموعة من االدوات من بينها االستبيان العالمي  المستخدمة: دواتاأل
و استبيان خاص بالعادات  IMCو مؤشر الكتلة الجسمية    NAPلقياس مستوى النشاط البدني  

 الغذائية 

 :تلميذ 406تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة 

 : نتائج الدراسة 

 ين مستوى النشاط البدني و مؤشر الكتلة الجسمية لدى وجود عالقة عكسية ضعيفة ب
 التالميذ

  مستوى النشاط البدني و البدانة لدى التالميذ  بين وجود عالقة عكسية ضعيفة 
  مستوى النشاط البدني و الوزن الزائد  لدى التالميذ بين  وجود عالقة عكسية ضعيفة 
 التوازن الغذائي ومؤشر الكتلة الجسمية لدى التالميذ  وجود عالقة طردية ضعيفة  بين 
  ضعيفة  بين التوازن الغذائي و البدانة  لدى التالميذ وجود عالقة طردية 
  ضعيفة بين التوازن الغذائي و الوزن الزائد لدى التالميذ وجود عالقة طردية 

  (2015) لقريدي خير ) الرابعة:الدراسة 

 دراسة عالقة مستوى النشاط البدني بظاهرة البدانة عند المراهقين المتمدرسين  الدراسة: عنوان
 03في الجزائر دراسة ماجستير معهد التربية البدنية  جامعة الجزائر 

 محاولة الكشف عن العالقة بين النشاط البدني و ظاهرة البدانة عند  من الدراسة: الهدف
 المراهقين 

 حث المنهج الوصفي االرتباطي استخدم البا المستخدم: المنهج 

 اعتمد الباحث على مجموعة من االدوات من بينها االستبيان العالمي  المستخدمة: األدوات
 IMCو مؤشر الكتلة الجسمية    NAPلقياس مستوى النشاط البدني  

 :ة يتلميذ من التعليم الثانوي للمقاطعة الشمالية لوال 410تكونت عينة الدراسة من   عينة الدراسة
 سطيف 

  :نتائج الدراسة 

 وزيادة  البدانةالطور الثانوي للمقاطعة الشمالية لوالية سطيف يعانون من  بعض تالميذ
كانت  بحيث) IMC الجسمية(خالل قياس مؤشر الكتلة  تم التوصل إليه من وهذا ما الوزن 

  كالتالي:النتائج 
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   %  4.9:الشمالية  الطور الثانوي لمقاطعة سطيف  البدانة عند التالميذ نسبة -

و هذه النسبة في حالة مرض و %  4.6: و عند اإلناث %5.3:   الذكور البدانة عند نسبة -
 يجب التكفل بها 

وهذه النسبة معرضة لإلصابة بالبدانة ويجب %20: نسبة التالميذ الذين يعانون من زيادة الوزن  -
 هظة لعالجها التكفل قبل إصابتها بالمرض والذي سيكلف المجتمع تكاليف با

 5.6 % : نسبة الوزن الناقص عند التالميذ -

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مؤشر الكتلة الجسمية على حسب الجنس والسن  -

هناك تباين في مستوى النشاط البدني تالميذ الطور الثانوي لمقاطعة سطيف الشمالية و يمارسون  -
م التوصل إليه من خالل رصد مستوى النشاط البدني أنشطة عادية و عالية و عالية جدا و هذا ما ت

بحيث كانت نتائج مستوى النشاط البدني لديهم  بواسطة استبيان خاص بقياس مستوى النشاط البدني.
  : كما يلي

و هذه النسبة معرضة لإلصابة  %7.1: نسبة التالميذ الذين هم في حالة خمول بدني هي -
سكري و هشاشة العظام ......إلخ  و على حسب رأي ربما السمنة و داء ال : بأمراض العصر مثل

هناك عوامل كثيرة تمنع المراهقين من المواظبة على ممارسة النشاط البدني، وهي: ضيق الوقت وانعدام 
الحافز، وقلة الدعم والتوجيه المقدمين من األخصائيين ، واإلحساس بالحرج و نقص الكفاءة، وقّلة 

ة لألنشطة الرياضية، والجهل السائد بفوائد النشاط البدني على الصحة وكما األماكن والمرافق المخصص
أن  الدراسات الوبائية التي أجريت على عدد كبير من الناس، وأكدت على وجود العالقة بين الخمول 
البدني واإلصابة بالعديد من أمراض العصر، وبينت الدور الوقائي والعالجي الذي تسهم به ممارسة 

 البدني في مجابهة العديد من األمراض المزمنة و التي سبق ذكرها .  النشاط 

  :34.6نسبة التالميذ الذين يمارسون أنشطة عادية هي% 

  :27.3نسبة التالميذ الذين يمارسون أنشطة عالية هي% 

 31: نسبة التالميذ الذين يمارسون أنشطة جد عالية هي% 

  النشاط  ى كان مستو عالقة مستوى النشاط البدني بظاهرة البدانة هي عالقة عكسية ضعيفة أي كلما
البدني عالي  كلما انخفضت نسبة البدانة  و العكس صحيح أي كلما كان مستوى النشاط البدني 
متدني كلما ارتفعت نسبة البدانة و هذا يدل أيضا على أن البدانة تساهم فيه عوامل أخرى 

 التغذية و العامل الوراثي و التي تحتاج دراسة في المستقبل : مثل
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 : (2011)مقاوسي کريمة  الدراسة الخامسة 
 :دراسة فارقية بين البدينين وغير البدينين من المراهقين -البدانة ونمط الحياة  عنوان الدراسة

اج امعة العقيد الحدراسة ماجستير، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية و العلوم اإلسالمية، ج
 (. 2011) -باتنة  -لخضر

 محاولة الكشف عن العالقة بين البدانة ونمط الحياة لدی عينة من المراهقين. من الدراسة: الهدف 

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المقارن.  المستخدم: المنهج 

 اد عينة ، تم توزيعه على أفر والسلوكات الغذائيةاستبيان خاص بنمط الحياة  المستخدمة: األدوات
 الدراسة. 

 :مراهقا غير بدين  40مراهقا في كال الجنسين موزعة إلى  80تكونت العينة من  عينة الدراسة
 إناث(. 20-ذكور 20)مراهقا بدينا  40إناث(، و 20-ذكور 20)

ين في سنتائج الدراسة: خلصت الدراسة إلى أنه توجد فروق بين البدينين وغير البدينين من الجن
األنشطة البدنية وذلك لصالح الذكور غير البدينين واإلناث غير البدينات، كما أنه توجد فروق بين 
البدينين وغير البدينين من الجنسين في العادات الغذائية وذلك لصالح الذكور البدينين واإلناث البدينات 

ين من ق بين البدينين وغير البدينفي انتشار العادات الغذائية السلبية. وأظهرت كذلك أنه توجد فرو 
الجنسين في مؤشر الكتلة الجسمية وذلك لصالح الذكور غير البدينين واإلناث البدينات. وأظهرت كذلك 
وجود فروق بين البدينين والبدينات في نمط الحياة في العادات الغذائية، والنشاط البدني، والتعامل مع 

ينات. وأظهرت أيضا وجود فروق بين غير البدينين وغير الضغط النفسي( وذلك لصالح اإلناث البد
   البدينات في نمط الحياة، وذلك لصالح الذكور غير البدينين.

  :  (2009دراسة) هاشم عدنان الكيالني الدراسة السادسة 
 :تأثير النشاط البدني على مستوى السمنة واللياقة البدنية لدى أطفال الصف  عنوان الدراسة

سلطنة -جامعة السلطان قابوس، مسقط –الرابع والخامس، قسم التربية الرياضية كلية التربية 
 (. 2009عمان )

 :هدفت الدراسة إلى تحديد أثر النشاط البدني على مستوى السمنة واللياقة  الهدف من الدراسة
 البدنية لدى أطفال الصف الرابع والخامس. 
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 :استخدم الباحث المنهج التجريبي  المنهج المستخدم 

 :برنامج النشاط البدني لمدة عشرة أسابيع تم إعداده من طرف الباحث.  األدوات المستخدمة 

 :طالبا وطالبه  28تمد الباحث في هذه الدراسة على عينة قوامها اع عينة الدراسة 

  :نتائج الدراسة 

  أظهرت نتائج اختبارات لألزواج، وجود أثر إيجابي للنشاط البدني على السمنة واللياقة
البدنية، ومن مؤشرات نجاح البرنامج أنه سهل عملية ممارسة التمارين الرياضية بشكل 

 دائم من قبل الطلبة.

 ير هذا النجاح إلى أهمية تعزيز ممارسة النشاط البدني، التمارين الرياضية لدى األطفال ويش
والشباب على حد سواء، فمع التركيز علی المشاركة الفعالة في البرنامج، استطاع طالب 
الصف الرابع والخامس المعرضين لخطر اإلصابة بالوزن الزائد تحسن حالتهم الصحية 

ألطفال ا بدنية، ومما يؤكد نجاح البرنامج أيضا تحسن عادات النوم لدىالمرتبطة باللياقة ال
 ونومهم بشكل أفضل، وازدياد نشاطهم في المنازل.

 (2010)أسامة كامل الالال   السابعة : الدراسة 
 :بفرط ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين بالدم وبعض المتغيرات  السمنة و عالقتها عنوان الدراسة

 (. 2010الوظيفية لدى الفتيات )

  :الهدف من الدراسة 

  التعرف على مستويات ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين بالدم وبعض المتغيرات الوظيفية
 تبعا لتوزيع نسب الشحوم في الجسم. 

 لشحوم ية قيد الدراسة تبعا لتوزيع نسب االتعرف على الفروق في بعض المتغيرات الوظيف
 في الجسم.

  دراسة العالقات االرتباطية القائمة بين نسب الشحوم في الجسم وضغط الدم ونسبة
 بالدم وبعض المتغيرات الوظيفية تبعا للمؤشرات التي هي في الدراسة. الهيموجلوبين

 :استخدم الباحث المنهج الوصفي، المقارن.  المنهج المستخدم 

 :القياسات األنثروبمترية واشتملت على قياس الطول بالسنتمتر وقياس الوزن  األدوات المستخدمة
بالكيلوغرام وقياس الدهون، حيث تم استخراج نسبة الشحوم بالجسم بناءا على المعادلة الخاصة 
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بالفتيات )من خالل الحاسب األلي الكمبيوتر(، كذلك قياس معدل ضربات القلب في الراحة 
 (Spairo Sift( بواسطة جهاز قياس وظائف الرئة )Vital Capacityاس السعة الحيوية ) وقي

 . الدموقياس ضغط 
 :من ذوي الوزن الطبيعي  65اعتمد الباحث على عينة ضمت مجموعتين األولى  عينة الدراسة

 فردا يعانون من البدانة.  60والثانية 

  :نتائج الدراسة 

  نسبة الشحوم بالجسم ترتبط ارتباطا عكسيا داال مع السعة الحيوية لدى فتيات المجموعة
الثانية ذات نسبة الشحوم المرتفعة، وتميزت فتيات المجموعة األولى بانخفاض معدل 

 ضربات القلب في الراحة. 

 هناك عالقة ارتباطيه طردية دالة بين نسبة الشحوم في الجسم ومعدل ضربات القلب في 
 الراحة لدى فتيات المجموعة الثانية.

  هناك عالقة ارتباطيه طردية دالة بين ارتفاع نسب الشحوم بالجسم وضغط الدم االنقباضي
 لدى المجموعة الثانية بالراحة.

  لم تكن العالقة االرتباطية ذات داللة إحصائية بين ضغط الدم االنبساطي ونسبة الشحوم
 بالجسم لدى فتيات المجموعتين. 

  هناك عالقة ارتباطية عكسية غير دالة بين نسبة الشحوم بالجسم ونسبة الهيموجلوبين بالدم
 لدى فتيات المجموعتين. 

 :(1991دراسة )ياسر عبد العظيم سالم، تهاني عبد العزيز إبراهيم  الدراسة الثامنة 
 :لى وحدة دين عتأثير برنامج تدريبي في عالج البدانة للسيدات والرجال المترد عنوان الدراسة

 (.1991الكفاءة البدنية والبحوث في كلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق )

 :التعرف على تأثير البرنامج التدريبي المقترح في عالج البدانة للسيدات  الهدف من الدراسة
بنين -ق يوالرجال المترددين على وحدة الكفاءة البدنية والبحوث بكلية التربية الرياضية بالزقاز 

 وذلك من خالل تحديد نسبة زيادة الوزن الناتج عن زيادة النسيج الدهني. 

 :استخدم الباحثان المنهج التجريبي  المنهج المستخدم 
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 :المقابلة الشخصية مع أفراد عينة البحث لشرح أهداف البحث لهم ،جهاز األدوات المستخدمة 
رستاميتر لتحديد الطول، ميزان طبي للوزن جهاز قياس نسبة الجلد، شريط لتحديد محيطات 

 الجسم.

 استغرق تنفيذ البرنامج التدريبي ثمانية أسابيع بواقع ثالث وحدات  التدريبي : البرنامج
 دقيقة زمن الوحدة الواحدة  60أسبوعيا، وبمدة  تدريبية

 :عينة عمدية من السيدات والرجال البدناء المترددين على وحدة الكفاءة البدنية  عينة الدراسة
رجل تم تقسيمهم  20سيدة و 20الزقازيق۔ وعددهم  -والبحوث بكلية التربية الرياضية للبنين 

. وبلغ معدل أعمارهم 10إلى أربع مجموعات اثنتان تجريبية و اثنتان ضابطة في كل مجموعة 
ق البرنامج التدريبي المقترح كمتغير تجريبي على المجموعتين التجريبين سنة، وطب 35 - 25

 من النساء والرجال، فيما مارست المجموعتان الضابطتان برنامجا حرا. 

 :نتائج الدراسة 

  البرنامج المقترح إيجابي في عالج البدانة لمعظم المتغيرات المختارة قيد البحث للرجال
 والسيدات.

  لم يؤثر على وزن الجستم بدون دهون للرجال والسيدات.البرنامج المقترح 

  .حققت السيدات تفوقا في معدل التحسن في محيطات الصدر والعضد علی الرجال 

  حقق الرجال أعلى نسبة تحسن في قياسات نتائج الجلد دون الدهن ومحيطات الخصر
 والحوض والفخذ نتيجة تطبيق البرنامج المقترح عنه لدى السيات.

 سات باللغة األجنبية: الدرا 7-2
  (2012/2013دراسة )بلونيس رشيد  ،  االولى:الدراسة 

 :الخمول والعادات الغذائية كعاملي خطر البدانة عند المراهقين دراسة وصفية  عنوان الدراسة
على تالميذ المرحلة الثانوية لمؤسسات والية الجزائر، أطروحة دكتوراه، معهد التربية البدنية، 

 (2012/2013) 3-ئر جامعة الجزا

 :تقدير مدی انتشار ظاهرة الوزن الزائد والبدانة لدى المراهقين المتمدرسين  الهدف من الدراسة
وتحديد العوامل ذات الصلة بالبدانة كالخمول والعادات الغذائية، بغرض توجيه عملية وضع 

 برنامج للنشاط البدني والرياضي المدرسي الوقائي
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 :استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلي.  المنهج المستخدم 

 :البدني، كما اعتمد  االستبيان الخاص بالعادات الغذائية، الخمول، النشاط األدوات المستخدمة
 الباحث على القياسات االنتربومترية 

 :تلميذا. 2355اعتمد الباحث على عينة من  عينة الدراسة 

 :الخاصة بالوزن الزائد )البدانة محسوبة فيها( لقد أشارت معطيات هذه الدراسة  نتائج الدراسة
 %25.6( و %26.1(، مع تقدم طفيف لدى الفتيات )IOTFبحسب معايير ) %24.6إلى 

لدى الذكور، وبخصوص توزيع البدانة على مستوى البطن حسب الجنس، أظهرت الدراسة تقدم 
ارتباطا إيجابيا بين عند اإلناث. بالمقابل أظهرت الدراسة  %12.5مقابل  %31.5الذكور بب 

(. وأيضا وجد أن ارتفاع مستوى األكل خارج  IMCالبدانة األبوية و ارتفاع مؤشر الكتلة البنية )
أوقات الوجبات هو عامل اختالل غذائي يؤدي إلى رفع مخاطر ارتفاع الوزن لكثرة استهالك 

 األطعمة التي تحوي كثافة طاقوية عالية 

  (2012/2013القوي رشيد ) عبد)دراسة  الثانية:الدراسة 
 :فاعلية برنامج رياضي مقترح لخفض نسبة الشحوم في الجسم وعالقتها ببعض  عنوان الدراسة

وسطة دراسة تجريبية على تالميذ المرحلة المت-المتغيرات الوظيفية للتالميذ المصابين بالسمنة 
 (2012/2013عة مستغانم )بعين الدفلى، رسالة ماجستير بمعهد التربية البدنية والرياضية لجام

  :الهدف من الدراسة 

  تصميم وتطبيق برنامج رياضي لخفض نسبة الشحوم لعينات البحث من الذكور واإلناث
 المصابين بالسمنة.

  تحديد تأثير البرنامج الرياضي المقترح في خفض نسبة الشحوم عند تالميذ عينة البحث
 من الذكور واإلناث المصابين بالسمنة.

 ثير البرنامج الرياضي المقترح على بعض المتغيرات الوظيفية نبض القلب وقت تحديد تأ
الراحة، ضغط الدم االنقباضي، السعة الحيوية( عند تالميذ عينة البحث من الذكور واإلناث 

 المصابين بالسمنة.

  دراسة العالقة بين خفض نسبة الشحوم في الجسم وبعض المتغيرات الوظيفية )نبض القلب
الراحة، ضغط الدم االنقباضي، السعة الحيوية( عن تالميذ عينة البحث من الذكور وقت 

 واإلناث المصابين بالسمنة.
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 :استخدم الباحث المنهج التجريبي المنهج المستخدم 
 :برنامج مقترح لتخفيض نسبة الشحوم، االستبيان الخاص بقياس السعرات  األدوات المستخدمة

 قياس مستوى النشاط البدني.الحرارية، االستبيان الخاص ب

 :تالميذ المرحلة المتوسطة )ذكور وإناث( المصابين بالسمنة يتراوح سنهم ما بين  عينة الدراسة
 ذكور(. 19إناث،  24تلميذا ) 43سنة(، عددهم  12-15)

  :نتائج الدراسة 

  1.63إن البرنامج الرياضي المقترح أدى إلى خفض نسبة الشحوم في الجسم بنسبة% 
 بالنسبة لإلناث.  %1.14ر وللذكو 

  .إن مدة البرنامج الرياضي غير كافية للتخلص من السمنة بصفة نهائية 

  ال توجد عالقة بين نسبة الشحوم وكل من نبض القلب، ووقت الراحة وضغط الدم
 االنقباضي في هذه المرحلة العمرية 

 الثالثة الدراسة  : Salaun Laureline  دراسة العالقة بين مستوى النشاط البدني وتكوين
الجسم لدى األطفال الذين يعانون من تخلف ذهني ، أطروحة الدكتورة اختصاص علوم وتقنيات 

 .  claude Bernard Lyon 1 2010-2011في األنشطة البدنية والرياضية، جامعة 
 فرد وتمثلت أهدافه فيما يلي : 87وتم إجراء البحث على    
 ابعة تطور تكوين الجسم لدى األطفال المعاقين وكذا مستوى اللياقة البدنية لديهم مت 

  ، ابتكار برنامج لألنشطة البدنية يساعد على المحافظة على الوزن لدى األطفال المعاقين
 في حيث تمثلت النتائج المتوصل إليها في 

  زيادة نسبة الكتلة الشحمية لدى األطفال المعاقين يعمل على التقابل من مستوى القدرة
 الدورية التنفسية ، القوة ، تحمل القوة ، المرونة . 

  زيادة مستوى النشاط البدني لدى األطفال المعاقين يسمح بالمحافظة على مستوى منخفض
 في الوزن . لزيادةمن نسبة الشحوم في الجسم ويكون بمثابة وقاية من ا

 (2011دراسة) سليمة طالبي  :  الرابعة الدراسة 
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 :انتشار السمنة لدى األطفال المتمدرسين بوالية تبسة السلوكات الغذائية والعامل  عنوان الدراسة
االجتماعي االقتصادي، أطروحة دكتوراه، معهد علوم التغذية وتكنولوجيا الغذاء، جامعة منتوري 

 ( 1995/2007بقسنطينة )

  :الهدف من الدراسة 

 تقدير مدى انتشار السمنة وزيادة الوزن بين األطفال المتمدرسين بوالية تبسة 

  تقدير مستوى النشاط البدنية والسلوكات الغذائية ومستوى المعيشة 

 :استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلي. المنهج المستخدم 
 :االستبانة الخاصة بتقدير مستوى النشاط البدني، واالستبيان الخاص  األدوات المستخدمة

 بالعادات الغذائية واالستبيان الموجه إلى اآلباء. 

 :تلميذا 21618اعتد الباحث على عينة من  عينة الدراسة 

 :نتائج الدراسة 

  إلى  1997خالل الفترة الممتدة من  % 11.37وتيرة الزيادة في الوزن والسمنة قدرت ب
2007 . 

  خالل  % 8.49إلى  1998-1995خالل الفترة  % 17.39انتقلت هذه النسبة من
سنة هم وحدهم  13-10حيث أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  2005/2007

الذين مثلوا تطورات خالل هذه الفترة، البنات كن أكثر عرضة للسمنة، والذكور كانوا اقل 
 عرضة لزيادة الوزن. 

 ن أن الفرق لم يكن كبيرا إال أن انتشار السمنة كان أكثر لدى األسر ذات المستوى بالرغم م
االقتصادي واالجتماعي المرتفع، وقد يكون ذلك مرتبطا بسهولة الحصول على األغذية 
الغنية بالطاقة، التي تؤدي إلى اختالل التوازن الغذائي، مما يؤدي إلى السمنة وزيادة 

 القة بين السمنة لدى اآلباء والسمنة لدى األبناء. الوزن. كما يالحظ وجود ع

  وجود عالقة وطيدة بين استهالك الطاقة والوقت الذي يمضيه األطفال في اللعب خارج
 المنزل، وكذلك استهالك الطاقة ومستوى النشاط البدني.

 الخامسة: الدراسة ( , Derborah Braka –Hassan2008) 
في الطب العام أطروحة الدكتوراه  مختلف طرق قياس تكوين الجسم فوائد-  دراسة بعنوان 

    Creteil 2008  إختصاص طب عام جامعة الطب 



 ـــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجانب التمهيدي 

 

 

24 

 

  إمرأة بدينة  25تم إجراء البحث على 
  تهدف الدراسة الى إستعمال مختلف طرق قياس مكونات الجسم من بينها الشحوم )طريقة

 واء طريقة األشعة تحت الحمراء ( المقاومة الكهروحيوية  طريقة إزاحة اله تحليل
 إليها:النتائج المتوصل  ومن بين -

  وجود عالقة طردية بين طريقة إزاحة الهواء و طريقة األشعة فيما يخص قياس نسبة
 الشحوم في الجسم

  غياب العالقة بين طريقة تحليل المقاومة الكهروحيوية  و طريقة االشعة 
 مؤهلة لدراسة التغيرات التي تحدث على مستوى الشحوم  طريقة إزاحة الهواء مكلفة و غير

 لدى األشخاص البدناء 
  والقوة المرونة(زيادة نسبة الشحوم في الجسم يؤثر على الصفات البدنية )التحمل 
 زيادة نسبة الشحوم في الجسم يؤثر على القدرة القلبية 
 قلة النشاط البدني يولد زيادة في الوزن و البدانة 

 (2005دراسة )حياة أولعمارة    ادسة:الس الدراسة 
 :انتشار السمنة وزيادة الوزن وعوامل الخطر المرتبطة لدی األطفال والمراهقين  عنوان الدراسة

بقسنطينة، أطروحة دكتوراه، معهد علوم التغذية وتكنولوجيا الغذاء، جامعة منتوري بقسنطينة 
(1995/2004 ) 

 :الهدف من الدراسة 
 اهرة الوزن الزائد والبدانة لدى األطفال والمراهقين المتمدرسين، في تقدير مدی انتشار ظ

 مدرسة بوالية قسنطينة  16

 .باإلضافة إلى التعرف على بعض السلوكات والعوامل االجتماعية المحدثة البدانة 

 .تقدير مستوى النشاط البدني، والسلوكات الغذائية 

 .الهيكلة األسرية ومستوى المعيشة 

  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلي.  المستخدم:المنهج 

 :االستبانة الخاصة بتقدير مستوى النشاط البدني، واالستبيان الخاص  األدوات المستخدمة
 بالتغذية والبطاقات الخاصة بتقدير المستوى االجتماعي واالقتصادي. 

 :سنة 18-5 طفال ومراهقا من 26852اعتمدت الباحثة على عينة من  عينة الدراسة 
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  :نتائج الدراسة 

  من األطفال والمراهقين، أن نسب انتشار السمنة  2004و 1996أظهرت النتائج لما بين
خالل هذه الفترة. األطفال  %10.12تغيرت الى  %8.27و  %9.92وزيادة الوزن هي 

 سلة يكون لديهم التطور األبرز، أما األكثر تضررا فهن 13-12الذين تتراوح أعمارهم بين 
 الفتيات من خالل زيادة الوزن والسمنة مقارنة باألوالد. 

  كشفت النتائج أيضا أن السمنة هي أكثر شيوعا في األسر من المستوى االجتماعي
 واالقتصادي المنخفض مع عالقة وثيقة بين السمنة عند الوالدين والطفل.

 ض، كما أناألطفال الذين يتمتعون بزيادة في الوزن لديهم نمط نشاط رياضي منخف 
 األشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ينخفض نشاطهم خالل وقت الراحة. 

  ،غالبا ما نجد أن األطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، لديهم خلل في وجبة اإلفطار
 أكثر تناوال لوجبات بينية خفيفة والغنية بالسعرات الحرارية )ذات كثافة طاقوية عالية(.

 الدراسات السابقة:التعليق على  7-3
دراسات  08دراسة منها  14بعد اطالع الباحث على مجموعة من الدراسات التي بلغ عددها 

دراسات باللغة االجنبية أنجزت في بعض بلدان الوطن العربي، و قد تناولت  06باللغة العربية ومنها 
من  ةمجملها موضوع البدانة وزيادة الوزن كمتغير تابع في البحث، وتمت الدراسات على شرائح مختلف

  : أفراد المجتمع من أطفال ومراهقين وحتى الكبار و قد تم التعليق عليها من حيث
 :اعتمدت بعض هذه الدراسات على المنهج الوصفي من اجل تحليل ظاهرة  المنهج المستخدم

البدانة و النشاط البدني كعوامل خطر على أفراد المجتمع وخاصة عند األطفال والمراهقين، كما سعت 
دراسات المعتمدة على المنهج التجريبي لمعرفة أثر متغير معين علی البدانة وزيادة الوزن. و بعض ال

 هو المنهج الوصفي هذا ما ساعد الباحث  في اختيار المنهج المناسب لدراسته و
 :اعتمدت معظم  الدراسات السابقة  على االستبيان  األدوات المعتمدة في جمع المعلومات

( والباحث  2015مثل دراسة كل من الباحث ) سي طاهر حسان NAPط البدني الخاص بمستوى النشا
( من أجل تحديد درجة الخمول أو النشاط 2015( والباحث ) لقريدي خير2015)العزوطي عالء الدين

و هي نفس األداة  التي اعتمدها الباحث في هذه الدراسة و هذا ما يسهل له تطبيق هذا  األفراد العينة
( للكشف عن ظاهرة IMCي دراسته و كما اعتمدوا في دراستهم على مؤشر الكتلة الجسمية)اإلستبيان ف

البدانة و هي نفس االداة التي إعتمدها الباحث في دراسته و هذا ما يسهل للباحث طريقة تطبيقها، 
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راد فباإلضافة إلى االستبيانات المعتمدة من أجل معرفة النمط الغذائي والسلوكيات الغذائية لدى األ
)العادات الغذائية( و كذلك استبيان نمط الحياة في دراسة كل من الباحث ) العزوطي عالء الدين 

( ساعد الباحث في بناء استبيان المستوى المعيشي، واعتمدت دراسات 2011( و) مقاوسي كريمة2015
ة مدى نجاع أخرى على برنامج تجريبي من اجل التخلص من الوزن الزائد ومحاربة البدانة، ومعرفة

 البرنامج في محاربة عوامل الخطر.

كما استندت الدراسات وفي مجملها على القياسات االنتربومترية من اجل تصنيف األفراد إلى أي 
 فئة ينتمون. 

 االستفادة من الدراسات السابقة: 7-4
وكيفية معالجة الظاهرة المشتركة مع دراستنا  من خالل االطالع على مجريات الدراسات السابقة ،

والمتمثلة في البدانة انطالقا من دراسة العوامل المسببة في حدوثها، والتي تعتبر احد الحلول لهذه 
 الظاهرة، فقد أنارت هذه الدراسات طريق الباحث من خالل ما يلي:

  في طريقة تطبيق االستبانة الخاصة بمستوى النشاط البدني(NAP)  التعامل مع النتائج.و 

   ،في إعداد االستبيان الخاص بالمستوى المعيشي  استنادا الى دراسة كال  من )لعمارة حياة
 طالبي نسيمة، مقاوسي كريمة(.

   كما أعطت نتائج هذه الدراسات توجهات بحث ميدانية جديدة اعتبرها الباحث بمثابة فروض
 مستقبلية وجب التأكد منها.

  راسات مؤشرات حول انتشار السمنة في بعض المناطق من الوطن كما أضفت هذه الد
 )قسنطينة، تبسة، الجزائر العاصمة باتنة(.

 .كما كانت هذه الدراسات مرشدا للباحث في تحديد اإلجراءات المنهجية بما يتماشى وهذه الدراسة 

 المقترحة. تكيفية تطبيق أدوات جمع المعلومات وتحليلها، ومناقشتها للتأكد من صحة الفرضيا 

   كما اعتمدنا على نتائج هذه الدراسات من أجل مقارنتها مع نتائج التي توصلنا اليها في دراستنا
 هذه .

  جمع اكبر عدد ممكن من المعلومات الخاصة بالبحث مما عاد على الباحث بتراكم فكري اتاح
 نب النظري.له االنطالق منها لتحديد العناصر التي لها عالقة بموضوع البحث من الجا

 السابقة في معرفة االساليب االحصائية المناسبة لمعالجة بيانات الدراسة. افادة الدراسات 
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 ملخص ابللغة العربية:
التربيت البدهيت والسياضيت ومدي  أستاذهدفت الدزاست الى محاولت التعسف على دزحت سماث شخصيت 

 على التفاعل الاحتماعي لدي التالمير في العىز الثاهىي  جأثيرها

مً بعض ثاهىياث والًت بجاًت، جم  أستاذ( 11( جلمير وجلميرة، و)214الدزاست على عيىت قىامها ) أحسيت

جم  أهدافهاست وللتحقق مً اختيازها بعسيقت عشىائيت مىتظمت، ولجمع البياهاث الخاصت بالدزا

 مالئم لعبيعت املىضىع. ألههاستخدام املىهج الىصفي التحليلي 

الى استخدام مقاًيس جمثلت في:  باإلضافتفيما ًخص أدواث حمع البياهاث استىدها الى الكتب واملساحع 

( 11ابعاد و ) أزبعت( املتكىن مً 4112 أماوي عبد الىهاب عبد املقصىد)مقياس سماث الشخصيت لـ 

 ( عبازة41و )أبعاد (املتكىن مً ازبع  4111 عليدمحم الىىبي دمحم  ة، ومقياس )التفاعل الاحتماعي لـاز عب

 ( هماذج، وكل همىذج ًحتىي على مجمىعت مً املؤشساث.11ومقياس )الالفت لـ زاًت ستىن( املتكىن مً )

حيث حاءث هتائج (، SPSSللعلىم الاحتماعيت ) إلاحصائيتباستخدام السشمت  إلاحصائيتجم املعالجت 

 الدزاست على الىحى التالي: 

 التربيت البدهيت والسياضيت بالخبرة واملستىي الاكادًمي. أستاذجتأثس سماث شخصيت  -

جختلف مستىياث التفاعل الاحتماعي لدي التالمير باختالف دزحت سماث شخصيت أستاذ التربيت  -

 البدهيت والسياضيت.

التربيت البدهيت والسياضيت على مستىياث التفاعل الاحتماعي لدي  جىعكس سماث شخصيت أستاذ -

 التالمير وفق ظبيعت اليشاط )فسدي، حماعي(

 التفاعل الاحتماعي، املساهقت.أستاذ التربيت البدهيت والسياضيت، الكلماث الدالت: سماث الشخصيت، 
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 مقدمــــــــــــــــــــــة:

ً  ٌػخبر        بي هدفه جيٍى اضُت حصء مخيامل مً التربُت الػامت فهى مُدان ججٍس ع التربُت البدهُت و الٍس جدَز

، و ضمان همى شامل الػللُت و الاحخماغُت بصىزة غامت، ر طىي و طلُم مً الىاخُت البدهُت، الاهفػالُتجلمُ

ممُر في لا و متزن للخل بدهُت التي جخخاز مً لىان مً اليشاظاث الأ ظاز التربىي بصفت خاصت، و ذلً غً ظٍس

ع غملُت ذاجُت  ، خُث جلػب فُه طماث ها شخصُت املدزض غلى ابػد الحدودخجلى فيجظسف الاطخاذ، فالخدَز

ت ُمُت وخلم حى جفاغلي داخل اللظمرا في الػملُت الخػلالشخصُت دوزا هبي ع في املسخلت الثاهٍى ، فالخدَز

اث الخاصت للخػلُم و الخػلمغملُت لها مبادئها الػامت و ا ، لرلً فشخصُت الاطخاذ في هره املسخلت لىظٍس

املسغىب في طلىههم جلػب دوزا في جىحُه الخالمُر و في حػدًل طلىههم و شػىزهم و افػالهم إلخدار الخػدًل 

 و همىهم . 

 خصت التربُت البدهُت  طير فشخصُت الاطخاذ و الظماث التي ًدظم بها هي مً ابسش الػىامل املؤزسة في       

اضُتو  اضُت ،الٍس ع جأزيرا في  هما ٌػخبر أطخاذ التربُت البدهُت و الٍس الاخالق و اللُم  جىمُتاهم اغضاء الخدَز

 مُر و بين الخالمُر فُما بُههم خالٌ كدزجه غلى خلم حى جفاغلي بِىه و بين الخال  السفُػت لدي الخالمُر مً

اخل التي جبنى خاصت في هره الفترة التي حػخبر فترة خظاطت و مسخلت مً اهم املس  ،لخلم غالكاث احخماغُت

ت جدخاج مجمى لخلمُرافيها اهماط شخصُت  اضُت في الثاهٍى غت مً الشسوط ، فممازطت التربُت البدهُت و الٍس

والىطائل و الخجهيزاث و اهمها غلى وحه الخصىص جىفير اطاجرة مخخصين في هرا املُدان ًمخليىن شخصُت 

ها هره املسخلت مً حغيراث هفظُت  ، ملا لملساهم الري ًمس بأدق مساخل غمسهمتزهت ملظاغدة الخلمُر ا

ىلىحُت  جترن ازازها غلى بىاء شخصِخه . ،، احخماغُتفيًز

اض ي الري ًدخىي         فشخصُت الاطخاذ جلػب دوزا في اكباٌ الخالمُر غلى ممازطت اليشاط البدوي الٍس

اضُتبداخله غلى مجمىغت مً الػالكاث الاح ، فُضمً للخلمُر املحافظت غلى خماغُت بصىزة اوشعت بدهُت ٍز

الاحخماغُت في صىزة كاث جدظين الػال و الجُدة و ًىمي اللدزاث الحسهُت والىفظُتخالخه الصحُت 

، و هرا بعبُػت الحاٌ ال ًأحي مً الػدم و اهما مً خالٌ الظماث التي ًجب غلى الاطخاذ ان ًمخلىها جفاغالث

في شخصِخه لخجػله املظاهم الاٌو في حػلُم املساهم الخدلي باللُم الاحخماغُت و جدلُم الخىاصل بين 

 خفاغل الاحخماعي .الخالمُر و ذلً لغسض الىصٌى بهم ألغلى دزحاث ال

سغم ف مً خالٌ بدثىا هرا ازدها ان هبين ان هىان غىامل جخداخل في بىاء طماث الشخصُت و حػدًلهاف       

س  وحىد دلُل غلى احظاق الظماث التي جيىن شخصُت الفسد غبر مظاز الحُاة، إال أنها لِظذ وافُت لخبًر

ظماث غبر الصمً، فللد خدد الباخثىن جفاغالث بين الاطخيخاج خٌى أن الخغُير لم ًددر في مظخىي هره ال
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الػىامل الجُيُت والبُئُت والىدُجت الحاطمت هي أن الخبراث البُئُت التي ًمىً أن جخػسض لها الشخصُت 

ت، وهرا كد ًدٌ غلى ان أهىاع مػُىت مً الخبراث التي هىدظبها  حػمل غلى جيشُغ املُياهصماث الجُيُت الضسوٍز

لها اخدار حغيراث بُىلىحُت في الفسد وبالخالي في الظمت، مً هرا املىعلم بدأ السأي الري مً البِئت ًمىً 

اث  ٌشير الى أن مظخىي وأبيُت الظمت الػامت جبلى مظخلسة جماما الى أن هىان أدلت غلى الخغير في مظخٍى

 في مظخىٍاث الظمتالظمت وجىحد مالخظت خاصت غلى أن الخبراث التي ًىدظبها الفسد لها أزس غلى الخغير 

ن بػض ئوبػضها بُئي باإلضافت الى ذلً ف ،ي أطباب حُيُتهطخلساز في مظخىي طماث الشخصُت فبػض الا 

اث طماجه  أطباب الخغير هى حغير في ظسوف الحُاة والجهىد اليشعت التي ًبرلها الفسد هدى الخغُير في مظخٍى

اث طماث لرا حاء بدثىا هرا لُىضح الخغُير الري جددزه الخبرة  املهىُت واملظخىي ألاوادًمي في مظخٍى

اضُت )جدمل املظؤولُت، الثلت بالىفع، الا   هعىائُت، الاجصان الاهفػالي شخصُت أطخاذ التربُت البدهُت والٍس

باإلضافت الى هىع اليشاط امللترح مً الاطخاذ  ،هُفُت جأزيرها غلى جدلُم الخفاغل الاحخماعي داخل الصفو 

غلى مظخىي للخفاغل ألى إث حظاغد الاطخاذ غلى الىصٌى فهىان وشاظا ،زض او الحصتازىاء جخعُعه للد

الاحخماعي غىع بػض اليشاظاث التي جخعلب مً الاطخاذ برٌ حهد اهبر و جخعُغ مظبم و ان ًيىن ملم 

دزض ، و بالخالي ٌػخبر هرا الاخير همثير ًفسض غلى املما ًدلم الخفاغل الاحخماعي الصحيبيل ما ًىدزج فُ

ن اطاء صػب الخدىم فدظىد إن اخظً الخصسف خسج مً الحسج، و ئالخلل، ف الخخىاءفىزٍت  اطخجابت

 الفىض ى . 

الخفاغل بين الخالمُر خالٌ لها دوز هبير في اهجاح غملُت  خاذألاطن شخصُت أالدزاطت فاملالخظ مً خالٌ        

مً الظماث الدالت غلى ذلً ) الاجصان فهم ًفضلىن املدزض الدًملساظي الري ًدمل مجمىغت  الحصت،

ػسف  الاهفػالي ، جلدًس الراث ... الخ   الري ٌشازن جالمُره اليشاط والخىظُم هما ًلاطمهم املسح والترفُه َو

ظه خُث دزض ألاوجىكساظي الري ًلىم بيل ش يء بىفَػالج مشاول حػلمهم، غلى غىع املجىحُه طلىههم و 

ت في ال و الاطخمخاع خالي مًًيىن مباشسا في جدزطُه،  دزطه هما ال ًيىن للخالمُر دوز إًجابُا في غملُت جحٍُى

ت املعللت للخالمُر في اليشاط، فُيىن   الخػلم، وهرا املدزض الظائب الري ًترن الحاٌ غلى خاله الحٍس

 مباالة.طلبُا في مىاخ حظىده الفىض ى والال للمدزض دوزا 

اضُتلى إبساش أزس طماث شخصُت اطخاوغلى هرا فئن دزاطدىا هره جلىم غ        في  ذ التربُت البدهُت والٍس

لدي جالمُر العىز الثاهىي وجدلُم لألهداف املروىزة فلد جم جلظُم هره  الاحخماعيجدلُم الخفاغل 

 الدزاطت إلى طخت فصٌى مىشغت غلى حاهبين " حاهب هظسي" "حاهب جعبُلي".
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، الفصل ألاو ًخ ٌ جىاولىا فُه طماث الشخصُت، الفصل الثاوي أطخاذ ضمً الجاهب الىظسي أزبؼ فصٌى

اضُت أم بؼ فخصصىاه أما الفصل السا الاحخماعيالخفاغل  الثالث جىاولىا فُه الفصل االتربُت البدهُت والٍس

ت   .ملساهلتاللمسخلت الػمٍس

ملجخمؼ أما الجاهب الخعبُلي فخضمً فصلين "فصل خاص باإلحساءاث املىهجُت مً خُث املىهج وا       

، وفصل خاص ًدخىي غلى غسض وجدلُل الفسضُاث والدزاطت في حداٌو والػُىت وخصائصهما ...إلخ

غام ًخضمً الىخائج  اطخيخاجإخصائُت ومىاكشتها بما ًخفم أو ًخخلف مؼ الدزاطاث الظابلت وجلدًم 

 مؼ ذهس كائمت املساحؼ واملالخم. الاكتراخاثاملخىصل إليها ومجمىغت مً 
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 إلاشكالية: -1

بما قيها اإلاإطظاث  ،لى هظسها ئلى الخؼىز الخٌىىلىجي الري حػِشه املجخمػاث الحدًشت في حمُؼ املجاالث    

ت بخػدد مُادًنها وجسصصاتها حػلو ألامس ببىاء  طىاءًان ئلصاما غلُىا مىايبت هرا الخؼىز،  ،والهُاًل التربٍى

ً أطاجرة جىايب هوئغ ،مإطظاث ً حُل ًٍىن نادز غلى  ،الخؼىز  راداد مىاهج وجٍٍى في  الاهدماجلخٍٍى

ًاهذ هكظُت، أمىُت،  ..ئلخ، وهرا مً زالُ  احخماغُت، انخصادًتاملجخمػاث وجدهُو خاحُاجه طىاء 

وهُاًلها اإلاخػددة ومُادًنها وجسصصاتها والري ٌػخبر قيها  ،الػملُاث التي جخم دازل اإلاإطظاث التربىٍت

اطُت الري ًمشل غدة  ت، وزاصت أطخاذ التربُت البدهُت والٍس الاطخاذ مدىز هام وأطاس ي في الػملُت التربٍى

ي الري ٌظهس غلى جسبُت الاحُاُ وئيظابهم الهُم الظامُت وألازالم قهى ذلَ اإلاسب ،ادواز ًلػبها في مُدان غمله

ب  ،الري ٌظاهم في جىػُد الػالناث بين الخالمُر وقَ الػصلت غً بػظهم الاحخماعيالػالُت وهى  هىم بخهٍس ٍو

ح الصلت بين الخالمُر ختى جدل اإلاشاًل التي حػُو صيروزة دزاطتهم، وهى ذلَ اإلايشؽ الري ًديي في هكظه زو 

ت واليشاغ ىمي شبٌت  ،الحٍُى ػصش الخٌُل الظلُم ُالاجصاٍو   .والخكاغل َو

ُ يُ غلى جأزس اإلادزض قشخصُت"       ت  ،ظؼسةبالخالمُر ئلى ألاهداف اإلا كُت الىصى مً زالُ وطائل جسبٍى

دوهه، قهى همىذج هام ًهخدي به الخالمُر في مشىازهم  ،زؼؽ له جبلؿه الى ما ًاهىا ًٍس لهى الخالمُر ما  ٍو

 ،أطخاذهم تالدزاس ي ئن لم ههل في مشىازهم في الحُاة، وهرا ما ًكظس جهمص الٌشير مً الخالمُر لشخصُ

ت غامت، هدُجت الخأزير الري ًددزه قيهم والدوز الكػاُ الري ًلػبه دازل الهظم بصكت زاصت وزازحه بصك

غادة ما ًىهل هرا ؤلاخظاض ئلى الخالمُر  ،الاهكػالي والاجصانوألامً الىكس ي  باالطخهسازقاألطخاذ الري ٌشػس 

، قلظماث شخصُت أطخاذ 1"بسالف ألاطخاذ الهلو اإلادشائم واإلاىؼىي  ،اإلاىحبت هدىه الاججاهاثقٌُظبهم 

خجلى اطُت غالنت بخىاقهه مؼ ؾيره ٍو ًاث التي ًهىم بها في مىانل  التربُت البدهُت والٍس ذلَ في حملت الظلى

لحصت اجخمؼ بصكت غامت ومخؼلباث حظُيره مسخلكت جلصم غلُه طبؽ هىاشغه وجٌُل خاحاجه مؼ مخؼلباث امل

مخاش  احخماغُتللىصُى ئلى الخىاقو والخىاشن، قٍل صل مدزس ي ٌشٍل بيُت  بصكت زاصت أو الصل ٍو

ً الىكس ي ػدة غىامل أهخأزس بٍبسصائص هىغُت و  مها ػبُػت الصل، غدد الخالمُر، هىغُت اليشاغ والخٍٍى

 ألطخاذ.ي اإلاػسف و الاحخماعي

خددد جأزير " "ألامازة"خُث ًسي   ج مػسفي همائي ٌشمل حمُؼ مٍىهاث الراث، ٍو أن الشخصُت غبازة غً مٍص

ً الشخصُت مٍىن ، قًٍ الشخصُتالري ٌػد غامل مهم في مػادلت جٍى  ،جلَ اإلاٍىهاث خظب نىة الخٍٍى

لى هظسها الى الىاض في انىالهم و  ،آداهاوالٍل مإزس بدزحاث مخكاوجت في  ،مخػدد ألاصُى والػىامل واإلاظبباث

                                                           
1
 .28، ص1981، دار الفكر العربً، القاهرة، 2سلٌم شاكر مصطفى: علم النفس االجتماعً، ط  
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قاالزخالف أزسي َشترى مػه في هىاحي مً حهت ًىا ان ًل شخص منهم ًسخلل غً ؾيره مً حهت و أواقػالهم ز 

لرا وظخؼُؼ الهُى بان ًل اوظان ٌشبه ًل الىاض مً حهت  1"ًبهى دائما زؾم وحىد غدد مً هىاحي الاشتراى

ت  شبه بػع الىاض مً حهت ازسي، وهى مخميز مً حهت زالشت، ولى اطهؼىا هرا غلى اإلاىظىمت التربٍى َو

اطُت ٌشبه اطاجرة اإلاىاد الازسي في بػع جصسقاتهم ومظاهس طلىيهم  لىحدها ان اطخاذ التربُت البدهُت والٍس

غً باقي الاطاجرة وهرا ما جكسطه غلُه اإلاادة التي ًدزطها، قهى في  ،ا مىكسدا بشخصِخهولٌىه ًبهى مخميز 

ددر  خدمل ازازها مً حهت ٍو قيها هىغا جكاغل مظخمس مؼ الشسوغ و الظسوف التي جدُؽ به  قُأزر منها ٍو

إزس قظماث الشخصُت مٍىن مخػدد الاصُى والػىامل واإلاظبباث والٍل م" ،مً الكػل مً حهت زاهُت

نها و  ن هىاى زالر غىامل زئِظت جإزس في أن ههُى أ أادائها، قاذا طلمىا بهرا قلِع زؼبدزحاث مخكاوجت في جٍٍى

ني، قشخصُت الاطخاذ  بىاء الشخصُت وحػدًل طماتها وهي الػامل الىزاسي والػامل البُئي والػامل الخٍٍى

ً والداقػُت وغلى هرا جددد مً زالُ طلىيه و الظمت الؿالبت غلُه، وبدوزهما ًخأزسا  بػامل البِئت و الخٍٍى

 .2"ومظخىٍاتها بين الاقساد الشخصُت طماثهجد الازخالف في  الاطاض

ًان ًل ما هى مٌدظب ًمًٌ الخالغب به ) حػدًله، حؿُيره، صهله ...الخ ( مً زالُ جأزير غامل       قلما 

اطُتو  البدهُت طخاذ التربُتأًٍ غلى بىاء و حػدًل طماث شخصُت الخٍى  و التي جدظم طماجه باإلاسوهت و  ،الٍس

ت و البدهُت و الخدلي بشخصُت جساعي حمُؼ الجىاهب  ادة مظخىاه الخػلُمي و زهاقخه الكٌٍس بالخالي حظمذ له بٍص

و جبادُ الاقٍاز  ،الخاصت بالخلمُر قٍُىن نادزا غلى مػالجت و جددًد الاججاه الاوظاوي لدي الخالمُر غً ػٍس

ص الشهت قيهمو جكهم  اطُت ًجب أن ًٍىن قػاُ وخُىي لُدهو ، مشٌالتهم و حػٍص قأطخاذ التربُت البدهُت والٍس

ت   احخماغُتمً زالُ بىاء غالناث  واحخماغُتما ًخؼلؼ له املجخمؼ لخيشئت الخالمُر وقو ؾاًاث واهداف جسبٍى

بين الخالمُر مً أهم الاهداف  الاحخماعيبِىه وبين الخالمُر في صىزة جكاغالث دازل الهظم، والخكاغل 

اطُت اطُت جمخاش بالثراء  الخخىائها ،السئِظُت التي جساعي في وطؼ بسهامج التربُت البدهُت والٍس غلى أوشؼت ٍز

ووقسة الػملُاث والخكاغالث التي مً شأجها ئيظاب الخلمُر غدد يبير مً الهُم والخبراث والخصائص 

، قمً زالُ ممازطت الاطخاذ ويُكُت جهدًمه لألوشؼت البدهُت اغُتالاحخموحظاغده في الخيشئت  الاحخماغُت

اطُت ًصل ئلى زلو حى جكاغل بين الخالمُر بدُث ٌظخسدم الخلمُر حمُؼ مهازاجه وندزاجه لصالح  يوالٍس

هه دزى الخلمُر مً زالُ هرا الخكاغل  والاشتراىقُػخاد الخػاون والخكاهم  ،قٍس مػنى الخماطَ  الاحخماعيٍو

 . الاحخماغُتقخىمى الػالناث  والاهخماءواإلاشازيت 

                                                           
 .18، ص2115، دار االعصار العلمً، عمان، األردن، 1ثائر أحمد غباري، خالد أحمد أبو شعٌرة: سٌكولوجٌة الشخصٌة، ط 1
 .19نفس المرجع، ص 2



ــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ     الفصل التمهيدي  ـــــ

 

 

7 

هرا  شخصُت قماشلىا وػاوي مً نصىز شدًد في مػلىماجىا غً الخكاغل بين الخلمُر واإلادزض وغً أزس طماث

في هرا  الدازطاثاإلادزض غلى البِئت الخػلُمُت للخالمُر، وهرا زؾم املحاوالث اإلاخػددة لخصيُل هخائج 

ىع قاهه ال ًمًٌ الهُى بأهه جىحد هخائج مدددة وخاطمت، ومً أشهس جصيُكاث طلىى الهائد في اإلاىط

قالىظام الدظلؼي ًسلهه اإلادزض الري "، "لُبِذ وهىاًذ" الكصل الدزاس ي ذلَ الخصيُل الري وطػه

ًجػل مً هكظه مدىزا للػمل واليشاغ والري ًصس غلى الخػامل السطمي وغلى ان ًٍىن مدىزا لٍل 

بىكظه، أما في  بالخالمُر وغلى ان ًسقؼ الػها وغلى ان ًٍىن مظُؼسا في جىحُه اإلاىاقظت بين الاجصاالث

قهى مدىز الػمل واليشاغ وغلى طسوزة مشازيخه  ،الىظام الدًمىنساػي قان الخأيُد ًٍىن غلى دوز الخلمُر

ت مؼلهت وال  الهسازاث، وأما في الىظام الشالث واإلاظمى بالىظام الحس، قان اجساذفي  الخالمُر قُه ًخمخػىن بدٍس

 .1"ًهدم اإلادزض قُه ئال هادزا مً الخىحُه وؤلازشاد

قالخىظُم السطمي والؿير زطمي له آزاز غلى الٌم والٌُل في الخػلم ولًٌ مً وحهت الىظس اإلاخػلهت         

د مً  الاحخماعيبالخكاغل  قهرا ما هدً بصدد البدث غىه، قمً الىاضح أن الىظام الحس ًإدي ئلى اإلاٍص

اإلاشٌالث قالخلمُر الري ال ًجد له نائد ًىحهه البد أن ًبدث له غً نائد وغادة ما ًٍىن نائدا ؾير غادي أو 

غلى الظماث شاذ، قؿالبُت الخالمُر ًكظلىن الجى الدًمىنساػي الخؿُيري دازل الكصل، ولًٌ هرا ًخىنل 

هتوػ التي ًمخلٌها ألاطخاذ في جدهُو الاهداف جهدًم املحخىي وغلى دزحت ندزجه غلى خل صػىبت هرا  ٍس

املحخىي وندزجه غلى مػسقت مػلىماث الخالمُر الظابهت وغلى الخكٌير الري ٌظعى اإلادزض ئلى جىمُخه لدي 

ولًٌ مً وحهت  غددا مً اإلاشٌالث الظلىيُت جشير وندزجه غلى ازخُاز ألاوشؼت ذاث الكائدة والتي ،الخالمُر

 قهرا ماهدً بصدد البدث غىه. الىظس اإلاخػلهت بالخكاغل الاحخماعي دازل الكصل

لرا حاء هرا البدث لٍي ًلهي الظىء غلى الدوز الري جلػبه طماث شخصُت أطخاذ التربُت البدهُت        

اطُت ويُكُت حػامله مؼ الخالمُر  ألاطاطُين في الػملُت  لخكاغل بين هرًً املحىزًٍحى ٌظىده ا لخلوالٍس

اطُت  الخػلُمُت ومً هرا اإلاىؼلو جبادز ئلى ذهني  دازل الكصلمً زالُ ممازطت ألاوشؼت البدهُت والٍس

 الدظاُؤ الجىهسي آلاحي:

 التساؤل العام: -2

اليشاط البدوي السياض ي هل ثتأثس مستويات التفاعل الاحتماعي لدى ثالمير الطوز الثاهوي خالل ممازسة 

 املدزس ي بسمات شخصية الاستاذ؟

                                                           
 .45، ص1975، دار المعارف، مصر، 4النفس، طج.ب. جٌلفورد: ترجمة ٌوسف مراد، مٌادٌن علم  1
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 :التساؤالت الجزئية -2-1

ًادًمي؟. -2-1-1 اطُت بمخؿير الخبرة واإلاظخىي ألا  هل جخأزس طماث شخصُت أطخاذ التربُت البدًىت والٍس

التربُت هل جسخلل مظخىٍاث الخكاغل الاحخماعي لدي الخالمُر بازخالف دزحت طماث شخصُت أطخاذ  -2-1-2

اطُت؟.  البدهُت والٍس

اث الخكاغل الاحخماعي لدي  -2-1-3 اطُت غلى مظخٍى هل جىػٌع طماث شخصُت أطخاذ التربُت البدهُت والٍس

 الخالمُر وقو ػبُػت اليشاغ )قسدي، حماعي(.

 الفسضية العامة: -3

البدوي السياض ي  ثتأثس مستويات التفاعل الاحتماعي لدى ثالمير الطوز الثاهوي خالل ممازسة اليشاط

 املدزس ي بسمات شخصية الاستاذ

 الفسضيات الجزئية: -3-1

ًادًمي. -3-1-1 اطُت وقو مخؿير الخبرة واإلاظخىي ألا  جخأزس طماث شخصُت أطخاذ التربُت البدًىت والٍس

جسخلل مظخىٍاث الخكاغل الاحخماعي لدي الخالمُر بازخالف دزحت طماث شخصُت أطخاذ التربُت  -3-1-2

اطُت.البدهُ  ت والٍس

اطُت غلى مظخىٍاث الخكاغل الاحخماعي لدي  -3-1-3 جىػٌع طماث شخصُت أطخاذ التربُت البدهُت والٍس

 الخالمُر وقو ػبُػت اليشاغ )قسدي، حماعي(.

 أهداف البحث: -4

 حظعى دزاطدىا هره ئلى جدهُو أهداف هلخصها قُما ًلي:

اطُتأطخاذ التربُت البدهُت وا  ابساش جأزير -  احخماعيالتي حظاهم في جدهُو جكاغل  بىاءةلألوشؼت الهادقت وال لٍس

 بين الخالمُر وبين ألاطخاذ والخالمُر.

اطُت. -  ابساش الخأزير  الري ًلػبه مخؿير الخبرة اإلاٌدظبت في طماث شخصُت اطخاذ التربُت البدهُت و الٍس

ًادًمي ألطاجرة ال - اطُت في طماث شخصُتهم.ابساش الخأزير الري ًلػبه مخؿير اإلاظخىي الا  تربُت البدهُت والٍس
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اطُت  - ًادًمي في بىاء شخصُت أطخاذ التربُت البدهُت والٍس  واوػٍاطهاالدوز الري جلػبه الخبرة واإلاظخىي ألا

 بين الخالمُر. يجكاغل غلى زلو حى

الخدلي بها اطُت طخاذ التربُت البدهُت والٍسهدقذ الدزاطت ئلى مػسقت أهم طماث الشخصُت التي ًجب غلى أ -

اث الخكاغل  ازجباػها...( ومدي الاهكػالي الاجصان)جدمل اإلاظإولُت...،   بين الخالمُر. الاحخماعيبمظخٍى

اث الخكاغل -  هدقذ الدزاطت الى مػسقت ألازس الري ًددزه هىغُت اليشاغ) قسدي، حماعي( في مظخٍى

 املوضوع: اختياز أسباب  -5

ت خاولىا مً زالُ هره الدزاطت ئظهاز       اطُت في اإلاإطظاث التربٍى باغخبازها أطاجرة التربُت البدهُت والٍس

اطُت وهرا مً زالُ حػامله واجصاله مؼ الخالمُر  الخأزير الري جلػبه شخصُت أطخاذ التربُت البدهُت والٍس

وقهم دواقػهم ويُكُت جكٌيرهم وقُما ًسؾبىن وما ًإإلاهم وما ًسطيهم وما ًهلههم وما ٌظػدهم وهرا مً أحل 

 وػُدة بِىه وبين الخالمُر لخلو حى جكاغلي. احخماغُتبىاء غالناث 

ت في ونخىا الحالي ًبين جصاًد الهى بين ألاطخاذ والخالمُر هدُجت هشاشت السوابؽ وألن وانؼ اإلاإ      طظاث التربٍى

ًاهذ هره الازيرة مخِىت، قان ذلَ ًىػ الاحخماغُتوجساحؼ مظخىي الػالناث  الاحخماغُت غلى  احابا ٌعقاذا 

ت. الاحخماعيالخكاغل   بين ألاغظاء اإلاٍىهت للمإطظت التربٍى

اطُت  زسػسف غلى الاخدىا هره أن هها بدزاطدز أ     الري جلػبه طماث شخصُت أطخاذ التربُت البدهُت والٍس

اطُت، الاحخماعياإلاتزهت في جدهُو الخكاغل  لخلو حى حظىده املحبت  مً زالُ ممازطت ألاوشؼت البدهُت والٍس

 والخػاون والخكاهم.

 أهمية الدزاسة: -6

ً الشخصُت بصكت غامت ومػسقت       جٌمً اهمُت الدزاطت في مػسقت الػىامل التي حظاهم في جسيُب وجٍٍى

ًادًمي في حػدًل وبىاء مً مظخىي طماث شخصُت اطخاذ التربُت  ؼوالسق جأزير غامل الخبرة واإلاظخىي الا

اطُت بصكت زاصت وابساش الػالنت بين مخؿير الخبرة واإلاظخىي الا ًادًمي بظماث شخصُت اطخاذ البدهُت والٍس

اطُت )الاجصان الاهكػالي، الشهت بالىكع الاهؼىائُت،  ظماث هره ال  وازس ،جدمل اإلاظإولُت(التربُت البدهُت والٍس

بين الخالمُر، قاألطخاذ الحهُهي هى الري ًٍىن نادزا غلى أن ًىجح في يظب  الاحخماعيفي جدهُو الخكاغل 

، قُدخل مٍاهت هامت في خُاتهم مً زالُ الاخترامظىدها حه وبين الخالمُر بىاء غالناث بِىخب الخالمُر و 

مىانشتهم للىصُى ئلى الخهسب منهم مما ًجػل الخالمُر ًدبػىن ئزشاداث وجىحيهاث ألاطخاذ وجٌمً ألاهمُت 
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اطُت وأبػاد الخكا غل ألاطاطُت لبدشىا في ئبساش الػالنت بين طماث شخصُت أطخاذ التربُت البدهُت والٍس

 لدي جالمُر الؼىز الشاهىي. الاحخماعي

 ثحديد املفاهيم واملصطلحات:-7

                                                                                                                                                     سمات الشخصية: -7-1

( التي جميز الكسد غً ؾيره زؾم الاحخماغُت، الاهكػالُتمجمىغت الصكاث )الجظمُت ،الػهلُت،  زاصُت او هي

مًٌ مالخظتها مً زالُ ، ذاث زباث وظبي وند جٍىن مىزوزت اشترايه في بػظها مؼ الؿير وهي مٌدظبت ٍو

با وهي جىمى  وطلىيُاثاطخجاباث  جخؼىز مً زالُ جكاغل الػىامل و ألاقساد اإلاخٌسزة وبىكع الشباث جهٍس

 .والاحخماغُتالىزازُت بالػىامل البُئُت 

 :الاحتماعيالتفاعل  -7-2

وغلم الىكع وهى ألاطاض في دزاطت غلم  الاحخماعمً أيثر اإلاكاهُم اهدشازا في غلم  الاحخماعيٌػد الخكاغل 

ُت التي ًسجبؽ بها أغظاء الري ًدزض طلىى الكسد دازل الجماغت قالخكاغل هى الػمل الاحخماعيالىكع 

 ذلَ ومشابهالجماغت بػظهم ببػع غهلُا واهكػالُا وفي الحاحاث والسؾباث، والىطائل والؿاًاث واإلاػازف 

ددر هدُجت ذلَ حػدًل الظلىى.  قالخكاغل هي الػملُت التي جددر غىدما ًخصل قسدان أو أيثر، ٍو

 املساهقة: -7-3

ت شمىُت قترة همىه، جبدأ بالبلىؽ وحظخمس ئلى مسخلت السشد قهي مسخلاإلاساههت مسخلت ًمس بها الكسد زالُ 

ت وهكظُت، واحخماغُت يما أجها جسخلل بازخالف املجخمػاث والؼبهاث  ،مصحىبت بخدىالث بُىلىحُت غظٍى

 .الاحخماغُت

 أستاذ التربية البدهية والسياضية: -7-4

اطُت زيىا أطاطُا مً دمل أغباء وأدواز يبيرة  ٌػخبر أطخاذ التربُت البدهُت والٍس ًان الػملُت الخػلُمُت ٍو أز

باإلطاقت ئلى أهه اإلاصدز السئِس ي في ههل اإلاػسقت والػلم، قهى ٌظاهم في جسبُت ألاحُاُ الصاغدة وحهُئهم للحُاة 

 غىه دازل الىطؽ الخػلُمي. الاطخؿىاءاإلاظخهلت وما ًددر مً جؼىزاث غلمُت ال ًمًٌ 
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 :السابقة الدزاسات -8

 :2008/2009وط حمال دزاسة ب -8-1

وند اجبؼ في هره  " LMD طماث الشخصُت وغالنتها بداقػُت للخػلم لدي الؼلبت الجامػُين الىظام الجدًد"  

ًاهذ الػُىت الدزاطت جخٍىن مً  . الدزاطت اإلاىهج الىصكي الخدلُلي ػالب بمػهد التربُت البيُت بالشلل  111و

 وأظهسث هخائج الدزاطت   مهُاض الداقػُت للخػلم ونائمت قساًِبىج للشخصُتوند اطخسدم في حمؼ اإلاػلىماث 

غلى وحىد غالنت ازجباػُت بين الداقػُت للخػلم وطماث الشخصُت ودلذ غلى وحىد غالنت ازجباػُت مىحبت 

ل مً الايخئابُت والهدوء والاحخماغُت وغالنت ازجباػُت طالبت بين الداقػُت ل لخػلم بين الداقػُت للخػلم ًو

ل مً الػصبُت والظُؼسة ل مً الهابلُت لالطدشازة  . ًو وال جىحد غالنت ازجباػُت بين الداقػُت للخػلم ًو

 * . وهىاى قسوم بين الؼلبت اإلاخكىنين وؾير اإلاخكىنين في داقػُت الخػلم لصالح اإلاخكىنين * . والٌل والظبؽ

دلذ الىخائج غلى وحىد قسوم بين الؼلبت ووحىد قسوم بين الكئخين مً الؼلبت في طماث الشخصُت خُث 

اإلاخكىنين والؼلبت ألانل جكىم في ًل مً الايخئابُت الػصبُت، الػدواهُت والهابلُت لالطدشازة الظُؼسة لصالح 

وال جىحد قسوم دالت بين الؼلبت اإلاخكىنين والؼلبت ألانل جكىم في  . ألانل جكىم والاحخماغُت لصالح اإلاخكىنين

 .الظبؽ والٌل

 :(2008/2009دزاسة مسعودان مخلوف )زسالة ماحيستير( ) -8-2

اطت ودزاطت" وأزسها غلى الخكاغل   اطُت في أنظام،" ٍز غىد الخالمُر )دزاطت  الاحخماعيبػىىان )اإلامازطت الٍس

 مُداهُت إليمالُاث والًت الجلكت()اإلاشسف خظان هشام(.

في هره ألانظام، وذلَ مً زالُ  الاحخماعيقذ الدزاطت ئلى مػسقت بػع الخصائص الؼبُػُت للخكاغل هد -

اطُت غلى الخكاغل  دازل هرا الهظم ومػسقت مدي الظسوف التي  الاحخماعيدزاطت مدي جأزير اإلامازطت الٍس

ظاهمتها في ئغداد الكسد جددثها هره ألانظام اإلاظخددزت بين جالمُرها وجالمُر ألانظام الػادًت، ومدي م

 الصالح مً حمُؼ حىاهبه.

ذ الدزاطت غلى غُىت نىامها ) اغخمد - بي، وأحٍس بُت أما 18الباخث غلى اإلاىهج الخجٍس ( جلمُرا مً الػُىت الخجٍس

 ( جالمُر.9الػُىت الشاهدة قٍاهذ )

وجىصل ئلى الىخائج  ومً أحل حمؼ اإلاػؼُاث اطخسدم الباخث مهُاض اإلاىار الىكس ي لـ" دمحم خظً غالوي"

 الخالُت:
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ًان لصالح قئت ألانظام اإلاظخددزت. -  وحىد قسوم لدي الكئخين غلى مظخىي الخػاون والخكاهم والري 

ًاهذ الىدُجت لصالح غُىت ألانظام  الاجصاُوحىد قسوم دالت ئخصائُا بين الػُيخين غلى مظخىي  - و

 ددزت.خاإلاظ

ًاهذ الىدُجت لصالح غُىت ألانظام وحىد قسوم دالت ئخصائُا بين الػُيخين  - غلى مظخىي السطا غً الىكع و

 اإلاظخددزت.

  :(2011/2012دزاسة بوعسوزي حعفس ) -8-3

اطُت  الخػلُمُت غلى جدظين الصحت الىكظُت  ويكاءجهبػىىان أزس طماث شخصُت أطخاذ التربُت البدهُت والٍس

للمظػل اإلاخمدزض )دزاطت جخمدىز خُى الخالمُر اإلاخمدزطين بايمالُاث الشسف الجصائسي )حامػت الجصائس 

 ( ئشساف ألاطخاذ بً جىمي غبد الىاصس.3

اط شخصُتهدقذ الدزاطت ئلى مػسقت جأزير طماث  - ؼسة، ُت )اإلاظإولُت، الظُأطخاذ التربُت البدهُت والٍس

( غلى جدظين الصحت الىكظُت في مسخلل أبػادها للمظػكين الاحخماغُت، الػالناث الاهكػاليالاجصان 

 اإلاخمدزطين.

اطُت غلى جدظين الص - ت الىكظُت للمظػل اإلاخمدزض، حمػسقت جأزير يكاءة أطاجرة التربُت البدهُت والٍس

ذ الدزاطت غلى غىاصس الؼكىلت اإلاظػكت  ( طىت في 17 -12الرًً جتراوح أغمازهم ما بين ) اإلاخمدزطتأحٍس

اطُت في اإلاخىطؼا( ويرا أطاجرة التربُت البدهُت و 111الجصائس والبالـ غددهم ) ( 25والبالـ غددهم ) تلٍس

واغخمد الباخث غلى اإلاىهج الىصكي الخدلُلي إلاالئمخه مىطىع الدزاطت، ومً أحل حمؼ اإلاػلىماث اطخسدم 

الشخصُت لـ"حدوزدون" ومهُاض الصحت الىكظُت " قإاد مٍازي" ويرا مهُاض الباخث مهُاض الظماث 

ب". ت الؿٍس ي صالح وزمٍص ت لـ" أخمد ًش  الٌكاءة التربٍى

 وبػد جدلُل هخائج البدث جىصل الباخث ئلى الىخائج الخالُت: 

اطُت دوز يبير في جدظين الصحت الىكظُت للمظ - ػل لظماث شخصُت أطخاذ التربُت البدهُت والٍس

 اإلاخمدزض.

اطُت جلػب دوزا يبيرا في جدظين الصحت الىكظُت للمظػل اإلاخمدزض. -  يكاءة أطخاذ التربُت البدهُت والٍس
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 :(2017/2018)أطسوحة دكتوزاه  دزاسة هادية بوطوزة -8-4

اطُت في جىمُت الخكاغل  لدي جالمُر  الاحخماعيبػىىان قػالُت ئزشاداث وجىحيهاث أطخاذ التربُت والبدهُت والٍس

اض ي اإلادزس ي، هدقذ الدزاطت ئلى 3ػىزي ؤلايمالي والشاهىي، حامػت الجصائس ، جسصص اليشاغ البدوي الٍس

اطُت في حظهُل  بين الخالمُر زال الحصت وأزس  الاجصاُمػسقت مدي مظاهمت أطخاذ التربُت البدهُت والٍس

الخػاون والخٌُل مؼ بػظهم البػع في ئزشاداجه وجىحيهاجه في جىاقع الخالمُر قُما بُنهم وؾسض زوح 

 الحصت.

ذ الدزاطت غلى غُىت نىامها  اغخمد - في  21أطخاذ في الؼىز ؤلايمالي،  21الباخث غلى اإلاىهج الىصكي وأحٍس

بصكت مهصىدة  ازخُازهاجلمُر في الؼىز الشاهىي وجم  251جلمُر في الؼىز ؤلايمالي و 321الؼىز الشاهىي، و

 .الاطخبُانالباخث أداة اإلاهابلت وأداة  واطخسدملظً وقو مخؿيراث الجيع وا

اطُت ٌظاهم في حظهُل  قٍاهذ الىخائج جأيد صحت حمُؼ الكسطُاث بمػنى أن اطخاذ التربُت البدهُت والٍس

أزس مً زالُ ئزشاداجه وجىحيهاجه في جىاقع الخالمُر قُما بُنهم وؾسض  الاجصاُ بين الخالمُر زالُ الحصت، ٍو

 الخٌُل مؼ بػظهم البػع في الحصت.زوح الخػاون و 

 :(2011/2012سة أحمد يخلف أطسوحة دكتوزاه )ادز  -8-5

اض ي التربىي في الخػلُم   الاحخماعيبػىىان الخكاغل   ع اليشاغ الٍس الصكي ومدي اوػٍاطه غلى ػسم جدَز

ت )اإلاشسف أ.د غبد الىاصس بً جىمي( وهدقذ  الشاهىي الجصائسي، دزاطت وظهُت مخمسيصة في الػالنت التربٍى

اض ي التربىي  واوػٍاطهالصكي  الاحخماعيالدزاطت إلاػسقت ظاهسة الخكاغل  ع اليشاغ الٍس   غلى ػسم جدَز

اث حػٌع اإلاىار الصكي، ويرلَ هدقذ ئلى أن  الاحخماعيوذلَ مً زالُ دزاطت الخكاغل  الصكي بمظخٍى

اض ي التربىي )قسدي، حماعي ( ويرلَ مػسقت هىغُت حؿير الػالناث  ع اليشاغ الٍس جخؿير ػسم جدَز

 الصكُت بخؿير ػسم الخدَزع. الاحخماغُت

ذ الدزاطت غلى غُىت  الازجباػُتالدزاطت الىصكُت  الباخث غلى اإلاىهج الىصكي او باألخسي  اغخمد - وأحٍس

الباخث  اطخسدمجلمُر، ومً أحل حمؼ اإلاػلىماث  451مدزطا في الخػلُم الشاهىي مىشغين غلى  31نىامها 

، أداة مالخظت حؿير ػسم Wrightstoneالصكي اإلاىطىغت مً ػسف  الاحخماعيأداة مالخظت الخكاغل 

 الظىطُىمتري وجىصلذ الدزاطت ئلى الىخائج الخالُت: الاحخماعيالخدَزع، مهُاض مىزٍىى للخكاغل 
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أن هىاى قسوم واضحت بين الؼسم بػظها البػع وذلَ بترابؽ غالنت الؼسم اإلاىخهجت زالُ الخكاغل  -

 ازجباغغليها الدزاطت قاإلاالخظ لىخائج  طُت الػامت التي بىِذس كالصكي وهره جشبذ وجدهو ال الاحخماعي

اض ي التربىي  الاحخماعيمظخىٍاث الخكاغل  ع اليشاغ الٍس ًان في جدَز الصكي ند ؾيرث ػسم الخدَزع طىاء 

ع جدُ مباشسة غلى أطلىب اإلادزض التربىي اإلاىخهج أزىاء  هت الخدَز الكسدي أو الجماعي، يما جىصلذ ئلى أن ػٍس

ع والخكاغل  اث الخكاغل  ازجباغالصكي، هىاى  يالاحخماعالخدَز ع اليشاغ  الاحخماعيبين مظخٍى وػسم جدَز

اض ي التربىي ومػامالث   اعي.حخمها البػع زالُ ًل مظخىي جكاغل ئهره ألازيرة مؼ بػظ ازجباغالٍس

 :( بعىوان2013/2014فساج عزيزة ) دزاسة بً بعيود -8-6

اض بػمس  الاحخماعيفي جىمُت الخكاغل  الاحخماغُتبسامج ألالػاب الحسيُت  اطخسدامأزس    5-4لدي أػكاُ الٍس

اض ي اإلادزس ي.3طىىاث، حامػت الجصائس  ، أػسوخت ديخىزاه جسصص اليشاغ البدوي الٍس

 الاجصاُهدقذ الدزاطت ئلى مػسقت الكسوم ذاث الداللت ؤلاخصائُت بين اإلاهُاض البػدي والهبلي في بػد 

وألالػاب املخخلؼت يما هدقذ ئلى  الاحخماغُتألالػاب الحسيُت وألالػاب  في بسهامج الاحخماعيإلاهُاض الخكاغل 

 الاحخماعيالهبلي والبػدي في بػد الخىنؼ إلاهُاض الخكاغل  اإلاهُاضمػسقت الكسوم ذاث الداللت ؤلاخصائُت بين 

واملخخلؼت، يما هدقذ ئلى مػسقت الكسوم ذاث الداللت ؤلاخصائُت بين  والاحخماغُتفي بسهامج ألالػاب الحسيُت 

في بسهامج ألالػاب الحسيُت  الاحخماعياإلاهُاض الهبلي والبػدي في بػد ئدزاى الدوز وجمشُله إلاهُاض الخكاغل 

لهبلي واملخخلؼت ويرا مػسقت الكسوم الكسدًت ذاث الداللت ؤلاخصائُت بين اإلاهُاض ا الاحخماغُتوألالػاب 

وألالػاب  الاحخماغُتفي بسهامج ألالػاب الحسيُت وألالػاب  الاحخماعيوالبػدي في بػد السمىش إلاهُاض الخكاغل 

 املخخلؼت.

ذ الدزاطت غلى غُىت نىامها  اغخمد بي وأحٍس ػكل وػكلت مً احل حمؼ  251الباخث غلى اإلاىهج الخجٍس

، ويرلَ نام الباخث باغداد 1986ديخىز غىض لل الاحخماعيالباخث مهُاض الخكاغل  اطخسدماإلاػؼُاث 

، مسخلؼت( قٍاهذ الىخائج غلى ان هىا قسوم ذاث داللت ئخصائُت بين اإلاهُاض احخماغُتبسهامج ) خسيُت، 

 الهبلي والبػدي في ًل الكسطُاث.
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:العنوان  

 

ة الرياضية على ضوء الموائم(سنة 16 -.1)توجيه وانتقاء المواهب الرياضية و  عمليات اكتشاف
 النخبوية

 (.دراسة ميدانية لمدربي فرق رابطة الجرائر أللعاب القوى )
 :الملخص

التعرف على مدى اعتماد المدربين على عملية اكتشاف : هدفت دراستنا إلى ثالثة أهداف رئيسية وهي

وجيه للمواهب الرياضية في رياضة العاب القوى، ثم التعرف على مدى اعتماد المدربين على عملية ت

المواهب الرياضية في رياضة العاب القوى، وأخيرا التعرف على مدى اعتماد المدربين على عملية انتقاء 

المواهب الرياضية في رياضة العاب القوى، ولتحقيق ذلك استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي، وقمنا 

وى فرق ونوادي رابطة مدربا ينشطون على مست120بتوزيع استمارة االستبيان على عينة متكونة من 

الجزائر أللعاب القوى التي تم اختيارها بالطريقة العشوائية ، وبعد التحليل اإلحصائي للبيانات باستعمال 

( توصلنا إلى النتائج (spssالنسب المئوية واختبار كاف تربيع التي تمت معالجتها عن طريق برنامج 

 التالية: 

 ستوى فرق رابطة الجزائر األلعاب القوى شبه منعدمة.*عملية اكتشاف المواهب الرياضية على م

* النظام الحالي المعتمد من طرف المدربين أثناء عمليتي توجيه وانتقاء المواهب الرياضية على مستوى 

فرق رابطة الجزائر األلعاب القوى ال يخضع للنظم واألسس العلمية والموضوعية التي تكون على أساس 

المحددات والمستويات المعيارية والموصفات الدولية، بل مازال يخضع للمالحظة االختبارات والمقاييس و 

 الذاتية والخبرة الميدانية والطريقة العشوائية.

لنخبوية، االكتشاف ، التوجيه، االنتقاء، المواهب الرياضية، الموائمة الرياضية االمصطلحات الدالة : 

 العاب القوى.
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Entitled :  

 

The Discovering, orientation and selecting sports talents (10-16 years ) in light 

of the elite sporting suitability 

(Applied  study of the Algerian  Athletics League coaches). 

 

Abstract : 
 

Our study aimed at three main objectives: to identify the extent to which 

coaches rely on the process of discovering sports talents in athletics, then to 

identify the extent to which coaches rely on the process of directing sports 

talents in athletics, and finally to identify the extent to which coaches rely 

on the process of selecting sports talents. In athletics To achieve this, we 

used the descriptive and analytical approach, and we distributed the 

questionnaire form to a sample of 120 coaches who are active at the level of 

the Algerian Athletics Association teams and clubs that were chosen in a 

random way, and after statistical analysis of the data using the percentages 

and sufficient squared test that were processed by the (spss) program, We 

came to the following results: 

* The process of discovering sporting talent at the level of the Algerian 

Athletics League is almost non-existent. 

* The current system adopted by coaches during the two processes of 

directing and selecting sports talents at the level of the Algerian Athletics 

League teams is not subject to the scientific and objective systems and 

foundations that are based on tests, standards, determinants, standard 

levels and international specifications, but is still subject to self-

observation, field experience and random method. 

 

Key words : discovery, orientation, selection, athletic talent, elite sporting 

adaptation, athletics. 
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 مقدمة:

تطـورت األرقـام القياسـية والمسـتويات الرياضـية خـالل السـنوات األخيـرة تطـورًا كبيـرًا، وممـا ال شـك فيه أن 

عينـة تمكـنهم مـن أداء أصحاب هذه األرقام والمسـتويات ليسـوا أفـرادًا عـاديين، ولكـنهم يتميـزون بصـفات م

الواجبـات والمهـام التدريبيـة العاليـة التـي بلغـت فـي تعقـدها درجـات تعـد مـن الصـعوبة بمكـان لإلنسـان 

العادي إنجازها، ذلك أنه وفي ضوء مبدأ الفروق الفردية فإن الخصائص البيولوجية والنفسـية واالسـتعدادات 

آلخر، كما أن متطلبات تحقيق المستويات الرياضية العالية تختلف مـن الخاصة تختلف مستوياتها من فرد 

 .نشاط رياضي آلخر

ويمثل الموهوبين في أي مجال من مجاالت األنشطة الرياضية المختلفة ومنها العاب القوى ثروة بشرية 

خضع يجب اكتشافها ورعايتها والحفاظ عليها ، وقد كانت عملية اكتشاف المتميزين من الناشئين ي

لألساليب غير العلمية عبر المراحل الطويلة من التطور الحضاري لحياة اإلنسان ، حيث اعتمد اكتشافهم 

على طرق مختلفة كالصدفة والمالحظة العابرة والخبرة الشخصية وغيرها،ومع التطور الحضاري وتقدم 

ية محدودة األثر في أصبحت األساليب الغير علم العلوم والتكنولوجية وظهور التخصصات الدقيقة ،

عملية االنتقاء بصفة عامة، حيث اتجهت الجهود العلماء والباحثين في مختلف المجاالت والتخصصات 

للبحث عن الوسائل العلمية الحديثة والمقننة والتي تصلح النتقاء المتميزين في مختلف األنشطة الرياضية 

شحاتة محمد ) العالي للوصول بهم إلى العالميةمع التوجيه السليم والصحيح من اجل االرتقاء بالمستوى 

 (.33، ص3003إبراهيم ،

وال تختص الموهبة بفئة عمرية يعينها بل تشمل الصغار والكبار لكنها تظهر في المراحل العمرية المبكرة 

ويعبر عنها مجموعة من المؤشرات التي تدل على وجودها، كما يمكن الكشف عنها عن طريق تطبيق 

رات والمقاييس، وهي عموما تعبر عن قدرات واستعدادات فطرية تتحول إلى أداء عالي كلما بعض االختبا
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تهيأت لها الظروف المناسبة وتصبح بذلك تفوقا في مجال أو أكثر من المجاالت التي تقدرها الجماعة 

 والتي تظهر في الواقع.

ز بها الموهوب ثم توجيهه لممارسة لذا "فان اكتشاف القدرات الحركية والخصائص الفسيولوجية التي يتمي

نوع معين من األنشطة الرياضية تتالءم مع ما يتميز به ، وإنما يعجل بالحصول على النتائج وتحقيق 

نوع  ةالمستويات المطلوبة مع االقتصاد في الوقت والجهد والمال الذي يبذل مع أفراد صالحين لممارس

 (.33، ص3003محمد لطفي طه، معين من األنشطة الرياضية" )

فعملية اكتشاف وانتقاء المواهب الشابة هي مهمة جد معقدة، وهذا ما يتفق عليه مختلف الخبراء 

والمختصين في مجال التدريب الرياضي باعتبارها عملية مستمرة يتم من خاللها المفاضلة بين الممارسين 

وانتقاء المواهب الشابة بداية من خالل عدد كبير منهم طبقا لمحددات معينة ، وتعتبر عملية اكتشاف 

استثمار العنصر البشري في المجال الرياضي والتي يجب أن تبدأ في سن جد متقدمة وذلك لضمان 

ال يمتلكون االستعدادات والقابليات واإلمكانيات التي يتطلبها االختصاص  نضياع الوقت مع الرياضيي

يوسف بن الشيخ  ة على أسس وقواعد علمية )الممارس ، وعليه فيجب أن تكون االنطالقة صحيحة ومبني

 (. 3، ص3033، 

إال أن اختيار المواهب الرياضية وتنميتها من أهم العوامل التي تؤدي إلى إعداد الفرد الرياضي القادر على 

تحقيق االنجاز الرياضي في الحدود العالمية ، فاالختيار أصبح في وقتنا الراهن الخطوة األولى والهامة 

إلى البطولة واالنجاز المتميز في األنشطة الرياضية توفيرا للجهد والوقت، وان كانت الكيفية التي للوصول 

 وجدل علمي. تيتم بها االختيار وجوانبه محل دارسا

فالتوجيه الجيد واالنتقاء الرياضي الصائب يعتبران من أهم عوامل النجاح في المشوار الرياضي، أي أن 

ج كل الطرق العلمية لمحاولة التوصل إلى النتائج الرياضية المرجوة ،وهي في المدرب يجب عليه أن ينته

حد ذاتها من بين التحديات التي يواجهها العاملون في مجال التدريب الرياضي خاصة العاملين مع 

 األطفال والمراهقين بحيث يجدون أنفسهم أمام توجيه وانتقاء ذوى المواهب الرياضية .
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لمجتمعات المتقدمة باالنجاز الرياضي واستخدام مستلزمات التنظيم الجيد اكسب عملية وإن زيادة اهتمام ا

االنتقاء مكانة هامة ، فالتطور الحضاري واتساع مجاالت النشاط اإلنساني واستخدام التقنيات وظهور 

إلى  التخصصات الدقيقة أدى إلى تحديد األساليب العلمية في عملية انتقاء الموهوبين ، بل توجيههم

المجاالت التي تنسجم مع استعداداتهم وقدراتهم ، حيث واجهت جهود الباحثين للبحث عن الوسائل 

سن قاسم ح واألساليب التي تحقق عملية االنتقاء للعمل في مجال الذي يحققون فيه المستوى العالي )

 (.5، ص3111حسين، فتحي المهشهش يوسف،

ألمد تستهدف التنبؤ بمستقبل الموهوب وما سوف يحققه من نتائج فعملية االنتقاء عملية دينامكية طويلة ا

بعد صقله نحو رياضة النخبة إذ يجب أن ننظر إليها نظرة عامة وشاملة في ضوء األسس التربوية 

سمير أبو مغلي، عبد الحفيظ والطبية والفسيولوجية والمرفولوجية والقدرات العقلية والبدنية والوظيفية )

 (. 84، ص3003سالمة، 

 وللتفصيل في دراسة هذا الموضوع قمنا بتقسيمه إلى ثالثة أقسام أساسية:

وتناولنا فيه طرح اإلشكالية،التساؤالت، فرضيات الدراسة، أهداف وأهمية الدراسة ، : الجانب التمهيدي-0

التعليق السابقة والمشابهة،  تأسباب اختيار الموضوع، تحديد مصطلحات الدالة في الدراسة، الدراسا

 عليها، أهم النقاط المستفادة منها.

 وتحتوي على أربعة فصول على النحو التالي:  : الجانب النظري -2

 اكتشاف وتوجيه وانتقاء المواهب الرياضية. الفصل األول: 

 سنة(.31 -30خصائص المرحلة العمرية )الفصل الثاني: 

   الرياضة النخبوية.الفصل الثالث: 

 ة العاب القوى.رياضالفصل الرابع: 
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 تحتوي على فصلين على النحو التالي:: الجانب التطبيقي-3

المنهج المتبع اإلجراءات المنهجية للدراسة، حيث تناولنا فيه: الدراسة االستطالعية، الفصل الخامس: 

صائي وسائل التحليل اإلح ، أدوات الدراسة،هامجاالت الدراسة،مجتمع البحث وعينة الدراسة وكيفية اختيار ،

 للبيانات.

عرض وتحليل ومناقشة النتائج، حيث تناولنا فيه: عرض النتائج، تحليلها، مناقشة النتائج  الفصل السادس:

على ضوء الفرضيات الموضوعة في الدراسة، ثم وضع االستنتاجات بناءا على النتائج المتوصل إليها في 

 الدراسة باإلضافة إلى المراجع المستعملة والمالحق.
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ية: اإلشكال .1 

من أهم مراحل حياة الرياضي مرحلة التكوين والتي تكون في سن مبكرة حسب اختالف نوع النشاط 

في سن التاسعة  الرياضي الممارس، وحسب االتحادية الجزائرية أللعاب القوى فان تلك المرحلة تبتدئ

باإلضافة إلى المنظومة  (IAAFوى )حسب القوانين الدولية المعمول بها في االتحاد العالمي أللعاب الق

( يبتدئ الناشئ فيها في سن مبكرة جدا أي ما le kids Athlétiqueالجديدة المنتهجة أال وهي مشروع )

مفتي  ) دون سن التاسعة ، وتكون هذه المرحلة كعملية استكشافية عامة من اجل إرساء قاعدة أولية "

     (.                  23،ص6991إبراهيم حماد،

ومـــن هنــــا بــــرزت أهميــــة االكتشــــاف المبكــــر للموهـــوبين الــــذين تتــــوفر لــــديهم االســــتعدادات الالزمــــة للتفــــوق 

الرياضي واتجهت البحوث والدراسات للبحث في هذه المشـكلة وتحديـد أبعادها ودراسـتها بهـدف عمـل نظــام 

مختلــف األنشــطة، وتهــدف عمليــة االنتقــاء  يقــوم علــى أســس علميــة ومعــايير محــددة النتقــاء الموهــوبين فــي

أساسا إلى الكشف عن االستعدادات الرياضية الالزمة لرياضة مـا، وهــي االســتعدادات التــي تحتــوي تمــاز  

والجسـمية والمهاريـة والنفسـية، فطريـة كانــت أو  ةوتناسـق مالئم بين مجموعة من العناصر والصفات البدنيـ

ـدرة الفـــــرد علــــــي ســـــرعة وفاعليـــــة تطـــــوير هــــــذه الصــــفات خــــــالل مراحــــل التــــــدريب مكتسـبة،مصـــــحوبة بمقـــــ

الرياضـــي هــــذا فضــال عــن الخصــائص التشــريحية والفســيولوجية للجســم التـــي تـــدخل أيضـــا فـــي مفهـــوم هـــذه 

ـد فـي عالقـات وثيقـة االسـتعدادات، كمـا وقد لـوحظ أن مجموعـة العناصـر والصـفات المكونـة لالسـتعداد توج

  (.32، ص6991ومتبادلـة وتسـتطيع إلي حد ما أن تعوض إحداها األخرى ) احمد العال عبد الفتاح ،

وعليه كان مـن األهميـة اسـتثمار طاقـات هـؤالء الموهـوبين فـي المجـال الرياضـي وتوجيههـا الوجهـة السـليمة 

مـام بفئـة الموهـوبين فـي السـنوات األخيـرة أمـر بما يخدم  تحسن مستويات األداء الرياضي ، حيـث أن االهت

بالغ األهمية في كافة الرياضات وفي كل المؤسسات الرياضية المنظمـة، يرجـع ذلـك إلـى إيمـان المسـؤولين 

عن تلك المؤسسات الرياضية بما تحتويه من أندية ومراكز رياضـية بالناشـئين بـل إن األمـر قـد تعـدى ذلـك 
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لمشــاريع تضــمن لهــا رعايــة لهــؤالء، وعلــى ســبيل المثــال إنشــاء المــدارس يتبنــي حكومــات الــدول لعــدد مــن ا

الرياضـــية ســـواء علـــى مســـتوى التعلـــيم االبتـــدائي أو اإلعـــدادي كمـــا هـــو حـــادث فـــي الصـــين وألمانيـــا ودول 

                       (.32، ص3162االتحاد السوفياتي سابقا ) مفتي إبراهيم حمادة ،

ارسة نشاط رياضي معين، يعتبر أولى خطوات التفوق الرياضي وإمكانية بلوغ فاختيار الفرد المناسب لمم

المستوى العالي، وذلك بمطابقة مواصفات الفرد واستعداداته مع متطلبات وخصائص النشاط الرياضي 

ون لقد أيقن علماء التدريب أن الناشئين ال يتدربون تدريبا واحد وال يتعاون الموافق إلمكاناته في سن مبكرة ،

متقاربة، ومن الطبيعي  يبيةفي قدراتهم على الكفاية التدريبية على الرغم من أنهم يتدربون وفق وحدات تدر 

أن مرجع هذه الفروق الفردية في التدريب هو الناشئ الموهوب نفسه.لذلك كان البد من االهتمام باختيار 

   (.39ص،6999)قاسم حسن حسين، الفعالية أو اللعبة الرياضية التي تالئمه

إن االنتقاء والتوجيه ال يقتصران على إعداد األبطال، وإنما يعني أيضا اختيار نوع النشاط الرياضي الذي  

 (.21، ص6991فيصل العايش، يتالءم مع الفرد بغرض إشباع ميوله ورغباته عند ممارسته )

مساهمة التطور العلمي ومما الشك أن تقدم المستويات الرياضية العالية وصغر سن األبطال يرجع إلى 

وتطبيق نتائج البحوث والدراسات التي تناولت اختيار الفرد المناسب طبقا لطبيعة ومتطلبات النشاط 

الرياضي الممارس لذلك اتجه المتخصصون في األنشطة الرياضية المختلفة لتحديد المواصفات الخاصة 

س علمية محددة للوصول إلى المستويات  بكل نشاط على حدا ، والتي تساعد على اختيار الناشئ وفق أس

 الرياضية النخبوية. 

و في ضوء النتائج العلمية للبحوث في هذا المجال " يمكن أن نحدد وصول الناشئ للمستويات الرياضية 

العالية بعدة عوامل يجب توافرها حيث تؤثر على مستوى الرياضي للناشئ بطريقة مباشرة، والبعض اآلخر 

الفسيولوجية، والعمر البيولوجي ،المقاييس  المرفولوجية المقاييس مباشرة وهي المقاييس تؤثر بطريقة غير

النفسية والتربوية ،المقاييس العقلية والجوانب االجتماعية، المقاييس البدنية والحس الحركي الستعداد 

 (.62، ص6999أمر الله الباسطي، البدني" )
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في مستوى نتائج المنافسات في مختلف تخصصات العاب كبير  لمالحظ في السنوات األخيرة تراجعوا

القوى على المستوى المحلي والدولي واإلخفاقات المترتبة عن ذلك، رغم المدارس والفرق الرياضية 

( التي تهدف إلى تطوير 3162المفتوحة في ظل اإلصالحات التشريعية الرياضية الجديدة ) قانون 

( إلى الثامنة 1لشابة في الجزائر الذي يمتد من سن السادسة )إستراتجية تكوين المواهب الرياضية ا

:)التحضير القاعدي، التخصص، تحسين المستوى، محور حول األطوار األربعة اآلتية( ويت69عشر)

( إال أن هذه الفئة تعاني من االندثار والضياع 69، ص  3162من قانون  632 )المادة،التمكن والتأهل(

الرياضي في مختلف  مشوارهمهرة التسرب أو )هجرة الرياضيين( وتوقف في سن مبكرة ، وظهور ظا

 وصولهم إلى المستويات الرياضية النخبوية.يصعب تخصصات العاب القوى  وبالتالي 

وبهذا المنطلق وجه الباحث دراسته هذه إلى معرفة مدى اعتماد المدربين على عمليات اكتشاف وتوجيه 

. ومن هنا تتضح لنا إشكالية لبلوغ المستويات العالية  ياضة العاب القوى في ر  وانتقاء المواهب الرياضية

 التالي:التساؤل العام  دراستنا إلى طرح

المدربين على عمليات االكتشاف والتوجيه واالنتقاء للمواهب الرياضية لتحقيق الموائمة هل يعتمد 

 ؟ة النخبوية في رياضة العاب القوى الرياضي

 : ةالتالي التساؤالت الجزئيةم يمكن طرح من خالل التساؤل العا

ة النخبوية في المواهب الرياضية لتحقيق الموائمة الرياضي المدربين على عملية اكتشاف هل يعتمد-6

 ؟  رياضة العاب القوى 

ة النخبوية في المدربين على عملية توجيه المواهب الرياضية لتحقيق الموائمة الرياضي هل يعتمد-3

 ؟ى رياضة العب القو 

المدربين على عملية انتقاء المواهب الرياضية لتحقيق الموائمة الرياضية النخبوية في  هل يعتمد -2

 ؟ ب القوى ارياضة الع
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 :الفرضيات2.

 : الفرضية العامة.1.2

تحقيق الموائمة الرياضية لاكتشاف وتوجيه وانتقاء المواهب الرياضية يعتمد المدربين على عمليات 

 العاب القوى. النخبوية في رياضة

 الفرضيات الجزئية:2.2.

يعتمد المدربين على عملية اكتشاف المواهب الرياضية لتحقيق الموائمة الرياضية النخبوية في رياضة  -6

 العاب القوى.  

يعتمد المدربين على عملية توجيه المواهب الرياضية لتحقيق الموائمة الرياضية النخبوية في رياضة  -3

 العاب القوى.  

يعتمد المدربين على عملية انتقاء المواهب الرياضية لتحقيق الموائمة الرياضية النخبوية في رياضة  -2

 العاب القوى.  

 : أهداف الدراسة3.

 التعرف على مدى اعتماد  المدربين على عملية اكتشاف للمواهب الرياضية في رياضة العاب القوى. -6

  .عملية توجيه المواهب الرياضية في رياضة العاب القوى التعرف على مدى اعتماد المدربين على  -3

 .التعرف على مدى اعتماد المدربين على عملية انتقاء المواهب الرياضية في رياضة العاب القوى  -2

 :لدراسةأهمية ا4.

تكمن أهمية الدراسة في إبراز دور عمليات اكتشاف وتوجيه وانتقاء المواهب الرياضية في رياضة العاب  

وى باعتبارها أساسا مرجعيا في التفوق الرياضي وبلوغ المستويات العليا ، والتي تعتبر كقاعدة أساسية الق

ومهمة في مراحل التكوين الرياضي التي وجب على المدربين إتباعها وفق االستراتجيات المسطر لها ، 

و  لمصاف النجاح فان صحت تطبيق هذه العمليات على الفئة الموهوبة وجب القول أنها ضمنت الول
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الرياضي ، وعليه فان اكتشاف المواهب وتوجيهيها وانتقائها تعتبر عمليات متكاملة فيما بينها، لذا وجب 

 .بالمستويات الرياضية النخبويةعلى المدربين االعتماد عليها لالرتقاء 

 أسباب اختيار الموضوع:5.

 :األسباب الذاتية1.5.

 .اف والتوجيه واالنتقاء للموهوبينقة بعمليات االكتشالمواضيع المتعلاهتمام الباحث ب -

 .الميدان الرياضي هذا الموضوع في إثراءالرغبة في  -

 . ي الخاصة إلى اختصاص العاب القوى ميول -

 : وضوعيةاألسباب الم2.5.

 .ظهور المواهب الرياضية في سن مبكر واختفائهم في المستقبل ظاهرة التسرب الرياضي 

 ائج رياضة العاب القوى في الجرائر في اآلونة األخيرة.  تراجع مستوى ونت 

  .عدم اهتمام المدربين بعمليات اكتشاف وتوجيه وانتقاء المواهب الرياضية 

  عدم تطبيق وزارة الشباب والرياضة السياسية اإلستراتجية في تكوين المواهب الرياضية الشابة

 كن والتأهل ( في ارض الواقع. التم -تحسين المستوى  –التخصص  -)التحضير القاعدي 

    .غياب المرافقة والمتابعة لمسار االمتياز الرياضي في اختصاص العاب القوى بالجرائر 

 تحديد مصطلحات الدراسة: 6.

 االكتشاف:1.6. 

 .يعرفه " فاينك" عملية المالحظة أو تصرفات خارقة للعادة يقوم بها كائن بشري 

 (EDGAR THIL,1985,p326).             

أما في المجال الرياضي فاالكتشاف هو التعريف على ما هو مخبأ من أجل معرفة ما إذا كان بعض 

األفراد يمتلكون حظوظ في اكتشاف قدرات مالئمة لتحقيق نتائج ذات مستوى عالي، الشيء الذي يتطلب 
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يمكن تميزه بخاصية  نوعا من الوقت وهذا حسب الرياضة الممارسة، فالفرد الذي يمتلك موهبة رياضية ما

 (.66، ص6999)جودت عزة عبد الهادي،  اإلمكانية في التطور إذا ما حظي بالعناية"

ويضيف " فايناك" عن اكتشاف الموهبة الرياضية بأنه االختيار الجاري بين الرياضيين من طرف 

 .المؤسسات المخولة لذلك في مختلف المستويات بهدف تسهيل تطور الموهبة وتشجيعها

 (JURGIE WEINEK ,1999, p89). 

الطاقات واإلمكانات الكامنة الواعدة في شخص ما ويتم ذلك مالحظة وتحديد يعني  :التعريف اإلجرائي

 .عن طريق االختبارات واألساليب العلمية

 التوجيه:2.6.

مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه ويفهم »التوجيه :اصطالحا

، ص 6993محمد حسن عالوي،  («اكله، وأن يشغل إمكاناته الذاتية من قدرات واستعدادات وميولمش

392.( 

 التوجيه الرياضي:3.6.

هو عملية تقدير إمكانات الفرد المختلفة )جسميا ، بدنيا ،عقليا ونفسيا( لتحديد نوع الفعالية الرياضية التي  

التنبؤ بالمستوى الممكن أن يبلغه بكل واقعية في ضوء تناسب إمكاناته القابلة للتحسين والتطوير، و 

 (. 36، ص3161،مجعور سفيان(مستويات األداء الحالية.

 التعريف اإلجرائي:

تعني توجيه الناشئ إلى نوع النشاط الرياضي التخصصي المالئم له حسب استعداداته و ميوله وقدراته 

رياضة العاب القوى إلى تخصصات الرمي، الجري،  فية والنفسية ،كما نوجه الرياضيين البدنية والعقلي

 القفز.
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 :االنتقاء.4.6

مشكلة متعددة  بأنهتعريف االنتقاء  إلىالعلوم التربوية كثير من المختصين في القياس وكذلك اليشير 

  (.69،ص6992هدى محمد الخضري، ) من الناحية التخطيطية واالقتصادية والفلسفية والتربوية األوجه

 .هو عملية اختيار األشياء واألشخاص المناسبةقاء واالنت

 (Dictionnaire Petit Robert Andin Imprimeur France, 1990,p579 ) 

 االنتقاء الرياضي: 5.6.

هو عملية اختيار أنسب العناصر من بين الناشئين الرياضيين، ممن يتمتعون باستعدادات اصطالحا:

شاط الرياضي، أي اختيار من تتوفر لديهم الصالحية ويمكن وقدرات خاصة تتفق مع متطلبات نوع الن

  .)212، ص 3113مفتي إبراهيم حمادة،  (التنبؤ لهم بالتفوق في ذلك النشاط

االنتقاء الرياضي عملية تستهدف اختيار األفراد الدين تتوفر لديهم خصائص وسمات وقدرات واستعدادات 

تحديد صالحية أو عدم صالحية هؤالء األفراد لممارسة كبيرة يتطلبها نشاطهم الرياضي، أي من خالل 

 (.92، ص6999محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين رضوان،  هذا النوع من الرياضة )

هو االختيار فئة من الرياضيين المقبولين اللذين يعتبرون األكثر استعدادا للتميز السريع التعريف اإلجرائي:

 أو المباشر في ممارسة معينة.

 :لموهوبا7.6.

الطفل الموهوب هو ذلك الشخص الذي يرتفع مستوى أدائه عن مستوى األفراد العاديين في المجاالت التي 

 (.92، ص3111، تقدرها الجماعة ) سعيد حسني العزة

هو ذلك الطفل الذي يمكنه التفوق على أقرانه من األطفال في المستقبل إذا أعطيت له التعريف اإلجرائي:

 .يهيه واالهتمام بهالعناية في توج
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 الموهبة الرياضية:8.6.

يعرفها " فايناك" هي جملة االستعدادات القدرات العامة المميزة للرياضي، من تقنيات أداء ومهارات ذات 

المستوى العالي المتميزة التي تبلغ أعلى مدى من التطور من خالل المراقبة والمتابعة البيداغوجية 

 المستمرة".

 بة الرياضية هي حالة استثنائية متناهية في األداء التقني مقارنة مع الحاالت األخرى ويضيف: " الموه

(JURGIE WEINEK, 1999, p89).  

هي مجموعة من االستعدادات والقدرات والمهارات التي يتميز بها الرياضي عن باقي التعريف اإلجرائي:

  أقرانه وتستحق العناية التامة لبلوغ األهداف المرجوة.

 الموهوب الرياضي:9.6.

هو الشخص الذي يتمتع بإمكانات وقدرات فطرية ومكتسبة تجعله أفضل من غيره للحصول على نتائج 

 (.21، ص3112يحي السيد إسماعيل، ) متميزة في نوع معين من النشاط الرياضي

ضيين من والموهوب الرياضي حسب " أحمد أمين" صفة تطلق على الرياضي الذي يتميز عن أقرانه الريا

نفس النشاط باالستعدادات البدنية والعقلية واالنفعالية التي تؤهله ألن يكون فعاال وقادرا على تحقيق 

 (.36، ص3112مستوى رياضي متميز" ) أحمد أمين فوزي، بثينة محمد فاضل، 

: كل شخص تتوفر فيه استعدادات وصفات خاصة تمكنه خالل أو اثر يقصد بالموهوب الرياضي الشاب

من قانون  633لتكوين الرياضي من االرتقاء في ممارسة تخصص رياضي إلى أعلى مستوى. ) المادة ا

 (.69، ص3162

هو ذلك الشخص ذو مستوى عالي من االستعدادات والقدرات البدنية والتي تخص التعريف اإلجرائي:

 األداء المتميز في مجال معين أو في رياضة ما.
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 :المواءمة10.6.

الشخص هدف إلى بحث أفضل السبل لتحقيق تكيف العامل لعمله ، ولهذا فهو يهتم بوضع ي: اصطالحا 

 وتتم عملية المواءمة بين العامل وعمله عن طريق تحديد اإلجراءات أهمها:  ،المناسب في المكان المناسب

سب ما لديه من االختيار المهني، التوجيه المهني، التدريب المهني، انه مواءمة بين العامل وعمله بما ينا

، 6999عبد الفتاح محمد ويدار، قدرات وذكاء وإمكانيات وسمات واهتمامات وميول ومستوى الطموح )

 (.26ص

تعني مالئمة الناشئ مع متطلبات النشاط الرياضي التخصصي بما  :المواءمة الرياضية النخبوية11.6.

مع البيئة الخارجية لتحقيق التوافق مع  يتناسب ما لديه من قدرات واستعدادات وميول واهتمامات والتكيف

 .للوصول بالرياضي إلى المستويات العليا المواقف الجديدة

 التعريف اإلجرائي:

هي نوع من التكيف بين القدرات واالستعدادات المتوفرة لدى الناشئ مع متطلبات وطبيعة النشاط 

 الرياضي التخصصي الموجه إليه.

 خاصتنافسي  مستوى  أساسا تصنف التي الرياضة تلك هيالي:رياضة النخبة والمستوى الع62.1.

 في اجدهاتو  على فرض الحريصة الدول تعمل، مميز أداء بمستوى  تتميز والتي الرياضيين من بنخبة

 32المؤرخ في  12-92أمر رقم ) ممكنة نخبة أحسن بتكوين تسمح آليات وضع إلى الدولية المنافسات

 (.6992فيفري 

 : التعريف اإلجرائي

هي الرياضة التي تتعلق بتكفل بالمواهب الرياضية وانتقائها على أسس ومقومات تخدم الرياضة الوطنية، 

بعد اختيار العناصر التي قد تحقق نتائج عالية ، تفعلها في ظروف تسمح لها بالتحضير المالئم لتحسين 

دائهم ارقي في نشاط رياضي األداء وتحقيق النجاح الرياضي العالي لكونهم يتمتعون بمؤشرات تجعل أ

 معين.
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 :العاب القوى .13.6

وتتكون من مسابقات في الجري  "رياضة يتنافس فيها الرياضيون في مسابقات الجري والمشي والرمي،

والمشي لمختلف المسافات والمسابقات الميدانية والمباريات في الوثب والرمي، ويمكن أن يقام المضمار أو 

 أو في الهواء الطلق  وينافس فيها الرجال والنساء بشكل منفصل في اللقاءات" الميدان في صاالت مغلقة

 (.61، ص3111،أمين أنور الخولي)

 التعريف اإلجرائي:

تعرف العاب القوى بأم الرياضات والتي تشمل العديد من االختصاصات كالركض والمشي وكذا القفز 

الجلة ، الرمح ،القرص ، هي احد أنواع الرياضة  والوثب الطويل والعالي ورمي األدوات منها المطرقة ،

 األساسية واألكثر شيوعا في األلعاب االولمبية.

 الطفولة المتأخرة:.14.6

هذه الفترة هي فترة االندما  االجتماعي، وهي تتميز بممارسة األلعاب الجماعية، واالنضمام في جماعات 

 (Fernand HOTYA,1976, p 191 ) األطفال والميل إلى االستقاللية عن الراشدين

سنة سن العصابات فهي نمو اجتماعي قوي، وتلعب العاب 63-9تسمى هذه الفترة  التعريف اإلجرائي:

الفريق دور ممتاز إذا وجد األطفال المجال الرياضي الذي يساعدهم على تكوين الجماعات الرياضية التي 

 يميلون اليها.

 المراهقة المبكرة:.15.6

ثانية عشر إلى سن الخامسة عشر أو السادسة عشر، حيث يصاحبها نمو سريع إلى ما وتمتد من سن ال

بعد سن البلوغ بسنة تقريبا، ويتميز سلوك المراهق في هذه المرحلة بالسعي نحو االستقالل ، والرغبة في 

، 3119احمد محمد الزغبي،( التخلص من القيود والسيطرة ويستيقظ عنده اإلحساس بذاته وكيانه

 .)236ص
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وتسمى هذه الفترة بمرحلة البلوغ ، وتمثل مرحلة حساسة في حياة كل فرد لما يحدث  التعريف اإلجرائي:

من نمو سريع وتغيرات فسيولوجية وجسمية جديدة ويترتب عنها تفطن جنسي وتوترات انفعالية تكثر فيها 

 مشاكل نفسية واجتماعية. 

:المراهقة الوسطى  .16.6 

سنة وتمتاز هذه المرحلة بالشعور والهدوء واالتجاه إلى تقبل 61-62تين تقريبا من هي فترة تستمر مدة سن

الحياة بكل ما فيها من اختالفات أو عدم الوضوح والقدرة على التوافق كما يتميز المراهق هنا بطاقة هائلة 

 .)12، ص6992حامد عبد السالم زهران، وقدرة على العمل وإقامة عالقات متبادلة مع اآلخرين )

تسمى هذه المرحلة مرحلة التعليم الثانوي وتتميز بإتقان المهارات الحركية وتصبح  التعريف اإلجرائي:

 حركات المراهق أكثر توافقا وانسجاما ويزداد نشاطه وقوته الجسمية.

 الدراسات السابقة والمشابهة:7.

 :الدراسات المحلية1.7.

معايير المعتمدة في انتقاء المواهب الشابة بأقطاب بعنوان: ال (2.19دراسة بن يونس أيمن ) 1.1.7.

 .2الدكتوراه. جامعة الجرائر تطوير الكرة الطائرة في الجرائر. أطروحة

 هذه الدراسة إلى:                                                                                         هدفت 

 سنة. 62لشابة بين أقطاب تطوير الكرة الطائرة في الجرائر اقل من تحديد فروقات انتقاء المواهب ا -

 تحديد القطب األبرز من ناحية االنتقاء الرياضي للمواهب الشابة بأقطاب كرة الطائرة في الجرائر. -

 معرفة مستوى الرياضيين الممثلين ألقطاب الكرة الطائرة وكذا رياضي الفرق الوطنية. -

 ر اعتمادا من طرف االتحادية الجزائرية لكرة الطائرة.تحديد المعيار األكث -

 التعرف المبكر على المواهب الشابة في الكرة الطائرة. -

 معرفة الخصائص المميزة لالعب الموهوب في أقطاب الكرة الطائرة في الجرائر. -
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 الجرائر. معرفة الخصائص البدنية التي يتميز بها الالعب الموهوب في أقطاب الكرة الطائرة في -

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، بتطبيق اختبارات بدنية ومرفولوجية ومهارية ميدانية اشتملت 

سنة 62العب موهوب نجح في اختبارات االنتقاء لفئة اقل من  611اختبارات على عينة بلغت  1على 

،  3161/3161م الرياضي ذكور، ينشطون في عدة أندية على المستوى الوطني للكرة الطائرة للموس

 واستخدم الباحث التحليل اإلحصائي للبيانات باستعمال اختبارات الفروق أحادي التباين.

 :  توصل الباحث إلى النتائج التالية

توجد فروق دالة إحصائيا بين مستوى رياضي مختلف أقطاب الكرة الطائرة في الجرائر في معايير  -

 سنة. 62احية المرفولوجية لفئة اقل من االنتقاء للمواهب الشابة من الن

توجد فروق دالة إحصائيا بين مستوى رياضي مختلف األقطاب الكرة الطائرة في الجرائر في معايير  -

 سنة ذكور.62االنتقاء للمواهب الشابة من الناحية البدنية لفئة اقل منى 

الطائرة في الجرائر في معايير توجد فروق دالة إحصائيا بين مستوى رياضي مختلف األقطاب الكرة  -

 سنة ذكور.62االنتقاء للمواهب الشابة من الناحية المهارية لفئة اقل منى 

تحديد القطب األبرز في عملية االنتقاء الرياضي للمواهب الشابة بين مختلف أقطاب الكرة الطائرة في  -

 الجرائر.

توجيه الرياضي القاعدي للموهوبين من ( بعنوان:تحديد متطلبات ال2.18دراسة ببوشة وهيب ) 2.1.7.

 الناشئين وفق برنامج معلوماتي في رياضة كرة القدم .أطروحة الدكتوراه .جامعة مستغانم.

 :إلى تهدف هذه الدراسة

 سنة .62معرفة وكشف وتحديد متطلبات التوجيه الرياضي القاعدي للموهوبين للفئة العمرية اقل من  -

اهم في التوجيه الرياضي القاعدي للموهوبين من الناشئين في كرة القدم اقل تحديد مستويات معيارية تس -

 سنة. 62من 
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لقدم للفئة العمرية تصميم برنامج معلوماتي يساعد ويسهل في توجيه الموهوبين من الناشئين في كرة ا -

 .سنة62اقل من 

هذه الدراسة على عينة اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي ،حيث طبقت 

وتم اختيارها فريق ألندية كرة القدم للغرب الجزائري  62سنة من 62ناشئ اقل من  391متكونة من 

معتمدا في دراسته على االستبيان واالختبارات والقياسات كأدوات لجمع البيانات ،بالطريقة العشوائية

: ) النسب المئوية ، كاف تربيع ، معامل والمعلومات ، واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية

 االرتباط بيرسون ، المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري (.

 :توصل الباحث إلى النتائج التالية

االعتماد على المالحظة أكثر من استخدام وسائل القياس )االختبارات والقياسات ( لتقييم الناشئين  -

لى ألساليب غير علمية ، حيث اعتمدت على الصدفة والمالحظة ومستوياتهم ،وانتقاء الناشئين يخضع إ

والخبرة الشخصية ، وكذلك اهتمام المدربين بالمكتسبات المهارية للناشئين خالل توجيههم وانتقائهم في كرة 

 القدم بدون االهتمام على المحددات البدنية والفسيولوجية واالستعدادات والقدرات الخاصة بها.

اضي القاعدي في كرة القدم يستند على مجموعة محددات يراعي استعداداته ، وقدراته التوجيه الري -

 البدنية والحركية والمهارية والقدرات الفسيولوجية والقياسات الجسمية.

المستويات المعيارية المحددة تساهم في تقييم وانتقاء وتوجيه الناشئين في كرة القدم للفئة العمرية اقل  -

 سنة. 62من

لبرنامج الحاسوبي المصمم وفق نموذ  تقويم يساعد على انتقاء وتوجيه الناشئين في سن مبكرة ا -

 لممارسة كرة القدم.
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سنة في رياضة  62 -63بعنوان: محددات توجيه الناشئين ( 2.16دراسة مجعور سفيان )3.1.7.

 .2الجيدو. أطروحة الدكتوراه . جامعة الجرائر

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

 لتوصل إلى أهم الخصائص الجسمية عند الناشئين في رياضة الجيدو.ا -

 التعرف على مستوى القدرات البدنية للناشئين في رياضة الجيدو  -

 محاولة الكشف على المحددات المهارية للناشئين في رياضة الجيدو  -

 الوقوف على أهم السمات السيكولوجية للناشئين في رياضة الجيدو  -

ناشئ من الجنسين موزعين  3111احث المنهج الوصفي حيث تمثل مجتمع البحث أزيد من استخدم الب

نوادي، واستخدم الباحث بطاريات  1عشر ناشئ من  69رابطة والئية، أما عينة البحث اشتملت  21على 

المتوسط –اختبارات والمقابلة أما األساليب اإلحصائية المستخدمة  في الدراسة هي: النسب المئوية 

 .T اختبار –معامل االختالف  –التباين  –االنحراف المعياري  –الحسابي 

 حيث توصل الباحث إلى النتائج التالية:

سنة في رياضة  62-63استخرا  المحددات النموذجية الممكن اعتمادها في عملية توجيه الناشئين 

 الجيدو والتي تظهر في امتالك الناشئين للصفات التالية: 

 لجسمية : من الناحية ا

اعتبار قياسات عروض بعض أجراء الجسم بالمستويات المتوصل إليها خالل هذه الدراسة كمحددات -

 سنة. 62-63لعملية التوجيه في رياضة الجيدو وعند الناشئين من الفئة العمرية 

 : من الناحية البدنية

الرشاقة .وبالمستويات المتوصل اعتبار الخصائص البدنية : التحمل الدوري والتنفسي ، القوة العضلية و -

إليها خالل هذه الدراسة ، كمحددات لعملية التوجيه في رياضة الجيدو عند الناشئين من الفئة العمرية 

 سنة .63-62
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أعطت نتائج الدراسة مستويات ضعيفة للصفات البدنية: المرونة ،التوازن، والتوافق ، إذا البد من تطوير -

 التالي عدم قبولها كمحددات لتوجيه الناشئين.  مستوياتها عند الناشئين وب

 : من الناحية المهارية

اعتبار المتغيرات المهارية: سرعة األداء المهاري، سيولة الهجمات، كثافة الهجومات ، تجنب هجمات  -

الخصم ، تثبيت الزميل على البساط ، التخلص من وضعية التثبيت. وبالمستويات المتوصل إليها من 

 62-63الدراسة ، كمحددات لعملية التوجيه في رياضة الجيدو عند الناشئين من الفئة العمرية  خالل هذه

 سنة .

 : من الناحية السيكولوجية

اعتبار السمات الشخصية :التوجه التنافسي ،العزوف في الرياضة ومتغير السلوك الجارم في الرياضة -

 سنة . 62-63ئين من الفئة العمرية كمحددات لعملية التوجيه في رياضة الجيدو عند الناش

بعنوان:المؤشرات المرجعية النتقاء وتوجيه الناشئ في سباقات ( 2.16دراسة علوي منير) 4.1.7.

 .   2أطروحة الدكتوراه . جامعة الجرائر النصف الطويلة في العاب القوى.

 :تهدف هذه الدراسة إلى

الكتلة –تخص كل من الطول والوزن الجسمي  وضع بعض المؤشرات المرجعية االنتروبومترية التي -

-63مؤشر كوب لتسهيل عملية االنتقاء وتوجيه الناشئين)  –مؤشر شكال  –الكتلة الذهنية  –العضلية 

 سنة( في سباقات النصف الطويلة في العاب القوى.62

هوائية وضع بعض المؤشرات الفسيولوجية التي تمكن في االستهالك األقصى لألكسجين والسرعة ال -

 سنة ( .62 -63القصوى النتقاء وتوجيه الناشئ )

التعرف على بعض القياسات الجسمية ) االنتروبومترية ( والفسيولوجية المساهمة في مستوى االنجاز  -

 الرقمي في سباقات النصف الطويلة في العاب القوى لدى الناشئين.

 ئرية أللعاب القوى.تشخيص نقائص وعيوب عملية االنتقاء في بعض الفرق الجزا -
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الناشئين  تحسيس المدربين باألهمية البالغة لعملية االنتقاء وتأثيرها على المستقبل الرياضي للممارسين -

 .في العاب القوى 

سنة ( في 62-63اقتراح بعض المقاييس المعيارية المرفقة بسلم تنقيطي  لتقويم الممارسين الناشئين )-

الطويلة في العاب القوى كنموذ  يساعد المربين والمدربين في مستوى تطورهم في سباقات النصف 

 استعمالهم في عملية االنتقاء والتوجيه.

استخالص نسب مساهمة المعايير االنتروبومترية والفسيولوجية بمستوى االنجاز الرقمي لسباقي  -

 م واألهمية البالغة من استعمالها في عملية االنتقاء والتوجيه.3111م و6311

 ستنتا  معدالت تنبؤ تساهم وتساعد الباحثين استعمالها في عملية االنتقاء والتوجيه. ا -

ناشئ ينخرطون   211اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن ، وتمثل مجتمع البحث من 

أما عينة فريق منخرطين في الرابطات الوالئية أللعاب القوى ،  29واليات تابعة للشرق الجزائري ل 1من 

، كما استخدم الباحث اختبارات بدنية وفسيولوجية قياسات  حث ثم اختيارها بالطريقة العمديةالب

االنتروبومترية ، واألساليب اإلحصائية التالية ) المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري،اختبار التحليل 

،معامل الثبات ، معامل اإلحصائية  التباين ،معامل االرتباط ، الدرجة المعيارية، االنحدار ، الداللة

 .االلتواء(

 :توصل الباحث إلى النتائج التالية

هناك فروق ذات داللة إحصائية في المتغيرات االنتروبومترية لكل من ) الوزن الجسمي ، الطول ، طول -

 األطراف السفلية ،الكتلة الذهنية ، الكتلة بدون دهون ، مؤشر سكال ،مؤشر كوب (.

ذات داللة إحصائية في المتغيرات الفسيولوجية ) االستهالك األقصى لألكسجين،السرعة  هناك فروق -

 د(. 1الهوائية القصوى ،اختبار نصف كوبر 

م لدى فئة المبتدئين 3111م و6311هناك فروق ذات داللة إحصائية في المتغيرات البدنية في سباقي  -

 سنة . 62-62سنة واالصاغر 63-62
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لطريقة المثلى في عملية انتقاء وتوجيه الناشئين تكون بفضل استخدام القياسات التوصل إلى أن ا -

 واالختبارات لمختلف المعايير المورفووظيفية والبدنية.

بعنوان: اقتراح بطارية اختبارات لتقويم القدرات المهارية والبدنية ( 2.13دراسة مزاري فاتح ) 5.1.7.

  3سنة . أطروحة الدكتوراه. جامعة الجرائر 62-63للمرحلة العمرية  أثناء عملية انتقاء السباحين الناشئين

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

 التعرف المبكر على المواهب الشابة.  -

 معرفة حقيقة االنتقاء الرياضي في األندية الجزائرية. -

 إعطاء القواعد النظرية والمنهجية لعملية االنتقاء الرياضي لفئة الناشئين . -

 لة مكافحة ظاهرة التسرب المواهب الشابة.محاو  -

 تقنين واقتراح بطارية اختبارات وتكييفها وفق البيئة الجزائرية. -

إبراز أهمية التقويم بصفة عامة والتقويم البدني والمهاري من خالل بطارية اختبارات النتقاء السباحين  -

 الناشئين .  

سباح 31فئات :  2بقت الدراسة على عينة متكونة من استخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة ، وط

مدرب طبق عليهم االستبيان من مدربي الرابطة للوالئية للجرائر  11طبقت عليهم بطارية اختبارات و

مدرب من المدربين المشاركين في الدورة العربية العاشرة لناشئي السباحة والمياه المفتوحة  66للسباحة ، 

ت معهم المقابلة الميدانية ،  واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية : النسب المقامة بالجرائر أجري

 كاف تربيع . –المئوية 

 : توصل الباحث إلى النتائج التاليةو 

إن عملية االنتقاء الرياضي للبراعم الشبانية في رياضة السباحة ، تبنى على أسس عشوائية ال عالقة  -

، هذا ما يجعل الناشئ الرياضي في خطر التهميش، من مؤكد أن عدم  لها باألسس العلمية الحديثة
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االعتماد على األسس العلمية وانتها  بطارية مقننة بدنية ومهارية في هذه العملية يجعل فرصة نجاحها 

 ضعيفة .

إن المدربين الذين يعتمدون على طريقة االنتقاء بالمالحظة أو المنافسة يجدون صعوبة في كيفية  -

يب هؤالء السباحين والمقدار الخاص بالجرعات التدريبية المقدمة من طرفهم بحكم أنهم ال يخضعون تدر 

 بمعطيات عن القدرات الخاصة لكل سباح.    

دراسة معايير اكتشاف وانتقاء المواهب الشابة في : ( بعنوان2.13اسة يوسف بن الشيخ )در  6.1.7.

 2ببعض واليات الوطن. أطروحة الدكتوراه. جامعة الجرائرالميدان الرياضي لدى األطفال المتمدرسين 

 :حيث هدفت هذه الدراسة إلى

التعرف على الخصوصيات المورفولوجية للطفل الجزائري و تقييمها من جهة و دراسة الفروق الفردية في 

 سنة من جهة أخرى . 63 – 66 – 61المرحلة العمرية 

 .رية على حداتحديد الوجهة المورفولوجية لكل فئة عم - 

 .دراسة الفروق بين الفئات العمرية الثالث - 

  .تحليل المكونات األساسية للقياسات المورفولوجية لكل فئة عمرية على حدا - 

 .دراسة الفوارق الموجودة بين مختلف المعايير المورفولوجية للفئات العمرية الثالث - 

تحديد مكونات التركيبة الجسمية و مؤشرات التطور  - .تحديد النمط الجسمي لكل فئة عمرية على حدا- 

 .البدني لكل فئة عمرية على حدا 

 تحديد الوجهة المورفولوجية حسب االنتماء الجغرافي لكل فئة عمرية على حد.ا - 

  .دراسة الفروق بين مختلف المعايير المورفولوجية حسب االنتماء الجغرافي لعناصر عينة البحث  - 

 .المورفولوجي لكل فئة عمرية حسب االنتماء الجغرافي تحديد النمط - 

طفل جرائري من صنف ذكر تم اختيارها  211استخدم الباحث المنهج الوصفي وتمثلت عينة البحث ب 

قسنطينة (،  –البويرة  –سطيف  –وهران  –االغواط  –بشار  –ائر ز واليات ) الج 1بالطريقة العشوائية من
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لقياس االنتروبومتري واألساليب اإلحصائية المتمثلة في المتوسط الحسابي حيث استخدم الباحث طريقة ا

 واالنحراف المعياري وتحليل العاملي .

 : وتوصل الباحث إلى النتائج التالية

سنة و ذلك من خالل  63– 61إبراز الخصوصيات المورفولوجيا للطفل الجزائري في المرحلة العمرية 

ه الفئة العمرية و الوقوف على االستعدادات الجسمية و تقييمها من جميع تحديد الوجهة المورفولوجيا لهذ

 النواحي )المعايير المورفولوجية، مؤشرات التطور البدني، مكونات التركيبة الجسمية، النمط الجسمي(.

بعنوان: اقتراح بطارية اختبارات لتقويم بعض القدرات البدنية  (2.12دراسة بوحاج مزيان )7.1.7.

 .12جامعة الجرائر سنة. أطروحة الدكتوراه. 61/69سط رية أثناء انتقاء العبي كرة القدم صنف أواوالمها

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

 إبراز أهمية التقويم عامة والتقويم البدني و المهاري من خالل بطارية اختبارات النتقاء العبي كرة القدم  -

المالحظة والمباريات ، وابتعادهم عن الجانب العلمي تصحيح األخطاء التي ارتكبها المدربين على  -

 الذي تعتبر نتائجه أكيدة ومضمونة .

الرفع من مكانة الجانب العلمي في عملية انتقاء العبي كرة القدم صنف أواسط ، وإبرار دوره في تحقيق  -

 نتائج الفريق .

لوصفي وأداته االستبيان ، على عينة استخدم الباحث المنهج المسحي وأداته االختبارات ، وكذلك المنهج ا

العب كرة  19من مدربي ثالث فرق من الجرائر العاصمة ، والعينة الخاصة بطارية اختبارات مكونة من 

منها مهارية .واستعان الباحث 61منها بدنية و 1القدم سحبت بالطريقة العمدية ، حيث شملت مجموعتين 

 رسون ، النسب المئوية ، كاف تربيع (.باألساليب اإلحصائية  التالية ) معامل بي

 :توصل الباحث إلى النتائج التالية

يعتمد اغلب المدربين على جانب المنافسة والمالحظة البيداغوجية مهملين بذلك استعمال بطارية  -

 االختبارات لتقويم القدرات البدنية والمهارية أثناء انتقاء الالعبين .
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درب ، وإمكانيات النادي وتدخل مسؤولي النادي في عملية االنتقاء يعمل كل من المؤهل العلمي للم -

على إعاقة استعمال بطارية االختبارات من طرف المدربين لتقويم القدرات البدنية والمهارية أثناء عملية 

 انتقاء الناشئين .

مهارية بدقة وبصورة تكمن أهمية بطارية االختبارات أثناء عملية االنتقاء في تحديد القدرات البدنية وال -

 علمية ، وبالتالي الالعبين الكفء وهذا ما يتضمن النتائج الجيدة .

بعنوان: تقويم أسس انتقاء الموهوبين على ضوء  (2.11دراسة بن سي قدور حبيب وآخرون )8.1.7.

لبدنية الواقع المحلي لممارسة مختلف فعاليات أللعاب القوى .المجلة العلمية لعلوم وتقنيات النشاطات ا

  . ديسمبر.جامعة مستغانم.9والرياضية .العدد 

 :تهدف الدراسة إلى

 .ت العاب القوى النظم واألسس الفنية المقترحة من اجل انتقاء أفضل الموهوبين لمسابقا تحديد أهم -

 .لفترات المناسبة لمراحل االنتقاءتحديد المراحل السنية المناسبة لبدء عملية االنتقاء وا -

 لسباقات التي يساهم فيها االنتقاء بصورة أكثر فعالية في تحقيق انجازات رقمية متميزة .تحديد ا -

مدرب ينشطون  11المنهج المسحي، وطبقت الدراسة على عينة متكونة من  استخدم الباحث في الدراسة

بيان ، على مستوى أندية رابطة العاب القوى للغرب الجزائري، معتمد في أدواته على المالحظة ،االست

المقابلة الشخصية مع بعض رؤساء رابطة العاب القوى ، كما استخدم األساليب اإلحصائية ) النسب 

 المئوية ، المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ، ومعامل االرتباط بيرسون(. 

 :توصل الباحث إلى النتائج التالية

مارسة العاب القوى على المستوى )الوالئي ، ال يوجد نظام محدد حاليا النتقاء المبكر الموهوبين نحو م -

 الجهوي ،الوطني ( كما أن االنتقاء حاليا قائم على العفوية والخصوصية )الذاتية (.

دور الرابطة الوالئية العاب القوى يبقى ضعيف من حيث اإلشراف على انتقاء الموهوبين في العاب  -

 القوى وفق نظام خاص بها .
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 .موهوبين في العاب القوى بالجزائرمعمقة االنتقاء الال توجد بطارية اختبارات  -

إلى  9إن السن المناسب لبداية انتقاء المبكر للموهوبين للممارسة مختلف أنشطة العاب القوى هو من  -

 سنة .63

محاولة تحديد معايير ومحددات التوجيه  بعنوان: (.2.1)دراسة بن شرنين عبد الحميد 9.1.7.

-61(األنشطة البدنية والرياضية حسب أراء المختصين فيها للفئة السنيةالرياضي القاعدي لمختلف 

 .2سنة( .أطروحة الدكتوراه. جامعة الجرائر62

 تهدف هذه الدراسة إلى:  

اختيار الفرد لنوع النشاط البدني الرياضي الممارس يجب أن يخضع إلى توجيه يراعي مجموعة من - 

 .تعدادات وقدرات بدنية والتوافقيةاس

موعة من اختيار الفرد لنوع النشاط البدني الرياضي الممارس يجب أن يخضع إلى توجيه يراعي مج- 

 .استعدادات  وقدرات عقلية

اختيار الفرد لنوع النشاط البدني الرياضي الممارس يجب أن يخضع إلى توجيه يراعي مجموعة من - 

 استعدادات وقدرات نفسية.

حليلي وتمثل مجتمع البحث من مجموع المتخصصين في ميدان استخدم الباحث المنهج الوصفي الت- 

األنشطة البدنية والرياضية ، وميدان التربية البدنية والرياضية من مختلف المستويات من أساتذة في 

التعليم العالي بمختلف درجاتهم ومفتشي التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي والمتوسط ،وأساتذة 

لطور الثانوي والمتوسط، وكذلك المستشارين في الرياضة من خرجي المعهد العالي ر. في ا -ب -ت

لتكنولوجية الرياضة والمدربين بالنسبة لمختلف الفئات الممارسين لألنشطة الرياضية، وهذا على مستوى 

كبيرة واليات )الجزائر، بومرداس ، البليدة ، تبزي وزو( وشمولية هذا البحث يخص فئة عمرية تمثل نسبة 

متخصص موزعين على  621سنة (، أما عينة البحث اشتملت 62-61من الممارسين للنشاط الرياضي )
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معامل (واليات الجزائر) بومرداس، البليدة ، تبزي وزو(، واستخدم الباحث االستبيان واألساليب اإلحصائية

 .بي (االرتباط بيرسون ،  معامل االرتباط سبيرمان ، معامل الثبات ،الوسط الحسا

 حيث توصل الباحث إلى النتائج التالية:

التوجيه الرياضي القاعدي يجب أن يعتمد على مجموعة من المعايير ويضبط بمجموعة من  -

البدنية : سرعة رد الفعل ، سرعة الجري ، القوة االنفجارية لألطراف السفلى ،  -المحددات وهي : ا

نفجارية لألطراف العلوية ،الطول ، عالقة الطول المرونة ،قدرة العمل الهوائي ،التحمل ،القوة اال

 .طول الذراع ،القوة المميزة بالسرعة بالوزن ،

العقلية : التوازن ، التوافق العصبي ،قدرة التميز بالسرعة ، اتخاذا القرار ، الذكاء ،االنتباه ،  -ب -

 التصور العقلي، التركيز ، شدة وثبات االنتباه ، قدرة التحفيز .

 ة: الميول، القدرة على تحمل الحمل النفسي، الخصائص المزاجية للممارس، الثقة بالنفس.النفسي -  -

عملية االنتقاء والتوجيه الرياضي بين اإلمكانيات الفطرية : بعنوان( .2.1دراسة شهات مراد )10.1.7.

 .2والمكتسبة ومدى انعكاسها على األداء الرياضي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 

 هدف هذه الدراسة إلى:وت    

 التعرف على أهمية االنتقاء والتوجيه الرياضي لدى العناصر الموهوبة . -

التعرف على أهمية االختبارات في االكتشاف المبكر للرياضيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى األداء  -

 الرياضي الرفيع المستوى .

 .ة أثناء عملية االنتقاء والتوجيهلوراثية والمكتسبالتعرف على مدى تركيز المدربين على الجوانب ا -

 كيفية بناء بطارية اختبارات في العاب القوى والتي تناسب كل اختصاص على أسس علمية. -

وتم مدرب  26فريق وعينة البحث  12اعتمد الباحث على المنهج الوصفي ، حيث تمثل مجتمع البحث ب

األساليب الباحث أدوات البحث االستبيان واالختبارات وكذا  ، كما استخدماختيارهم بالطريقة العشوائية

  .)االنحراف المعياري  -المتوسط الحسابي  –كاف تربيع ، ) النسب المئويةاإلحصائية المناسبة
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 توصل الباحث إلى النتائج التالية: -

إمكانياتهم ضرورة االعتماد على نتائج االختبارات في توجيه الرياضيين نحو التخصصات التي تليق ب -

 البدنية والفسيولوجية والحركية .

على المدربين األخذ بعين االعتبار بمبدأ الفروق الفردية في القدرات واالستعدادات البدنية  في انتقائهم  -

 وتوجيههم للرياضيين وبذلك الموهوبين منهم .

 في العاب القوى لكل تخصص بطارية اختبارات خاصة به. -

ذ بعين االعتبار وبصفة جدية األنماط الجسمية لعالقتها باألنشطة والتخصصات على المدربين األخ -

الرياضية في عملية االنتقاء والتوجيه الرياضي ،وخاصة في توجيههم للموهوبين في الرياضة إلى 

 التخصصات التي تليق بهم حسب ما صنفها العلماء.

 :الدراسات األجنبية2.7.

 المحددات البدنية واالنتروبومترية النتقاء ناشئي كرة الطائرة. نوان: ( بع2.15دراسة احمد عكور)1.2.7.

 . ( ،جامعة اليرموك ،األردن61) 39مجلة جامعة النجاح لألبحاث ) العلوم اإلنسانية ( ،المجلد 

 :تهدف هذه الدراسة إلى

 مديرية حافظ اربد.معرفة وتحديد أهم المؤشرات البدنية واالنتروبومترية لناشئ الكرة الطائرة لمنتخب  -

تحديد مستويات محددة النتقاء ناشئي الكرة الطائرة لمنتخب مديرية اربد باالعتماد على المؤشرات  -

 البدنية واالنتروبومترية .

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي وباألسلوب المسحي، وتم اختيار عينة متكونة من 

سنة  61-62ة اربد بالطريقة العمدية حيث تراوحت أعمارهم من العبا  صنف ذكور من مديرية محافظ29

كما اعتمد على االختبارات البدنية ) القوة االنفجارية للرجلين ، القوة االنفجارية للذراعين ،صفة السرعة 

االنتقالية ، صفة الرشاقة ( والقياسات االنتروبومترية ) طول الذراعين ، طول الرجلين، طول الجذع( كما 

 مد األساليب اإلحصائية ) المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري، ، معامل االرتباط بيرسون(.اعت
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 :  لنتائج التاليةتوصل الباحث إلى ا

تحديد أهم المؤشرات البدنية النتقاء ناشئي الكرة الطائرة القياسات البدنية ) القوة االنفجارية للرجلين ،  -

 رعة االنتقالية ، صفة الرشاقة (.القوة االنفجارية للذارعين ، الس

 تحديد أهم القياسات االنتروبومترية ) طول الذراعين ، طول الرجلين ، طول الجذع(. -

: الجنيات ودورها في انتقاء الناشئين في العاب القوى ، ( بعنوان2.15دراسة فتح الله محمد )2.2.7.

 أطروحة الدكتوراه، جامعة بغداد.

 هدفت الدراسة إلى:

 .عرف على العالقة بين األنماط الوراثية وبعض الدالالت البدنية والفسيولوجية كمؤشر النتقاء الناشئينالت-

التوصل إلى مجموعة من االختبارات تتضمن بعض الدالالت البدنية والفسيولوجية كمؤشر النتقاء -

 الناشئين.

ناشئ تتراوح  22اسة على استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي ، حيث شملت عينة الدر 

سنة وتم اختيارهم بالطريقة العمدية من الناشئين المشاركين في المشروع القومي  62-63أعمارهم بين 

للرياضة بمحافظة اإلسكندرية ، واعتمد الباحث في أدوات دراسته على بعض االختبارات البدنية 

 حليل العاملي كأسلوب إحصائي في الدراسة. والفسيولوجية والقياسات االنتروبومترية ،واستعانة على الت

 : النتائج المتوصل اليها

عند  ACEضرورة االهتمام بالقياسات الجسمية والبدنية والفسيولوجية وتحليل األنماط الوراثية لجين  -

 انتقاء الناشئين في العاب القوى .

الناشئين باستخدام القياسات  ضرورة اهتمام المسؤولين عن الرياضة والقائمين على القومية النتقاء -

 الجسمية والفسيولوجية .

 ضرورة االهتمام بنموذ  النتقاء الناشئين في المشروعات القومية. -
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: تحديد أسس انتقاء الناشئين في رياضة كرة ( بعنوان2.13دراسة فايز يحى حسين الهندي)3.2.7.

 ورية اليمن.جمه سنة ، أطروحة الدكتوراه.61-62اليد بالجمهورية اليمنية 

  تهدف الدراسة إلى:

 التعرف على األسس بانتقاء الناشئين في كرة اليد بالجمهورية اليمنية . -

 التعرف على األسس الخاصة بانتقاء الناشئين . -

 انتقاء وتقنين مجموعة من االختبارات البدنية ، المهارية ، الفسيولوجية . -

 بدنية والمهارية واالنتروبومترية ، الفسيولوجية. تحديد المستويات المعيارية للخصائص ال - 

استخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي المسحي ، تكون مجتمع البحث من العبي أندية أمانة 

مايو، وحدة الصنعاء ، األهلي ( ومحافظة ) نادي الشعب ، نادي االتحاد ( البالغ عددهم  33العاصمة ) 

 العب .93

 : هاالنتائج المتوصل الي

انتقاء الناشئين باستخدام مسح للمراجع العلمية المتخصصة طبقا لما أسفر عن وجود ستة جوانب تمس  -

 .عملية االنتقاء

 جميع القياسات التي اقرها الخبراء ثبث صدقها وثباتها. -

 اري.نجاح طريقة استخدام تحليل المكونات األساسية الوحيدة العامل في انتقاء الجانب البدني والمه -

 .قياسات  1قياس إلى 32لبدنية البالغ عددها انتقاء واختصار القياسات ا -

معدالت النمو البيولوجية وبعض القدرات  ( بعنوان:7..2)دراسة إيهاب مصطفى صالح حسين4.2.7.

 .جامعة قناة السويس.البدنية الختيار الناشئين في كرة السلة ، أطروحة الدكتوراه 

 : تهدف الدراسة إلى

 لالعبي كرة السلة.  d/ace1التعرف على تنوع الجين -

 التعرف على العالقة بين نوع الجين ومكونات الجسم لالعبي كرة السلة بيولوجيا. -
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 التعرف على العالقة بين نوع الجين ومتغيرات الدم بيولوجيا. -

 التعرف على العالقة بين نوع الجين والبروتين الكلي للجسم بيولوجي. -

العبا تم اختيارهم  62الباحث في الدراسة المنهج الوصفي )دراسة حالة (، وشملت عينة الدراسة استخدم 

بالطريقة العمدية وهم قوام  المنتخب الوطني األول لكرة السلة ، اعتمد الباحث في أدوات الدراسة على 

 االختبارات البدنية والبيولوجية واألساليب اإلحصائية المناسبة. 

 وصل اليها:النتائج المت

العب  66العدد األكبر من العبي كرة السلة المشاركين بالدراسة هم قوام المنتخب الوطني األول وعددهم 

 يتميزون بالنوع النمط الجيني المتوسط .

بناء وتقنين بطارية اختبار بدني االنتقاء رياضي العاب القوى ( بعنوان: 5..2دراسة الجنابي )5.2.7.

 سالة ماجستير، العراق.سنة ، ر 62-62بأعمار 

 تهدف الدراسة إلى:

 سنة بالعراق .62-62بناء وتقنين بطارية اختبار بدني النتقاء رياضي العاب القوى  -

 سنة بالعراق.62-62وضع معايير لبطارية اختبار بدني االنتقاء رياضي العاب القوى  -

الدراسة االرتباطية ، وقد اشتملت  استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي باإلضافة إلى نمط

 3112/3112عينة الدراسة على طالب مدارس المتوسطة في محافظات الفرات األواسط للعام الدراسي 

طالب وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية ، كما استخدم في أدوات دراسته على بطارية  319البالغ عددهم 

 ة في التحليل العاملي.اختبارات بدنية واألساليب اإلحصائية المتمثل

 توصل الباحث إلى النتائج التالية:

عوامل المتمثلة في عامل قوة القبضة ، عامل السرعة  1بناء بطارية اختبارات بدنية مكونة من  -

الحركية للرجلين ، عامل القوة المميزة بالسرعة للذراعين ، عامل سرعة رد الفعل ، عامل التوازن الدينامكي 

 لسرعة رد الفعل ، عامل تغيير االتجاه ، عامل مرونة الجذع.للجسم، عامل ا
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 سنة .62-62وضع معايير لبطارية اختبار بدني النتقاء رياضي العاب القوى بأعمار  -

ظواهر اكتشاف الموهوبين من تالميذ المدارس ( بعنوان: 1..2دراسة الطائي عبد الحكيم )  6.2.7.

 أطروحة الدكتوراه، جامعة بغداد،العراق.وطن العربي .االبتدائية وسبل تطوير الرياضة في ال

 وتهدف هذه الدراسة إلى:  

 .البتدائية والمتوسطة في وقت مبكرمحاولة اكتشاف الموهوبين في المدارس ا -

 اكتشاف الموهوبين مبكرا ضمانا لتحقيق االنجاز والمستوى الجيد. -

 ية االرتقاء بهم.  معرفة ظواهر التطور الحركي لدى الموهوبين وإمكان -

واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي ، كما استخدم الباحث التحليل والمقارنة على 

ة الصف الخامس والسادس تلميذ من مرحل 2613عينة سبق وان استخدمها مجموعة من الباحثين وهي 

 . االبتدائي

 : توصل الباحث إلى النتائج التاليةو 

 دريب الفعلي المنظم مع المبتدئين من تالميذ المدارس لكال الجنسين في سن مبكر. ابتداء الت -

 مراقبة الموهوب واإلشراف عليه بشكل جيد ضمانا االستقرار الدائم . -

 مراعاة الجوانب الوراثية والفطرية واالستفادة منها . -

 مبتدئين من التالميذإتباع طرق ووسائل اإلعداد العام خالل سنوات التدريب األولي  لل -

: محددات انتقاء الناشئين في رياضة كرة السلة ، بعنوان( 1998دراسة احمد علي حسين )7.2.7.

  أطروحة الدكتوراه ، جامعة الزقازيق .مصر.

 : تهدف الدراسة إلى

 التوصل إلى أهم المحددات الجسمية لدى الناشئين. -

 ين .التوصل إلى أهم المحددات البدنية  لدى الناشئ

 التوصل إلى أهم المحددات المهارية  لدى الناشئين . 
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 التوصل إلى أهم المحددات الفسيولوجية لدى الناشئين .

 التوصل إلى أهم المحددات النفسية  لدى الناشئين. 

ناشئ في  619اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج الوصفي ، حيث طبقت الدراسة على عينة قوامها 

سنة ، وتم اختيارها بالطريقة العمدية، واعتمد الباحث على االختبارات 62رحلة السنية كرة السلة للم

والقياسات الخاصة بكل محدد من محددات قيد الدراسة واستعانة الباحث بالمعالجة اإلحصائية التالية 

 ملي (. التحليل العا -معامل االلتواء –معامل االرتباط  –االنحراف المعياري  –)المتوسط الحسابي 

 توصل الباحث إلى النتائج التالية:

من بين أهم العوامل المهارية في انتقاء الناشئين في رياضة كرة السلة تبين رفض جميع العوامل  -

 الخاصة بهذا المحدد ، وذلك أن المستوى المهاري لم يظهر بصورة واضحة في أدائهم .

في رياضة كرة السلة تبين رفض جميع العوامل من بين العوامل الفسيولوجية في انتقاء الناشئين  -

الخاصة بالمحدد الفسيولوجي ، وذلك الن نمو ونضج األجهزة الحيوية لم يكتمل بعد، وكذلك عدم تكيف 

 أحمال التدريب الرياضي. 

قبول المحددات الجسمية البدنية النفسية كمحددات هامة يجب أن تتوفر في ناشئ كرة السلة ، حتى  -

 ؤ بما يمكن أن يحققه هؤالء الناشئين من نجاح مستقبال.يمكن التنب

 التعليق على الدراسات السابقة والمشابهة:8.

يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة والمشابهة التي تمت في ميدان االكتشاف والتوجيه واالنتقاء، 

ص المنهج وأدوات الموضوع واألهداف والمحتوى والتخص فتبين أن الدراسات تنوعت وتباينت من حيث

 الدراسة، وهي كالتالي:

 2تم تصنيف الدراسات السابقة والمشابهة التي لها عالقة بالموضوع الحالي إلى من حيث الموضوع: 

فئات ، فتناولت الفئة األولى من الدراسات التي تم عرضها موضوع االكتشاف الرياضي ، ومنها دراسة 



التمهيديجانب ال  

 

 

34 

 

(، بينما تناولت الفئة الثانية من الدراسات 3162ن الشيخ )(، دراسة يوسف ب3116الطائي عبد الحكيم )

( ، دراسة مجعور سفيان 3169التي تم عرضها موضوع التوجيه الرياضي ، ومنها دراسة ببوشة وهيب )

(.في حين جمعت الفئة الثالثة من الدراسات السابقة التي 3161(، دراسة بن شرنين عبد الحميد )3161)

( ، دراسة شهات مراد 3161اء والتوجيه الرياضي. ومنها دراسة علوي منير)تم عرضها موضوع االنتق

(. فتناولت الفئة الرابعة أغلبية الدراسات السابقة التي تم عرضها موضوع االنتقاء الرياضي، ومنها 3161)

( ، دراسة بن 3163(، دراسة بوحا  مزيان )3162(، دراسة مزاري فاتح )3169دراسة بن يونس أيمن )

(، دراسة فايز 3162( ، دراسة فتح الله محمد )3162(، دراسة احمد عكور )3166قدور حبيب )سي 

(، 3112( ، دراسة الجنابي )3111( ، دراسة إيهاب مصطفى صالح حسين )3162يحي حسين )

 (. 6999دراسة احمد على حسين )

ة من األهداف وهي استهدف معظم الدراسات السابقة السالفة الذكر على مجموع من حيث األهداف:

كالتالي: الكشف المبكر للمواهب الرياضية والتعرف على اهتمام المدربين على الجانب الوراثي و أهمية 

االختبارات في عملية الكشف المبكر للرياضيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى األداء الرياضي ، وكذا 

توصل إلى أهم الخصائص الجسمية والبدنية معرفة وتحديد متطلبات التوجيه الرياضي القاعدي ،وال

والمهارية والنفسية في عملية التوجيه الرياضي ،واستخرا  المحددات النموذجية في عملية التوجيه واالنتقاء 

الرياضي ، ومن جهة أخرى تهدف الدراسات إلى اهتمام المدربين بتحديد المراحل السنية واألسس العلمية 

ة االنتقاء الرياضي، وتحديد المستويات المعيارية وبناء وتقنين بطارية والمحددات الضرورية لعملي

 اختبارات لتقييم الخصائص البدنية والمهارية والفسيولوجية والنفسية في عملية االنتقاء الرياضي .

أجريت هذه الدراسات على تخصصات رياضية مختلفة منها العاب : من حيث التخصص الرياضي

 كرة السلة ، كرة اليد ، الكرة الطائرة ، الجيدو ، السباحة .القوى، كرة القدم ، 
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استخدمت معظم الدراسات السابقة والمشابهة السالفة الذكر المنهج الوصفي  من حيث المنهج:

 باألسلوب المسحي أو التحليلي.

استخدمت معظم الدراسات السابقة على بطارية اختبارات والقياسات، في حين من حيث األدوات:

 خدمت الدراسات األخرى االستبيان والمقابلة كأداة لجمع البيانات والمعلومات .است

 من حيث النتائج: 

محاولة اكتشاف الموهوبين في المدارس االبتدائية والمتوسطة في وقت مبكر ضمانا لتحقيق االنجاز -

 والمستوى الجيد.

العاب القوى على المستوى )الوالئي ، ال يوجد نظام محدد حاليا الكتشاف المواهب الرياضية في رياضة -

 الجهوي ، الوطني (.

 التوجيه الرياضي القاعدي يخضع إلى مجموعة من المحددات البدنية والعقلية والنفسية .-

التوجيه واالنتقاء الرياضي ميدانيا يخضع للمالحظة والصدفة وال يخضع لألسس والمحددات العلمية  -

 الحديثة. 

عند  ACEقياسات الجسمية والبدنية والفزيولوجية وتحليل األنماط الوراثية لجين ضرورة االهتمام بال -

انتقاء الناشئين ، و يجب االعتماد على المؤشرات المرجعية ) البدنية ،الجسمية ، الفسيولوجية( أثناء 

 عملية التوجيه واالنتقاء .

 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:* 

النقدية للدراسات السابقة التي تناولت الموضوع من عدة جوانب ، ترك الباحث يتناول من خالل القراءة 

هذا الموضوع من جانب أخر بعنوان عمليات اكتشاف وتوجيه وانتقاء المواهب الرياضية على ضوء 

سب الموائمة الرياضية النخبوية ، ويتضح أن الدراسة الحالية تميزت عن غيرها ، أنها الدراسة األولى )ح

متغيرات االكتشاف ، التوجيه ، االنتقاء الرياضي في موضوع واحد  2علم الباحث ( كونها جمعت بين 
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التي تعتبر عمليات أساسية في مراحل التكوين الرياضي ومهمة باالرتقاء بالمستوى الرياضي النخبوي في 

 الجزائر.

 االستفادة من الدراسات السابقة والمشابهة: 9.

 المتبعة في إجراء الدراسة .تحديد الخطوات  -

 تحديد أهداف الدراسة.  -

 تحديد متغيرات الدراسة.  -

 اختيار وسائل جمع البيانات والمعلومات. -

 تحديد المنهج المناسب للدراسة.  -

 وضع خطة للمعالجة اإلحصائية. -

 اختيار األسلوب األمثل لعرض البيانات وتحليلها وتفسيرها. -

من هذه الدراسات من معرفة جملة من العراقيل أو المشاكل التي تعرض إليها الباحثين استفاد الباحث  ولقد

في هذا الموضوع، وكذلك االستفادة منها واخذ العبرة من األخطاء التي وقع فيها الباحثين وهذا ما يسمح 

 للباحث من إلمام والربط بكل حيثيات الموضوع .
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 ملخص ابللغة العربية:

دور االرشاد النفسي يف تعديل السلوك غري املرغوب فيه لدى طلبة معهد الرتبية البدنية  :عنوان الدراسة

 والرايضية.

لبرنامج إلارشادي املقترح في تعديل السلىك الغير مرغىب ا فعالية  علىإىل حماولة التعرف هدفت الدراسة: 

 3البدنية والرياضية في مرخلة التكىين القاعدي )الليسانس( بجامعة الجزائرفيه لدي طلبة معهد التربية 

، 3طالبا وطالبة من معهد الرتبية البدنية والرايضية جبامعة اجلزائر 704أجريت الدراسة على عينة قوامها 
استخدام املنهج  مت اختيارهم بطريقة عشوائية منتظمة، وجلمع البياانت اخلاصة ابلدراسة، وللتحقق من أهدافها مت

 ، ألنه مالئم وطبيعة املوضوع.التجرييب
لكن فيما خيص أدوات مجع البياانت استندان إىل الكتب واملراجع، ابإلضافة إىل استخدام مقاييس متثلت يف 

لـ  السلو ك العدواينعبارة، ومقياس  33( املكون من "0202خسايني غنية" "لـ ) الغش يف االمتحاانتمقياس 
 .  عبارة 92أبعاد و  7( املكون من 0990" سنة M. Perry" و "مارك بيري" A. Buss"أرنىلد باص" )

جاءت نتائج الدراسة على  حيث، spss اإلحصائية للعلوم االجتماعية رزمةال متت املعاجلة اإلحصائية ابستخدام
 :النحو التايل

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل من التوجه حنو الغش يف االمتحاانت والسلوك العدواين لدى  -
البعدي( ابلنسبة للمجموعة  –معهد الرتبية البدنية والرايضية على وفق متغري االختبار )القبلي   طلبة 

 الضابطة.

انت والسلوك العدواين لدى توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل من التوجه حنو الغش يف االمتحا -
البعدي( ابلنسبة للمجموعة  –طلبة معهد الرتبية البدنية والرايضية على وفق متغري االختبار )القبلي 

 التجريبية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل من التوجه حنو الغش يف االمتحاانت والسلوك العدواين لدى   -
 الضابطة( يف متغري االختبار البعدي. –ني اجملموعتني )التجريبية طلبة معهد الرتبية البدنية والرايضية ب

 االرشاد النفسي، السلوك غري املرغوب فيه، طلبة معهد الرتبية البدنية والرايضية. الكلمات املفتاحية:

 
 

 



Abstract in English 

Title of the study : the role of psychological counseling in the adjustment of the 

unwanted behavior of the students of the institute of physical education and 

sports 

      the purpose of the study was to recognize the efficiency of the suggested 

counseling program in the adjustment of the unwanted behavior of the students 

of the institute of physical education and sports during the period of basic 

training ( licence ) in the university of Algiers 3. 

      the survey was held out on a sample of 407 students of the institute of 

physical education and sports in the university of Algiers 3. They were 

randomly selected in a regular way , and in order to collect the data of the study 

and check its objectives . an experimental methodology has been used because it 

is considered the most suitable for the nature of the study . 

      but for Data collection tools. we used books and references in addition to the 

use of metrics represented in the scale of fraud in examinations of Hassaini 

Ghania that consist of 36 word phrases and the agressif behavior scale of Arnold 

buss . and Mark Perry in 1992 consisting of 4 dimensions and 29 word phrases 

Statiscal treatment was carried out using the statistical package of social 

sciences SPSS , where the results of the study as follows: 

-There are statistically significant differences in both orientation towards 

cheating in exams and aggressive behavior among students of the Institute of 

Physical Education and Physical according to the test variable (tribal - post) for 

the control group 

-There are statistically significant differences in both orientation towards 

cheating in exams and aggressive behavior among students of the Institute of 

Physical Education and Physical according to the test variable (tribal - post) for 

the experimental group 

-There are statistically significant differences in both orientation towards 

cheating in exams and aggressive behavior among students of the Institute of 

Physical Education and Physical according to the test variable (tribal - post) for 

the post-test variable 

Key words : psychological counseling . unwanted behavior . Physical education 

and sports institute students . 
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 مقدمة:

ٌعخبر مىغىع ؤلازشاد الىفس ي بطفت عامت فسع مً فسوع علم الىفع العام، والري وشأ في ظل خسهت           

ت مً أشماث وضدماث هفظُت  وحظمُت، وللد الخىحُه اإلانهي بعد الحسب العاإلاُت الثاهُت وما حىخه البشٍس

اغُت .... الخ. ت واإلاهىُت واإلادزطُت والٍس  أضبذ ؤلازشاد الىفس ي غسوزة في حمُع املجاالث منها: ألاطٍس

ظاهم ؤلازشاد الىفس ي في مظاعدة الفسد على حغُير طلىهه وفهم هفظه على هدى أفػل وجفهم ظسوفه            َو

ئمياهاجه املخخلفت بما ًدلم له مؿالبه الراجُت في ظل  الحالُت واإلاخىكع مىه مظخلبال، وخل مشىالجه وجىمُت

هما ًلىم هرلً بخىعُت الؿالب بلدزاجه و اطخعداداجه في ظل البِئت و ؤلامياهاث التي  ،مخؿلباث املجخمع

ًملىها و كد ًلىم هرلً باطدشازة مجمىعت مً الدوافع لدًه ختى ًخمىً مً الظُؿسة على الظلىن و 

 خم الخعسف على الحاحاث و الدوافع و اإلاٌُى التي جإزس على الظلىن ؤلاوظاوي.جىحيهه و ذلً عىدما ً

باملجاالث الىفظُت والتي جخمسهص خٌى جلُُم و جلبل الراث و معسفت وىمنها و جدمل  يهخم ؤلازشاد الىفس يو         

اإلاظإولُت، هرلً الخطسف بشيل واكعي، ألن معسفت الفسد إلمياهاجه و كدزاجه طىف ٌعمل وغعها باإلايان 

: زخم هللا " اإلاىاطب و ذلً لخدلُم ألاهداف اإلاسحىة، ئذ هجد خدًث السطٌى )ضلى هللا علُه و طلم( ًلٌى

على ئعؿاء الىطج و جلدًم الحلٌى الجاهصة للمشىالث بلدز ما  ه ال ًلخطس، هما اهامسب عسف كدز هفظه"

ٌعني جمىين الفسد مً الخخلظ مً مخاعبه و مشاوله الحالُت ،و هى العملُت التي ًددر فيها حعدًل لبيُت 

 ً الري جىفسه العالكت مع اإلاسشد.الراث لدي الفسد و طلىهه اإلاىدس مً مشاوله و ذلً في ئؾاز ألام

اغُت بجامعت الجصاةس"( مً          واجفم معظم العاملين في اإلاإطظاث الجامعُت )معهد التربُت البدهُت والٍس

ين وهرا بعد اإلالابلت التي كام بها الباخث معهم أن أهثر اإلاشىالث التي حعُم الؿالب الجامعي  أطاجرة وئداٍز

ىه مً حهت وعمل ألاطخاذ أو ؤلادازة مً حهت أخسي هى ظاهسة الغش في الامخداهاث والظلىن  على جيٍى

خػمً العدواوي، هرا ألاخير الري ًظهس ه ظلىواث ال احخماعُت والعىاد والىرب والظسكت والعدوان. ٍو

عخبر الظلىن  ب ممخلياتهم، َو ً لفظُا أو حظدًا، وجخٍس العدوان الشجاز والعسان البدوي، واطدثازة آلاخٍس

لعدواوي مشيلت إلاا له مً آزاز طلبُت على خُاة الؿالب الجامعي، طىاء أواهىا معخدًً أو ضحاًا العىف ا

شيل عبئا زلُال على واهل العاملين في  .والعدوان والظلىن العدواوي مشيلت جىاحهها اإلاإطظاث الجامعُت َو

 على خد طىاء. هره اإلاإطظاث فهى مشيلت حدًت لألطاجرة واإلاسشدًً  والؿلبت

ومً آلازاز الظلبُت للظلىن العدواوي ظهىز العدًد مً الاغؿساباث الىفع حظمُت باإلغافت ئلى         

الاغؿساباث الىفظُت والخىف والللم والاهخئاب وجدوي جلدًس الراث والعصلت الاحخماعُت لدي الفسد العدواوي 
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ٌى الدزاطُت، وازجباؽ الظلىن العدواوي بخدوي ولدي الطحُت، ئغافت ئلى عسكلت طير الدزوض داخل الفط

 الخدطُل وحظسب الؿلبت، ولرلً ًىظس ئلى مشيلت الظلىن العدواوي وىاخدة مً أشد اإلاشىالث الظلىهُت

فخيا بالفسد واملجخمع وذلً الزجباؾه بظىء الخىافم الىفس ي والاحخماعي، أن مظاهس الخعبير عً الظلىن 

والثلافت واإلاظخىي الاكخطادي والاحخماعي وجخأزس بأطالُب الخيشئت العدواوي جخخلف باخخالف الظً 

ً الىفس ي  .الاحخماعُت والخيٍى

          ً ومً بين الجىاهب التي أضبدذ في آلاوهت ألاخيرة جخأزس بشيل بازش بالظلىن العدواوي هى الخيٍى

جفاعله وحعامله مع العىاضس الجامعي، ألامس ًمىً أن ًإزس على اإلاظاز الدزاس ي للؿالب مً خالٌ أطلىب 

ت داخل البِئت الجامعُت، خُث حعخبر هره ألاخيرة، أخد أهم اإلاإطظاث الاحخماعُت، أًً ًلض ي  التربٍى

الؿالب الجامعي حصءًا هبيرًا مً وكخه داخلها فالظلىن العدواوي ًظهس مً خالٌ العالكاث داخل البِئت 

 الجامعُت، ومع ألاطاجرة والصمالء

هجد الؿالب الجامعي ًداٌو في هثير مً الحاالث أزىاء جفاعله مع البِئت املحُؿت به، أن ًدطل على  لرا         

مهد الظبُل أمام اطخمساز الدزاطت  خالت ئزغاء وئشباع لدوافعه، وبرلً ٌظخعُد خالت الاجصان والاوسجام، ٍو

يىن عالكت مثمسة مً خالٌ الخالؤم مع اإلاخغيراث والظسوف  الجامعُت وجدلُم جىافله الىفس ي الاحخماعي، ٍو

التي ٌعِش وطؿها، وفي جدلُم اللدز اإلاعلٌى مً الخىافم؛ أي ولما شعس بالسغا اكترب مً دزحاث الصحت 

الىفظُت، وئذا اضؿدمذ زغباث الؿالب الجامعي مع هفظه واملجخمع، فان ذلً ًإدي الى خلم علباث في 

ث دزاطُت أو هفظُت أو احخماعُت، وول ذلً كد ًإدي طبُل ئزغاء دوافعه هدُجت إلاا ًالشمه مً غغىؾا

 بالؿالب للمُل للظلىن العدواوي. 

مما ال شً فُه، أن اهخمام الباخثين بظاهسة ما، أو مىغىع ما في أي مجاٌ مً املجاالث العلمُت، و و          

ىت دالت على أهمُت هرا  اإلاىغىع و مياهخه بين جمسهص عدد هبير مً دزاطاتهم خىله، ٌعد مإشس هبيرا و كٍس

 اإلاىغىعاث ألاخسي في املجاٌ هفظه.

كد جأهدث أهمُت مفهىم ول مً ؤلازشاد الىفس ي و مفهىم حعدًل الظلىن مً خالٌ جصاًد ألابدار و           

تهما في دٌو هثيرة مً العالم و مً بُنهما بعؼ الدٌو العسبُت ، وهدً وعخلد أن هجاح  الخاضت بهما و اطخمساٍز

 و جمىىه مً الخىُف مع بُئخه و مجخمعه ،ًخىكف على مدي ئدزاهه لىخاةج ألاخدار  اإلاىجصة مً طلىهه. الفسد

لرلً طىدىاٌو في هره الدزاطت مفهىم عامل ؤلازشاد الىفس ي وعالكخه بخعدًل طلىن الفسد، و للد كمذ 

 بخلظُم البدث والخالي: 
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لُت، الفسغُت العامت، الفسغُاث الجصةُت، أهمُت للدزاطت: و كد جػمىذ ما ًلي: ؤلاشيا التمهيدي الفصل

 البدث، خدود البدث، الدزاطاث الظابلت و اإلاشابهت، جددًد اإلاطؿلحاث الدالت في البدث.

 فخػمً زالر فطٌى و هي: الجانب النظري أما 

اض ي )مفهىمه مجاالجه....ئلخ(  -   : ؤلازشاد الىفس ي الٍس  الفطل ألاٌو

اجه، ؾسق حعدًله......ئلخ(    -   الفطل الثاوي: الظلىن و حعدًل الظلىن)مفهىمه، هظٍس

اغُت.  -   الفطل الثالث: ؾلبت معهد التربُت البدهُت والٍس

فخػمً فطلين، فطل خاص باإلحساءاث اإلاىهجُت، مً مىهج ومجخمع وعُىت  الجانب التطبيقيأما       

ت وأهم الخؿىاث إلحساء الدزاطت  الدزاطت وخطاةطها، أدواث حمع البُاهاث وخطاةطها الظُيىمتًر

 اإلاُداهُت مع ذهس أطالُب اإلاعالجت ؤلاخطاةُت.

ئخطاةُت ومىاكشتها بما ًخفم أو والفطل الخامع، ًدخىي عسع وجدلُل فسغُاث الدزاطت في حداٌو       

ًخخلف مع الدزاطاث الظابلت، وجلدًم اطخيخاج عام ًخػمً الىخاةج اإلاخىّضل ئليها، ومجمىعت مً 

 الاكتراخاث، مع ذهس كاةمت اإلاساحع واإلاالخم.
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 ؤلاصيالُت: -1

رل٣ ؤخد ؤطالُب جٜدًم الخدمت الى٘ظُت ،         ٌِخبر ؤلازػاد الى٘س ي ؤخد ٗسوَ ُلم الى٘ع الخوبُٜي ،ٟو

ؤلازػاد ٌِمل ُلى ، ٓحر ؤن (psychiatry)والوب الى٘س ي  (psychotherapy)مثله مثل    الِالج الى٘س ي 

اإلاظخىي الظوحي الخدُُمي ، وؤهه ًٜدم لألشخاؾ الِادًحن الرًً ًخىاحدون في اإلادازض والجامِاث 

خ٘ٝ ُلماء الى٘ع ُلى ؤن الازػاد الى٘س ي  واإلاساٟص ؤلازػادًت اإلاخخــت واإلااطظاث الاحخماُُت ألاخسي، ٍو

ددد ُبازة ًُ "ُملُت بىاء تهدٖ بلى مظاُدة ال٘سد ل٢ي ً٘هم ذ ِٖس خبراجه، ٍو دزض شخـِخه َو اجه، ٍو

به ل٢ي ًـل بلى جدُٜٝ  خه وزٓبخه وحِلُمه وجدٍز دلل مؼا٠له في كىء مِٗس ىمي بم٢اهاجه، ٍو مؼ١الجه ٍو

ا ومهىُا واحخماُُا" مً ػ٣ في ؤن ؤٗساد  . ولِع1ؤهداٗه وجدُٜٝ الصخت الى٘ظُت، والخىاٗٝ شخـُا وجسبٍى

املجخمّ باخخالٖ ؤُمازهم وحيظهم ومظخىي ذ٠ائهم ووًاث٘هم ووكِهم الاحخماعي وؤلاٛخـادي بداحت بلى 

اث مخخل٘ت خال٤ مساخل خُاتهم ، وبخاؿت في ًل حِاًم خدة اللٔىن وؤلاخبان،  ؤلازػاد الى٘س ي في ؤٛو

دم الٜدزة ُلى  وذل٣ هدُجت للمؼا٠ل الخُاجُت ، وجدهىز الُٜم ألاخالُٛت ، وازج٘اَ الومىح الصخص ي ، ُو

جدُٜٜه، ٗىجد بوظان الُىم ٌِِؽ خُاة ٌظىدها ٟثحر مً كسوب التزاخم واإلاىاٗظت والخىجس والٜلٝ بِد ؤن 

اطدى٘ر هرا ؤلاوظان ٠ل ٛدزاجه وبم٢اهاجه في طبُل بلْى مخولباجه اإلاادًت ، وهدُجت لرل٣ ؤؿبذ بوظان الُىم 

دم الخىاٗٝ ، ٠ل ذل٣ ؤدي بللى مهُئا بد١م هبُِت الخ ُاة التي ًدُاها إلاِاهاة ال١ثحر مً ؿىز ؤلاكوساب ُو

الِدًد مً اإلاؼا٠ل واللٔىن الى٘ظُت التي جىاحه ألاٗساد ، وجازس في ج٘اُلهم مّ ؤه٘ظهم وجىاؿلهم مّ 

ً هدُجت ٟثرة الخىاَش بحن ُىامل الخحر والؼس ، وج٘ش ي ًىاهس بحخماُُت واٛخـادًت بد زحاث مٜلٜت، ألاخٍس

دزتهم ُلى الخ١ُٙ والثباث في مىاحهت مؼا٠لهم .  ٠ل هره الِىامل والٌسوٖ جازس ُلى شخـُت ألاٗساد ، ٛو

خمثل ذل٣ في جثبُذ ؤػ٢ا٤ الظلٞى       وم٘هىم حِدًل الظلٞى ١ًمً في بخدار حُٔحر في طلٞى ال٘سد ٍو

ىب ُٗه، ؤو ج ىب ُٗه، وخٍ٘ مِد٤ خدور ؤػ٢ا٤ الظلٞى ٓحر اإلآس ل هرا ألاخحر بلى ؤػ٢ا٤ اإلآس دٍى

ٝ ُدد مً ؤلاطتراججُاث منها جددًد الظلٞى الخالي ، والظلٞى النهاجي، وجددًد  ىب ُٗه، ٗو الظلٞى اإلآس

ُ٘ها مً ؤحل بخدار الخُٔحر في الظلٞى اإلاولىب وبغي ذل٣ ٗةن ٠ل مً  ؤطلىب  الخِدًل التي ًم١ً جًى

ٔحر في الظلٞى ؤلاوظاوي، ويهدٖ ٠ل منهما بلى بخدار مىكَى الخِلم، ومىكَى حِدًل الظلٞى ًدزطان الخ

ُٙ ٠ل منهما للم٘اهُم ألاطاطُت واإلابادت وؤلاطتراججُاث التي ًخلمنها  ذل٣ الخٔحر اإلاولىب اُخمادا ُلى جًى

.  مىكَى الخِلم ومىكَى حِدًل الظلٞى

                                                           
1
 .23، ؾ2003، داز ُالم ال١خب، 1خامد ُبد الظالم شهسان: دزاطاث في الصخت الى٘ظُت وؤلازػاد الى٘س ي، ن  
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الى٘ع في الخاكس  ٟما ٌِد ٗهم الظلٞى ؤلاوظاوي هدٖ زثِس ي مً ؤهداٖ ُلم الى٘ع، ولٜد خاو٤ ُلماء     

اض ي ٟرل٣ ُلى بىاء ألاهداٖ  ِمل ؤلازػاد الى٘س ي الٍس اث مخخل٘ت، َو ٝ هٌٍس ظسوه ٗو ٗهم ذل٣ الظلٞى ٗو

سازاتهم واطخِداداتهم. ٘هم بإهمُت ؤوؼوتهم  ٛو اكُحن ؤو الخالمُر مً خال٤ حٍِس  لدي الٍس

سوُه بالدزاطت والبدث الو      الب الجامعي ، الري ٌِد ٗئت ومً كمً ال٘ئاث التي ًدىاولها ُلم الى٘ع ٗو

مً ال٘ئاث التي جىاحه بؼدة الِدًد مً الـِاب ، خاؿت وهم ًمسون في مسخلت الدزاطت الجامُِت ، وهي 

ت في خُاتهم ، وجخمحز هره  مسخلت خسحت جّٜ كمً ٗترة اإلاساهٜت في خُاة ألاٗساد ، ومً ؤؿِب اإلاساخل الِمٍس

ُت باإلكاٗت بلى ًهىز اإلاسخلت بددور حٔحراث بدهُت وه٘ظُت واحخ ماُُت ، وجٌهس بها ؤلاكوساباث الظلٟى

ُت الٔحر اإلاٜبىلت مً بِم الوالب ، ومً هره اإلاؼ١الث ما ٢ًىن بظُى ال  ال١ثحر مً اإلاؼ١الث الظلٟى

ت التي  ُت السثِظُت الجىهٍس ً ، ومنها ما ًولٝ ُليها باإلاؼ١الث الظلٟى ًٜـد منها الخِدي ؤو ؤلاكساز باألخٍس

لى ُلى الىٌام جلٜي بإ ع ؤُو ت الخدَز ً ، وجازس طلبا ُلى ؤلاهلبان الظاثد طىاء داخل ٓٗس جباُها ُلى ألا خٍس

 الداخلي الجامعي بؼ٢ل ُام وجازس ُلى الوالب طلبا بؼ٢ل خاؾ.

ت بهخٜالُت جبدؤ مً نهاًت مسخلت اإلاساهٜت وختى دخىلهم مسخلت السػد       بذ جمس هره ال٘ئت بمسخلت ُمٍس

ىبت ٗيها ؤو ٓحر مٜبىلت بحخماُُا اإلاب١س، وجٌهس  ُت ٓحر اإلآس في هره اإلاسخلت مجمىُت مً اإلاؼ١الث الظلٟى

ٜدان الظُوسة ُلى ذاتهم ُىد الخِامل مّ  ُاث الٔحر ج١ُُ٘ت ٗو ا وذل٣ هدُجت إلٟدظابهم للظلٟى وجسبٍى

ُت الخابِت لدي هره ال٘ئت هجد الِدواهُ ت ، الظلٞى مىاٛٙ الخُاة الخازحُت ، ومً اإلاؼ١الث الظلٟى

ُت اهِ٘الُت ،  ىب ٗيها ، وهىاٞ ما ٌِٖس بمؼ١الث طلٟى ت الى ٓحرها مً الظلى٠اث الٔحر مٓس بي ، الظٛس الخخٍس

لى  ِت منهم ، وبؼ٢ل مصمً ، بدُث جازُس بدُث هجد ال١ثحر مً الولبت ًٌهسون اطخجاباث اهِ٘الُت ٓحر مخٛى

ً الٛتهم باألخٍس ومً بحن ؤوحه اإلاؼ١الث ؤلاهِ٘الُت للولبت هجد الٜلٝ،  خُاتهم الِامت ودزاطتهم ألا٠ادًمُت ُو

ُت ؤ٠ادًمُت ، بذ هجد الولبت ًٌهسون مظخىي مخدوي مً  ؤلاٟخئاب ، الخٖى ، بكاٗت بلى ًهىز مؼ١الث طلٟى

الخىاٗٝ ألا٠ادًمي والداُِٗت وجدُٜٝ ؤلاوسجام والخ٘اُل الظلُم مّ الؼسون الدزاطُت ، ومً بحن اإلاؼ١الث 

 الؼاجِت لدي الؼاب الجامعي؛ ٛلٝ الامخدان ، الٔؽ الدزاس ي ، جدوي داُِٗت ؤلاهجاش .ألا٠ادًمُت 

ٗلإلزػاد الى٘س ي والخىحُه التربىي دوز زثِس ي في جىاٗٝ الوالب مّ الخُاة الجامُِت ، ٗلال ًُ ذل٣      

ظاُدهم في زطم  س الِالٛاث ؤلاوظاهُت وؤلاحخماُُت بحن الولبت وألاطاجرة ، َو البرامج بما ًلي ٌِمل ُلى جوٍى

خاحتهم املخخل٘ت ولهرا هجد الاهخمام ال١بحر الري جىلُه الدو٤ اإلاخٜدمت لبرامج ؤلازػاد والخىحُه في ماطظاتها 

اق ألاه٘ا٤ ختى اإلاسخلت الجامُِت ، ٗاألشماث الى٘ظُت ، والٌىاهس  ت ٠اٗت ، بدءا مً ٍز الخِلُمُت والتربٍى

ُت الؼدًدة ومؼ١الث الظلٞى ، جادي بلى حُٔحر حرزي لل٘سد ، وما الجظمُت ، والخاالث ؤلاهِ٘الُت والخظاط
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ًخولب بُداده بُدادا زٜاُٗا ومهىُا وؤخالُٛا ، ًلمً له مظحرة هادثت في خُاجه ألا٠ادًمُت ، ٗهره اإلاسخلت 

جلُٙ ُبء ُلى ه٘ظُت الوالب ، وجخلٝ له مؼ١الث ه٘ظُت واهِ٘الُت ، وهرا التزاًد في اإلاؼ١الث ً٘سق 

ت مهما بلٔذ همىخاتها ، لً جإحي ُلى  ت ، ألن ألاهداٖ التربٍى الجامِت ؤن جلّ اهخمامها ُلى ألاهداٖ التربٍى

 زمازها اإلاسحىة ما لم جساعي خـاثف ال٘سد وموالب همىه .

لٜد ٟثرث الدزاطاث التي جىاولذ بِم اإلاخٔحراث البدثُت في بدثىا هرا هرٟس منها ُلى طبُل اإلاثا٤ ال      

ؤن هىاٞ مؼ١الث مً الظلٞى التي ًٜىم بها الولبت  LEWIS & DWOLARG: خُث ًسي ٠ل مً الخـس ما ًلي

خلمً هرا الىمى الخددر  وحؼ٢ل بازة الاهخمام باليظبت للمِلم وهي: ـالظلٞى الـ٘ي ٓحر اإلاىاطب ٍو

 .1اإلاظخمس ؤو الثرزسة ؤو الصجاز والخسوج مً اإلاِٜد وبزازة الطجت ؤو الِدوان والاوسخاب

د      ٟا اغ" ؤهه ال بد مً جيؼئت حُل م١٘س ًبدي اإلاسوهت بثٜت وحظامذ بلى خد ما بشاء ل٘ىض ى  ٍو "ؤبى ٍز

ً لى الاخٍس  .  2والٔمىق وؤن ٢ًىن مظخِدا للخخلي ًُ مٌاهس الظلٞى الِدواوي الري ًازس طلبا ُلى ذاجه ُو

اجه، ومـدز الاطدثماز و  ّ مظخٍى ت، وبِث ٟما حِخبر الجامِت مِٜل ال١٘س ؤلاوظاوي في ؤٗز جىمُت الثروة البؼٍس

ُّ للتربُت الخلُٜت والىهىُت وجىزُٝ  خي للؼِب الِسبي، ومساُاة اإلاظخىي الٗس الخلازة الِسبُت والترار الخاٍز

 السوابى الثٜاُٗت والِلمُت مّ الهُئاث الِسبُت وألاحىبُت.

ُت ال١٘س ، وجٜدًم وبن ؤهم ما يهدٖ بلُه الخِلُم الجامعي هى خدمت املجخمّ والازجٜاء به خلاٍز      ا وجٛس

الِلم، وجىمُت الُٜم ؤلاوظاهُت، وجصوٍد البالد باملخخـحن و ال٘ىُحن والخبراء، وبُداد ؤلاوظان  اإلاصود بإؿى٤ 

، وؿىّ مظخٜبل الىهً  ُِت للمظاهمت في بىاء املجخمّ اإلاؼاٞز ت، والُٜم الٗس  اإلاِٗس

م مً جىَى الدزاطاث التي جىاولذ اإلاؼ١      ُت ، وحِدد الدزاطاث التي جىاولذ مما جٜدم وبالٓس الث الظلٟى

ؤلازػاد الى٘س ي ، بال هىاٞ ٛـىز في الدزاطاث التي حِسكذ ُلى هدى مباػس للِالٛت بُنهما ، ومً هىا جبرش 

اكُت بجامِت الجصاثس  ؤهمُت البدث الخالي والخاحت بلُه ، والري ًجسي ُلى هلبت مِهد التربُت البدهُت والٍس

ىب ُٗه لدي الوالب الجامعي ، ، لٔسق ال١ؼٙ ُ 3 ً ِٗالُت ؤلازػاد الى٘س ي في حِدًل الظلٞى الٔحر مٓس

والتي ٛد جازس بؼ٢ل ؤو بأخس في خُاة الولبت ، وجٌهس هخاثجها وآزازها الظلبُت ، مً طىء جىاٗٝ ه٘س ي ، 

                                                           
1
 .104، ؾ2001، داز خىحن لليؼس والخىشَّ، ألازدن، 1حما٤ الخوُب: حِدًل طلٞى ألاه٘ا٤ اإلاِاٛحن، ن  

اغ خظحن، الـافي ُبد الخ١ُم: ؤزس بسهامج بزػادي مبني ُلى الخ 2 ِدًل الظلى٠ي اإلاِسفي في خ٘م الظلٞى الِدواوي لدي هلبت اإلاسخلت ؤبى ٍز

زدن، مجلت اجداد الجامِاث الِسبُت، ُمان، ألازدن،  الِدد
ُ
 . 06، ؾ2007، 49ألاطاطُت في مىوٜت ازبد في ألا
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يؼىدة مً واحخماعي وؤ٠ادًمي ، واهخ٘اق مظخىاهم الِلمي ، مما ٌعجص ًُ جدُٜٝ ألاهداٖ والٔاًاث اإلا

 الخِلُم الجامعي ، ومً هىا ًم١ً هسح الدظائالث الخالُت :

 الدساٌؤ الػام : -2

ىب ُٗه لدي هلبت مِهد التربُت البدهُت - هل للبرهامج ؤلازػادي اإلاٜترح ِٗالُت في حِدًل الظلٞى الٔحر مٓس

ً الٜاُدي )اللِظاوع( بجامِت الجصاثس اكُت في مسخلت الخ٢ٍى  ؟3والٍس

 الدساؤالث الجصئُت : -2-1

هل جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت في ول مً الخىحه هدى الغط في الامخداهاث والسلىن  -
اطُت غلى وفم مخغحر الاخخباز )اللبلي  البػدي(  –الػدواوي لدي طلبت مػهد التربُت البدهُت والٍس

 باليسبت للمجمىغت الظابطت.

مً الخىحه هدى الغط في الامخداهاث والسلىن هل جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت في ول  -
اطُت غلى وفم مخغحر الاخخباز )اللبلي  البػدي(  –الػدواوي لدي طلبت مػهد التربُت البدهُت والٍس

بُت.  باليسبت للمجمىغت الخجٍس

هل جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت في ول مً الخىحه هدى الغط في الامخداهاث والسلىن  -
بُت الػدواوي لدي طلبت م اطُت بحن املجمىغخحن )الخجٍس الظابطت( في  –ػهد التربُت البدهُت والٍس
 مخغحر الاخخباز البػدي.

 الفسطُت الػامت : -3

ىب ُٗه لدي هلبت مِهد التربُت البدهُت  - للبرهامج ؤلازػادي اإلاٜترح ِٗالُت في حِدًل الظلٞى الٔحر مٓس
ً الٜاُدي )اللِظاوع( بج اكُت في مسخلت الخ٢ٍى  .3امِت الجصاثسوالٍس

 الفسطُاث الػامت : -3-1

جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت في ول مً الخىحه هدى الغط في الامخداهاث والسلىن الػدواوي  -
اطُت غلى وفم مخغحر الاخخباز )اللبلي  البػدي( باليسبت  –لدي طلبت مػهد التربُت البدهُت والٍس

 للمجمىغت الظابطت.

في ول مً الخىحه هدى الغط في الامخداهاث والسلىن الػدواوي  جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت -
اطُت غلى وفم مخغحر الاخخباز )اللبلي  البػدي( باليسبت  –لدي طلبت مػهد التربُت البدهُت والٍس

بُت.  للمجمىغت الخجٍس
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جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت في ول مً الخىحه هدى الغط في الامخداهاث والسلىن الػدواوي   -
بُت  اطُت بحن املجمىغخحن )الخجٍس الظابطت( في مخغحر  –لدي طلبت مػهد التربُت البدهُت والٍس

 الاخخباز البػدي.
 أهداف البدث: -4

ت جإزحر - ىب ُٗه لدي هلبت مِهد التربُت البدهُت لبرهامج ؤلازػادي اإلاٜترح ا مِٗس في حِدًل الظلٞى الٔحر مٓس

ً الٜاُدي )اللِظاوع( بجامِت الجصاثس اكُت في مسخلت الخ٢ٍى  ؟3والٍس

ت جإزحر - لدي هلبت مِهد التربُت البدهُت خىحه هدى الٔؽ ٞى الطلفي حِدًل لبرهامج ؤلازػادي اإلاٜترح ا مِٗس

ً الٜاُدي )اللِظاوع( بجامِت الجصاثس اكُت في مسخلت الخ٢ٍى  ؟3والٍس

ت جإزحر - ُٗه لدي هلبت مِهد التربُت البدهُت  الِدواوي في حِدًل الظلٞىلبرهامج ؤلازػادي اإلاٜترح ا مِٗس

ً الٜاُدي )اللِظاوع( بجامِت الجصاثس اكُت في مسخلت الخ٢ٍى  ؟3والٍس

 أهمُت الدزاست: -5

ودّٗ عجلت الخىمُت، ٓحر ؤن هرا ال ًم١ً جدُٜٜه دون الخِٖس ُلى  بن املجخمِاث حظعى للخٜدم والسقي   

ت  مسج١صاث البىاء الاحخماعي والثٜافي، وما ًىجس ًُ هره اإلاسج١صاث مً ًىاهس، ٛد ج٢ىن مً ألاطباب اإلاِٛى

 لِملُت الخىمُت، والجامِت وما جٜدمه مً خدماث ازػادًت، بخدي هره اإلاسج١صاث، التي لها مظاهمت ٟبحرة في

س املجخمِاث بذ ما ؤخظً اطخٔاللها وحظُحرها، ومً هرا اإلاىولٝ، ٗةن ؤهمُت الدزاطت الخالُت في  جىمُت وجوٍى

ت ام في ٠ىنها اهخمذ بمىكَى ٛلُل الاهخم في دزاطت مىكَى الظلٞى ٓحر وبالخالي ٗهي جمثل بكاٗت هٌٍس

ىب ُٗه اكُت اإلآس  . وما ًخـل به لدي هلبت مِهد التربُت البدهُت والٍس

ىب ُٗهوجسحّ ألاهمُت الخوبُُٜت لهرا البدث، بلى ؤن ال        لدي  خِٖس ُلى هبُِت ودزحت الظلٞى ٓحر اإلآس

لت حِلم الولبت، وجدُٜٝ  ت، ألنها حظاهم في ُٛس ِد ذو ؤهمُت جسبٍى ٌُ اكُت،  هالب مِهد التربُت البدهُت والٍس

، خُث ؤهه ًم١ً الاطخ٘ادة مً هخاثج الدزا طت، بُٔت وكّ بسامج ُملُت ازػادًت ل٘اثدة هالب الىجاح والخ٘ٚى

ت اإلاظخٜبلُت للبالد،  اإلاِهد، جإخر بِحن الاُخباز خاحاتهم الِ٘لُت، ٠ل هرا في طبُل الاهخمام باإلاىازد البؼٍس

نها وؤدائها ألدوازها الاحخماُُت ب١٘اءة.  والخ١٘ل بها ختى ج٢ىن ٗاُلت في ج٢ٍى

اكُت، باُخبازه الظلٞى الِدواوين ال١ؼٙ ًُ دزحت ٟما ؤ        واخد  لدي هلبت مِهد التربُت البدهُت والٍس

ِد مً اٟثر اإلااػساث اإلاخِلٜت بصخت الوالب الى٘ظُت، خُث ًٜط ي مً اهم مٌاهس طىء الخىاٗٝ ، َو

لت بحن ؤطىاز الجامِت ال جٜل ًُ زالر طىىاث، وؤن جىاٜٗه مّ الجامِت وػِىزه بالسكا  الوالب مدة هٍى
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جُاح، ًم١ً ان ًى١ِع ُلى اهخاحُخه، وؤن ٌظهم في جددًد مدي اطخِداده لخٜبل الاججاهاث والُٜم، والاز 

سها، ٛد حظهم هره الدزاطت ؤًلا اإلاظاولحن والٜاثمحن ُلى ٛواَ الخِلُم  التي حِمل الجامِت ُلى جوٍى

ثرة اهخٜا ث والاٛظام لهم بحن ال٢لُاالِالي، مً جٜلُل اهٜواَ الوالب ًُ الدزاطت واوسخابهم مً الجامِت ٟو

 خحن ًسطبىن.

 ـ طبط اإلافاهُم واإلاصطلحاث:5

هى ُبازة ًُ ُالٛت دًىام١ُُت بحن اإلاسػد واإلاظترػد ولها هدٖ واضح مددد وهى    ـ ؤلازصاد الىفس ي:1ـ5

ّ مىه مظخٜبال،  هم ه٘ظه ُلى هدى ؤٗلل وج٘هم ًسوٗه الخالُت واإلاخٛى ه ٗو مظاُدة ال٘سد ُلى حُٔحر طلٟى

 خل مؼ١الجه وجىمُت بم٢اهاجه املخخل٘ت بما ًدٜٝ له موالبه الراجُت في كىء مخولباث املجخمّ.و 

 ـ  السلىن:3ـ5

اطخجابت ؤوزد ِٗل لل٘سد ، ال ًخلمً ٜٗى الاطخجاباث والخس٠اث الجظمُت بل ٌؼخمل ُلى الِبازاث 

د ٌِني هرا اإلاـولح الاطخجابت ال٢لُت  ؤو آلالُت التي جدخل ٗيها بٗساشاث الٔدد اللٌُ٘ت و الخبراث  الراجُت، ٛو

م مً ؤن بِم الباخثحن ٌظخخدمىن مـولحي ِٗل  لى الٓس ٙ ُو خحن ًىاحه ال٢اثً الِلىي ؤي مٛى

 وطلٞى بمِنى واخد

ىب به السلىن اإلاسغىب فُه وغحر اإلاسغىب فُه:  حر اإلآس ىبت ٓو ُاث اإلآس ؤن اإلاُِاز ال٘اؿل بحن الظلٟى

ٙ ذل٣ ُلى زٜاٗت ُمه واخخالٛه. املج ًخٛى  خمّ ٛو

اطُت: -6-3  طلبت مػهد التربُت البدهُت والٍس

اكُت، هم ؤٗساد ُُىت الدزاطت الخالُت، مً        في الدزاطت الخالُت، ًٜـد بولبت مِهد التربُت البدهُت والٍس

، بمِهد التربُت الولبت الر٠ىز والاهار، الرًً ًصاولىن دزاطتهم في الظىت ألاولى والظىت الثاهُت والثالثت حامعي

اكُت بجامِت الجصاثس  (.2018/2019للظىت الجامُِت: ) 3البدهُت والٍس

  الدزاساث السابلت: -7

جب ُلى الباخث ٛساءة واطدُِاب     حِخبر ُملُت حمّ ٠اٗت الدزاطاث الظابٜت ؤمسا في ٓاًت ألاهمُت ٍو

ت ألابدار  وحسجُل اإلاِلىماث اإلاالثمت مً الدزاطاث الظابٜت، وإلاظاُدة الباخث ُلى ٗهم واطدُِاب مجمُى
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٘هم ٠ل مسخلت في الخُٜٜت ، ٗلً التي ًٜىم بٜساءتها ًجب جصوٍده بٜاثمت خاؿت ب٢ل مسخلت ُلمُت، وبذا ما ج

 .ًىاحه بال ٛدزا مً الـِىبت في ٗهم جل٣ الدزاطاث التي ًولّ ُليها 

بىاءا ُلى ما طبٝ ًم١ً الٜى٤ ؤن الدزاطاث الظابٜت هي الٜاُدة التي ًبنى ُليها الباخث الخإطِع الِلمي 

لدزاطخه، ختى ٌظخوُّ مِالجت البُاهاث التي جم حمِها مٜازهت بالتراٟم اإلاِسفي الري جم الخىؿل بلُه في 

 .مجا٤ ُلمي  مِحن

 الدزاساث الػسبُت:

 بٌاهسة الٔؽ في الامخداهاث وفي ماًلي البِم منها: لٜد اهخم الِدًد مً الباخثحن

 دزاست فازوق غبد فلُه: -1

خُث اطتهدٗذ الدزاطت البدث ًُ ألاطباب التي ج١مً وزاء ًاهسة الٔؽ في الاخخبازاث ٌٟاهسة اهدساٖ 

ت ُٗما بذا ٠اهذ هره الٌاهسة ٗسدًت ؤم حماُُت ، وجسحّ بلى الوالب  ؤو بلى ولي داخل الىٌام الخِلُمي ، ومِٗس

حن في ؤلاخخباز ..  ؤمسه ، ؤم بلى اإلاؼاٟز

د  وهل هره الٌاهسة ذاث هابّ ؤخالقي دًني ؟ ؤم هي ًاهسة مجخمُِت وحِلُمُت ؤ, ًاهسة ؤمىُت وجىٌُمُت ؟ ٛو

ت في املجخمّ وباللبى ؤلاحخماعي والخيؼئت  حظاثل الباخث ُٗما بذا ٠اهذ هره الٌاهسة لها ازجبان بالالمُِاٍز

د ؿمم ؤلاحخما ُُت ... واطخخدم الباخث اإلاىهج الىؿ٘ي مّ ؤلاهخمام بدزاطت الِالٛت بحن ال٘سد والبِئت، ٛو

حن وهالب اإلادازض وؤولُاء ألامىز..  الباخث اطخبُاها ًوبٝ ُلى ُُىت مً اإلاؼاٟز

د اخخاز الباخث ُُىت دزاطخه مً املخاٌٗاث التي طادها خىادر ٓؽ حماُُت بحن الوالب وبلٕ ُدد ؤٗ ساد ٛو

مً الثاهىي الِام ، والثاهىي ال٘ني ودوز اإلاِلمحن واإلاِلماث ، والثاهىي ألاشهسي ؤما ؤولُاء ألامىز  500الُِىت 

ولي منهم مً ٌِمل في مهً خسة، ومنهم مً خـل ُلى ماهل ُا٤ ؤو مخىطى ؤو  500ٜٗد بلٕ ُددهم ؤًلا 

 .1حِلُم ؤٛل مً اإلاخىطى

 : والىخاثج التي اهتهذ بليها الدزاطت

حن مً مالخٌحن ومساٛبحن وزئطاء لجان وبدزاًحن وهٌساء مدازض ومىحهحن ًسون ؤن الٌاهسة ػاجِت  -1 اإلاؼاٟز

 باإلائت. 35.6باإلائت و24باإلااثت، ؤما الوالب وؤولُاء ألامىز ًسون ؤن وظبت اهدؼازها كئُل وهي  68.4بيظبت 

 الٌاهسة .مٌِم ؤٗساد الُِىت واٜٗىا ُلى كسوزة الخـدي لهره  -2
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ُِت الٜاثمت إلاىاحهت ًاهسة الٔؽ باإلمخداهاث ٓحر ٠اُٗت ،بِىما بسي  -3 اإلاؼاز٠ىن ًسون ؤن اللىابى الدؼَس

 الوالب وؤولُاء ألامىز ؤنها ٠اُٗت ومىاطبت إلاىاحهتها.

حن جسي بإن اإلا -4 ؼ٢لت ازحّ ٠ل مً الوالب وؤولُاء ألامىز اإلاؼ٢لت بلى ُىامل حِلُمُت، بِىما ُُىت اإلاؼاٟز

 جسحّ بالدزحت ألاولى بلى ُىامل ؤمىُت هٌامُت، وؤخالُٛت دًيُت.

 دزاست خامد غبد السالم شهسان ،وأخمد فىشي الصاوي، وهسم دمحم الجىدي: -2

بُت جدوز خى٤ الِالٛت بحن ؤلاججاه اللٌ٘ي هدى الٔؽ وبحن الظلٞى الِ٘لي للٔؽ ؤو ما  وهي دزاطت ججٍس

ؤلاخخبازاث اإلادزطُت، و٠ان الهدٖ مً الدزاطت مٜازهت ؤلاججاه اللٌ٘ي  ٌظمى بالظلٞى الٌاهسي ،وذل٣ في

 هدى الٔؽ باإلججاه الىاٛعي ؤو الِلمي.

ّ ؤن ٢ًىن دالا ُلى اطدى٢از طلٞى الٔؽ في  د اٗترق الباخثىن بإن ؤلاججاه اللٌ٘ي )اإلاٜاض( ًخٛى ٛو

ؽ في مجخمّ الوالب ؤُلى مىه في مجخمّ ؤلاخخباز، وؤن مِامل ؤلازجبان ؤلاججاه اللٌ٘ي والظلٞى الِ٘لي للٔ

رل٣  363الوالباث ،وجم بخخُاز ُُىت مً  هالبت حامُِت، ٟما جم جـمُم بِم  143هالب حامعي ، ٟو

ألادواث لُٜاض اججاه الوالب هدى الٔؽ في ؤلاخخباز ٟظلٞى ولُٜاض جدـُل الوالب في مادة مً اإلاىاد 

 .1ؤلاحخماُُت

 لخالُت :ووسخخلص مً الدزاست الىخائج ا

دىافى مّ الُٜم والدًً وألاخالٚ،  - ىق احخماُُا ٍو ؤلاججاه اللٌ٘ي مظدى١س لٌاهسة الٔؽ ، ألهه طلٞى مٗس

 ّ بِىما الظلٞى الِلمي هى طلٞى مدَٗى بداّٗ ٛىي وهى الخـى٤ ُلى ؤُلى الدزحاث التي جم١ً مً ٗز

 ُٙ.خٌىي الوالب في الخـى٤ ُلى الخٜدًساث ومً زم خٌىي ؤٟحر في الخًى

ًبرز بِم الولبت لجىئهم للٔؽ بظبب ؤنهم وحهىا بلى جخـف ال ًدىاطب مّ ٛدزاتهم الِٜلُت ؤو مُىلهم  -

 واججاهاتهم الصخـُت.

جخ٘ش ى ًاهسة الٔؽ ؤخُاها في ؤوطان الوالب في ػ٢ل وباجي ، خُث ًبدؤ ُٗه اإلاخِىدون ُليهم ، زم بذا ٠اهذ  -

 بهم.ال٘سؿت طاهدت ًٜلدهم باقي الوالب ؤو ؤٓل

بِم الوالب ٌِخبرون ُملُت الٔؽ ذ٠اء وػوازة، وؤهه مً الخظازة بن ج٘ىث ٗسؾ للٔؼال ٌظخٔلها  -

 الوالب للخـى٤ ُلى جٜدًساث ؤُلى.

                                                           
1
 .036نفس المرجع السابق ، ص   
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- .ً ىن الرًً ًدسحىن مً الٔؽ ختى ال ًلُّ جٜدًسهم مً آلاخٍس  ؤن ؤٛل الوالب ٓؼا، هم اإلاخ٘ٛى

 ألاطئلت ، ٗهم ملوسون للٔؽ. ًبرز بِم الوالب لجىئهم بلى الٔؽ بظبب ؿِىبت -

 دزاست غبد الحمُد الللاوي: -3

ُا،  اطتهدٗذ هره الدزاطت جددًد الِىامل التي حظاُد ُلى ج٘ش ي مؼ٢لت الٔؽ في ؤلامخدان جددًدا مىكُى

د  را الخسوج بالخىؿُاث واإلاٜترخاث التي حظتهدٖ الٜلاء ُلى اإلاؼ٢لت في مجا٤ الىٌام الخِلُمي ... ٛو ٟو

ت ، وبلٕ ُدد ؤٗساد اخخاز البا خث ُُىت دزاطخه مً هلبت الظىت السابِت مً ٠لُت التربُت حامِت ؤلاط١ىدٍز

 100هالب وهالبت مً ألاٛظام ألادبُت باإلكاٗت بلى  100هالب وهالبت مً ألاٛظام الِلمُت.  100الُِىت 

ام الباخث ب 23ذ٠ىز،  77مدزض ومدزطت،  ةُداد اطخ٘خاء ًخلمً بهار، زم اخخاز الُِىت بؼ٢ل ُؼىاجي ، ٛو

لى اإلا٘دىؿحن ؤن اطخجابت مً ُدة  زالزحن طاالا جمثل ُىامل مدخملت وزاء ًاهسة الٔؽ في ؤلاخخبازاث ، ُو

 .1اطخجاباث

 وكد جىصل الباخث إلى الىخائج الخالُت:

جىحد ٗسوٚ دالت بخـاثُا بحن مخىطى اطخجاباث ؤٗساد الُِىت في الخخــاث الِلمُت وألادبُت وذل٣  -

ـالح الِلمُت وهرا ًخِلٝ ببِد اإلاساٛبت خُث ؤن الخخــاث الِلمُت حِوُه وشها هاما باإلاٜازهت لىٌحرتها ل

 ألادبُت ٟما وحد ؤن مجمىُت اإلادزطحن حِوي هرا البِد وشها وؤهمُت ٟبحرة.

 لٔؽ.وحد ٗسوٚ بخـاثُت لإلهار ُلى خظاب الر٠ىز ُٗما ًخِلٝ باإلاىهج اإلاٜسز ٟظبب مً ؤطباب اهدؼاز ا -

ؤًلا ٗسوٚ ٗسدًت بخـاثُت بحن مخىطوا اطخجابت ؤٗساد الُِىت لِىاؿس مجا٤ اإلادزطت وهٌام الخِلُم في  -

تي الِلمُت وألادبُت لـالح الِلمُت و٠اهذ لـالح اإلادزطحن ُلى خظاب جخــاث الِلمُت وألادبُت.  مجمُى

 دزاست غبد الحمُد حابس وسلُمان الخظسي: -4

تهدٖ هره الدزاطت بلى الخِٖس ُلى حجم ًاهسة الٔؽ في ؤلامخدان لدي هالب وهالباث بخدي الجامِاث 

الٛت الٔؽ ببِم اإلاخٔحراث منها الجيع )ذ٠ىز ، بهار( ، ومظخىي الخدـُل الدزاس ي ومظخىي  الخلُجُت، ُو

 .2هالبت 132هالب و 156الر٠اء ،والُٜم وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً 
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 باخث إلى الىخائج الخالُت:وكد جىصل ال

باإلائت،  49.5باإلائت، بِىما الرًً ٓؼىا في اخخباز واخد بلٔذ وظبتهم  26.2بلٔذ وظبت الرًً لم ٌٔؼىا  -

ً بلٔذ وظبتهم   باإلائت . 24.3والرًً ٓؼىا في اخخباٍز

 الر٠ىز ٌٔؼىن ؤٟثر مً البىاث . -

 ائهم مً الوالب.الوالب ذوي الخدـُل الدزاس ي اإلاسجّ٘ ؤٛل ٓؼا مً هٌس  -

ٙ ؤلامخداهاث والرًً ال ٌٔؼىن ٗيها  - ال جىحد ٗسوٚ ذاث داللت بخـاثُت بحن الوالب الرًً ٌٔؼىن في مٛى

ت ، ؤلاٛخـادًت ، الجمالُت ، ؤلاحخماُُت ، الظُاطُت والدًيُت(.  مً خُث الُٜم) الىٌٍس

 دزاست غمس بىِط : -5

ت ، وؤهم  هدٗذ هره الدزاطت ُلى الخِٖس ُلى ًاهسة الٔؽ في ؤلامخداهاث بحن هالب وهالباث اإلاسخلت الثاهٍى

د اطخخدم الباخث لُٜاض الٔؽ ؤطلىب جوبُٝ  الِىامل اإلاظببت لهره الٌاهسة مً وحهت هٌس الوالب، ٛو

ه ٗىز ب حابت الوالب ، ُلى ؤن ًتٞر اخخباز ُلى الوالب مّ بلـاٚ وزٚ ٟسبىن خلٙ وزٛت ؤلاحابت ًخم هُص

ذ بإه٘ظهم وبمالء دزحاث الخصخُذ للمِلم  .1الوالب لُٜىمىا بالخـٍس

 وكد جىصل الباخث إلى الىخائج الخالُت:

 باإلائت. 27.6باإلائت بِىما بلٔذ وظبت الوالباث  40.7بلٔذ وظبت ُدد الوالب الرًً ٓؼىا 

دم الِٔالن اإلاظبٝ ُىه مً ؤهم ألاطباب اإلاادًت للٔؽ : ؿِىبت ؤلامخدان ٓو - مىكه، م٘احإة ؤلاخخباز ُو

ذ الالشم لإلحابت.  مما ًادي بلى ُدم ؤلاطخِداد له، ُدم ٟ٘اًت الٛى

ب: -6  دزاست الهُئت الػامت للخػلُم الخطبُلي والخدٍز

 الهدٖ مً الدزاطت هى دزاطت ًاهسة الٔؽ في ؤلامخداهاث ب٢لُاث ومساٟص الهُئت للخِلُم الخوبُٜي والخدٍزب

للخِٖس ُلى حجمها ، ؤطبابها والىطاثل وألاطالُب التي جدبّ في الٔؽ وؤطلىب ؤلامخدان، واٛتراح الخلى٤ 

مِلم ومِلمت،  300هالب ومخدزب ) بىحن وبىاث ( و 1230اإلاىاطبت لِالج الٌاهسة وجخ٢ىن ُُىت الدزاطت مً 

عوجمثلذ ؤداة الدزاطت في اطخبُاهحن بخداهما للوالب اإلاخدزبحن وآلاخ لاء هُئت الخدَز  .2س أُل
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 وأسفسث الدزاست غلى الىخائج الخالُت:

ع ؤن ًاهسة الٔؽ مىحىدة بدزحت ٟبحرة بحن الوالب في ؤلامخداهاث  90ًسي  - باإلااثت ن ؤُلاء هُئت الخدَز

 باإلااثت. 79.8بِىما بلٔذ وظبت مً ًسي ذل٣ مً الوالب اإلاخمدزطحن 

 ؤُلاء هُئت الخدَزع وخظب الوالب. ؤوضخذ الدزاطت ُىامل وؤطباب الٔؽ خظب -

١ًثر الٔؽ في ؤلامخداهاث نهاًت ال٘ـل ؤٟثر مً ٓحره مً ؤلامخداهاث ٟما ؤهه ١ًثر في ؤلامخداهاث التي مً هَى  -

ُت اٟثر مً ؤلاخخبازاث ألاخسي وخـىؿا   ؤلاخخبازاث اإلاىكُى

خابت   بُاهاث السطم.الصح والخوإ زم ؤلاخخباز مً مخِدد وملئ ال٘سآاث واإلاصاوحت ٟو

ب بالىىٍذ: -7  دزاست الهُئت الػامت للخػلُم الخطبُلي والخدٍز

ت بمدازض  تهدٖ هره الدزاطت بلى ال١ؼٙ ًُ مدي اهدؼاز ًاهسة الٔؽ في ؤلامخداهاث في اإلاسخلت الثاهٍى

ُت اإلاا ٖى ُلى ؤطبابها والِىامل املخُوت بها ِٟالٛت الٔؽ بإطلىب ؤلامخداهاث ، وهُى ذ والٛى دة ال٢ٍى

الدزاطُت ، والىطاثل التي ًلجإ بليها الوالب للٔؽ وآزاء ُُىت مً الوالب واإلاِلمحن لِالج ًاهسة الٔؽ في 

د ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً  هالب مً زماهُت مدازض طبِت منها بهار والثامىت ذ٠ىز،  1271ؤلامخداهاث .... ٛو

ت  16مِلما ومِلمت مً  412و  .1مدزطت زاهٍى

 باإلااثت مً اإلاِلمحن ًسون ؤن ًاهسة الٔؽ في ؤلامخداهاث مىدؼسة. 92الوالب و باإلااثت مً  90 -

ابت مً حاهب اإلادزطت واإلادزطحن  - مً ؤهم ؤطباب الٔؽ في ؤلامخداهاث بهما٤ الوالب لدزوطه ، كِٙ الٛس

 ،ؿِىبت ؤلامخدان.

ُت في ًىٌس الولبت بلى الٔؽ ُلى ؤهه حِاون بحن الولبت في الدزحت الاولى ،زم هٌس  - تهم بلُه ُلى ؤهه ُادة طلٟى

لى ؤهه خٝ م١دظب . ت ، وجباد٤ مِلىماث ٟدزحت زالثت ، ُو  الدزحت الثاهٍى

ًىدؼس ؤٟثر في ؤلامخداهاث ال٘جاثُت وألاٟثر ؤهمُت والتي لها شمً مددد ؤٛل مً مثُالتها ٟما ًىدؼس في مىاد  -

 ُلى خظاب ألاخسي وذل٣ خظب هَى ألاطئلت.

 طاثل ُدًدة ٌظخِملها الوالب للٔؽ.هىاٞ ؤطالُب وو  -
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 دزاست مىسىوي فاطمت الصهساء: -8

 :1وهي دزاطت لىُل ػهادة اإلااحِظخحر،اطتهدٗذ هره الدزاطت 

 جددًد مدي اهدؼاز الٔؽ في ؤلامخداهاث لدي ؤٗساد الُِىت  -

 جددًد ألاطباب التي جادي بالخالمُر للٔؽ في ؤلامخداهاث . -

 مخداهاث.جددًد هٚس الٔؽ في ؤلا  -

واطخخدمذ الباخثت اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي ،اإلاىهج ؤلاخـاجي ) ال١مي()ال١ُ٘ي( مظخخدمت في دزاطتها 

جلمُرا وجلمُرة ، جمثل ٠ل  175جخ٢ىن مً   اإلاُداهُت في الجصاثس الِاؿمت ) جالمُر الوىز اإلاخىطى( ُُىت

 جالمُر الظىت السابِت مخىطى بثالر مخىطواث.

 :2بلى الىخاثج الِامت اإلاخمثلت ُٗما ًليوخلـذ الدزاطت 

ُدم مالثمت ؤحىاء الٜظم للدزاطت لِع طببا مباػسا للٔؽ في ؤلامخداهاث وبهما ٛد ٢ًىن طببا مظاُدا  -

 ًدّٗ بلُه.

ومِاملت ألاطخاذ للخلمُر، ٗإٓلب ؤٗساد الُِىت ٌٔؼىن مهما  ال جىحد ُالٛت مباػسة بحن الٔؽ في ؤلامخداهاث -

 ٠اهذ اإلاِاملت خظىت ؤو طِئت.

 ػِىز الخالمُر خى٤ ؤحىاء اإلااطظت خال٤ ٗترة ؤلامخداهاث ال ًازس ُلى طلٞى الٔؽ في ؤلامخداهاث. -

اهب منها ُلى ؤطئلت هىاٞ ُالٛت بحن الٔؽ في ؤلامخداهاث وجىّٛ الخالمُر ؤن جدىي ؤطئلت ؤلامخداهاث ؤو ح -

 حِخمد ُلى الخٍ٘.

مىما ؤزحِذ الباخثت ؤطباب الٔؽ بلى ُدة ُىامل ، منها ما ًخِلٝ بالخلمُر ٠ةهما٤ الدزاطت ، ُدم  ُو

ذ، ُىامل جسحّ بلى ألاطسة )مً خال٤ الخيؼئت ؤلاحخماُُت التي حِخمد ُلى الخدلُل  اإلاساحِت وجلُِّ الٛى

خماد ُلى الٔحر(.والدظامذ والدظاهل التي حٔسض في ش  خـُت الو٘ل زوح الخىا٠ل وؤلُا

 ُىامل جسحّ بلى اإلادزطت ١ٟثرة اإلاىاد الدزاطُت ، ؿِىبت بِم الدزوض.
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 واهذ هره بػع الدزاساث الػسبُت وفُما ًلي بػع الدزاساث ألاحىبُت:

 دزاست هيضل: -9

وؤُدث الباخثت اطخ٘خاءا لهرا  اطتهدٗذ الدزاطت دزاطت الِالٛت بحن الُٜم ألاخالُٛت والظلٞى ألاخالقي ،

 .1ًِٜع الُٜم بـ٘ت ُامت

هم الاخالقي الِ٘لي مً ُٛمهم الاخالُٛت اإلاٜاطت، ٟما  د جىؿلذ الباخثت بلى ؤن ألاه٘ا٤ ألاٟبر ًٜسب طلٟى ٛو

 ًبِد الظلٞى الاخالقي الِ٘لي ًُ الُٜم ألاخالُٛت ٠لما ؿٔس ُمس الو٘ل.

 دزاست صلخىن: -11

 .2ىه ٗيها مً حِل ؤٗساد الُِىت ٌٔؼىن في حسجُل دزحاتهم في بخدي اإلاظابٜاث ؤحسي ػلخىن ججسبت ؤم١

وجبحن ؤن هىاٞ ُالٛت هسدًت بحن ٛلٝ الخدـُل وؤلاججاه هدى الٔؽ، خُث بن طلٞى الٔؽ الري ًيخهي 

مً بالىجاح والخدـُل الجدًد ًخ٘ٙ ُلى آلازاز اإلاترجبت ُلى ال٘ؼل مثل ؤلاخظاض بالدوهُت ، الىٜد، اللىم 

د مً اإلاؼاُس الدوهُت لدي  ً.... بِىما طلٞى الٔؽ الري ًيخهي بلى ال٘ؼل والخدـُل اللُِٙ ًٍص آلاخٍس

 ال٘سد وبالخالي ًـبذ ؤلاججاه هدى الٔؽ طالبا في مٌِم الخاالث.

 دزاست فُتروا فساهً: -11

ؤلامخدان املخخل٘ت ، ه٘ذ هره الدزاطت بلى دزاطت ؤلاخخماالث املخخل٘ت لخدور طلٞى الٔؽ في مىاٛٙ 

جلمُر مً جالمُر الـٖ٘ى السابّ والخامع والظادض اخخحروا ُؼىاثُا مً  611وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً 

د ٛظمىا بلى زماهُت مجمىُاث للدزاطت هبٜا للمخٔحراث التي جىاولتها والتي جخ٢ىن  ١ُت ٛو بِم اإلادازض ألامٍس

 .3مً مىاٛٙ مخخل٘ت لإلمخداهاث 

 اثج للدزاطت ُلى الىدى الخالي :و٠اهذ ؤهم الىخ

 ال ًخخلٙ الر٠ىز ُلى ؤلاهار مً خُث خدور طلٞى الٔؽ في ؤلامخداهاث . -

 ًصداد الٔؽ في مىاٛٙ ؤلامخدان التي ًدع خاللها اإلامخدً بإهمُت ؤلامخدان باليظبت بلُه. -

ابت والِٜىباث الىاحمت. - خلاء٤ بؼدة الٛس  ًصداد الٔؽ مّ هؼاػت اإلاساٛبت ٍو
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 ًٜل الٔؽ في ؤلامخداهاث التي ٢ًىن اخخما٤ الىجاح ٗيها ٟبحرا. -

ًصداد الٔؽ ٟثحرا لدي الوالب الرًً ج٢ىن ؤلامخداهاث هامى باليظبت بليهم، وجخاح لهم ٗسؿت الٔؽ مّ  -

 اخخماالث هجاح كئُلت في ؤلامخدان.

 دزاست بحرش: -12

حن: الري جدظب دزحاجه والري تهدٖ هره الدزاطت بلى دزاطت ًاهسة الٔؽ في ؤلامخداهاث ا إلادزطُت مً الىُى

ُت  ُت ؤلاججاهاث هدى الٔؽ ومٜازهتها باإلطخجاباث الظلٟى رل٣ الخِٖس ُلى هُى ال جدظب دزحاجه ٟو

ت... ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً  دادًت والثاهٍى  371لأله٘ا٤ اإلادزطُت ؤلابخداثُت جالمُر وهالب اإلادزطخحن ؤلُا

 .1ابّ والثامً الثاوي ُؼسجلمُر وهالب مً الـ٘ىٖ الس 

 وأهم الىخائج التي جىصلذ إليها الدزاست:

خىالي زلث ؤٗساد الُِىت ٌٔؼىن في ؤلاخخبازاث التي حسخبدزحاتها وخىالي زبّ ؤٗساد الُِىت ٌٔؼىن في  -

 ؤلاخخبازاث التي ال جدظب دزحاتها.

اإلاىخ٘م ُما هى لدي الوالب مً ًصداد الٔؽ لدي الوالب مً اإلاظخىي ؤلاٛخـادي وؤلاحخماعي الِالي و  -

 اإلاظخىي اإلاخىطى.

هم الِ٘لي للٔؽ. - م مً طلٟى  ؤٛس ؤٗساد الُِىت بإنهم ٌٔؼىن بالٓس

الخالمُر الرًً ًدزطىن في ؿٖ٘ى ؤُلى ًسون ؤن الٔؽ ًاهسة مٜبىلت ُلى ١ُع مً ًيخمىن بلى ؿٖ٘ى  -

 دزاطُت ؤدوى.

 دزاست فُلدمان: -13

هدٖ هره الدزاطت بؼ٢ل ؤطاس ي بلى ؤلاحابت ًُ حظائ٤ زثِس ي هى :ؤيهما ؤٟثر ٓؼا الوالب ؤم الوالباث؟ 

 .2هالب وهالبت مً الـٙ الثاوي ُؼس 73هالب وهالبت مً الـٙ الظابّ، و 81ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً 

 وجىؿلذ الدزاطت بلى الىخاثج الخالُت:

                                                           
1
 .078نفس المرجع السابق ص   

2
 .085نفس المرجع السابق ص   



ــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ     الفصل الخمهُدي  ـــــ
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مً هالب الـٙ الظابّ،بِىما لم جخخلٙ هالباث الـٙ الثاوي  هالب الـٙ الثاوي ُؼس ٠اهىا ؤٟثر ٓؼا -

 ُؼس ًُ هالباث الـٙ الظابّ مً خُث دزحاث الٔؽ.

 دزاست ازهسىن وسمُث: -14

ُت الظلٞى ؤلاهدساٖ الِ٘لي للخالمُر ٟما جخم مالخٌخه  هدٗذ هره الدزاطت بلى دزاطت الِالٛت بحن هُى

س الراحي، ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً واُِٛا، والظلٞى ٟما ًٜسون به بةجباَ ؤطل هالب حامعي  18ىب الخٍٜس

سها دون  ؤُوىا ال٘سؿت للٔؽ بالظماح لهم بخصخُذ ؤوزاٚ ؤلاحابت ًُ ؤلاخخبازاث بإه٘ظهم بِد جـٍى

 .1ُلمهم

باإلااثت خُث لم ج١ً هىاٞ ٗسوٚ ٟبحرة بحن مِد٤ الٔؽ الِ٘لي ) ٟما  43بلٔذ وظبت الوالب الرًً ٓؼىا  -

مالخٌت واُِٛت( وبٛساز الري ٌٔؼىن بإنهم ٛد ٓؼىا، ٟما ؤهه لم ًٜس ؤي هالب لم ٌٔؽ بإهه ٓؽ ِٛع خال٤ 

 ، في خحن ٠ل الرًً ؤٛسوا بإنهم ٓؼىا هم مً بحن الٔؼاػحن ِٗال.

 دزاست إلبرج: -15

الي ؤم هدٗذ الدزاطت بلى ؤلاحابت ُلى الدظائ٤ الخالي : ؤيهما ؤٟثر ٓؼا : الوالب ذوي الخدـُل الدزاس ي الِ

د ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً   .2جلمُر 47الوالب ذوو الخدـُل الدزاس ي اإلاىخ٘م؟ ٛو

وجىؿل الباخث بلى ؤن الخالمُر ذوو الخدـُل الدزاس ي اإلاسجّ٘ ؤٟثر ٓؼا مً الخالمُر ذوو الخدـُل 

 اإلاىخ٘م.

 دزاست دافُد: -16

ت الِالٛت بحن الٔؽ في مىاٛٙ ؤلامخدا هاث اإلادزطُت وبِم اإلاخٔحراث ٠الجيع ، تهدٖ هره الدزاطت بلى مِٗس

 .3جلمُر مً جالمُر الـٙ الخامع 79الخلىز للمدزطت ،خُث ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً  الظً،

 وجىصلذ الدزاست إلى الىخائج الخالُت:

ت. - ىن البىاث مً خُث الٔؽ في اخخباز ألال٘اي واإلا٘سداث اللٍٔى  ألاوالد ً٘ٛى

 ؽ ودزحاث اإلاخٔحراث ألاخسي.ال جىحد ُالٛت بحن دزحاث الٔ -

                                                           
1
 .086نفس المرجع السابق ص   

2
 .087نفس المرجع السابق ص   

3
 .088نفس المرجع السابق ص   



ــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ     الفصل الخمهُدي  ـــــ
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17- :ً  دزاست سمُث وآلاخٍس

تهدٖ الدزاطت بألي دزاطت الٔؽ في ؤلامخداهاث ب٢ل داُِٗت الوالب هدى الخدـُل الدزاس ي وؤلاهجاش 

للخـى٤ ُلى مِد٤ جدـُل ُالي في ؤلامخدان وداُِٗت الوالب الىاججت ًُ ال٘ؼل وججىب السطىب في 

 ؤلامخدان.

١ُت 68هالب  44ت مً ج٢ىهذ ُُىت الدزاط  .1هالبت مً هالب وهالباث بخدي الجامِاث ألامٍس

 وجىصل الباخثىن إلى الىخائج الخالُت:

بت منهم للخـى٤ ُلى  - الوالب ذوو داُِٗت ؤلاهجاش والخدـُل الدزاس ي الِالُت ٌِدون ؤه٘ظهم لإلمخدان ٓز

ؤلاهجاش اإلاىخ٘لت ،باليظبت للٔؽ في مِدالث جدـُل ُالُت ، وال ًلجاون للٔؽ ب١ِع الوالب ذوي داُِٗت 

 ؤلامخداهاث.

جسجبى داُِٗت الوالب هدى الخٖى مً السطىب وما ٌظببه ذل٣ مً ٛلٝ ازجباها مىحبا بمِد٤ ج١ساز الٔؽ  -

 في ؤلامخداهاث ،بِىما جسجبى هره الداُِٗت ازجباها طالبا باإلطخِداد اإلاظبٝ لإلمخدان.

 دزاست شاسترو: -18

تهدٖ هره الدزاطت بـ٘ت ؤطاطُت بلى الخِٖس ُلى الخـاثف التي ًخمحز بها الخالمُر الرًً ٌٔؼىن ُلى مً 

 .2الٌٔؼىن 

 وخلصذ الدزاست إلى الىخائج الخالُت:

ت جسحّ بلى هَى  ت بحن الر٠ىز وؤلاهار مً خُث الٔؽ، ٟرل٣ ُدم وحىد ٗسوٚ حىهٍس ُدم وحىد ٗسوٚ حىهٍس

ٙ، خلس( مً خُث الٔؽ و٠ان اإلاخٔحر الىخُد الري وحدث ٗسوٚ بؼإهه مً الوالب وم٢ان اإلادزطت )ٍز

خُث الٔؽ هى الٜلٝ، خُث ٠اهذ ال٘سوٚ دالت بخـاثُا مً خُث الٔؽ بحن ذوو الٜلٝ الِالي والٜلٝ 

ت الٜلٝ الِالي.  اإلاىخ٘م لـالح مجمُى

ٟبحرا مً هٖس ُدة  وما ًم١ً مً ؤن وظخخلـه مً ٠ل هره الدزاطاث ؤن هره الٌاهسة الٛذ اهخماما

باخثحن، وػملذ دزاطاتهم ُدة حىاهب جخف هره الٌاهسة مً حهت هٌسهم، وهىاٞ بِم الىٜان ػملتها 

 دزاطدىا الخالُت بالدزاطت.

                                                           
1
 .091نفس المرجع السابق ص   

2
 .093نفس المرجع السابق ص   



ــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ     الفصل الخمهُدي  ـــــ
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 الخػلُم غلى الدزاساث السابلت:

ىٖ ُلى ؤطباب ومظبباث ًاهسة الٔؽ  مً خال٤ ج٘دـىا لهره الدزاطاث ، هالخٍ ؤن حمُِها حظتهدٖ الٛى

ت ؤو حامُِت، بال ؤنها ٠اهذ مٌِمها دزاطاث في  اث الدزاطُت، ببخداثُت، زاهٍى ؤلامخداهاث مهما ٠اهذ اإلاظخٍى

م ؤهه  وؿُ٘ت ، جِٜع حجم الٌاهسة ٟما هى في الىاّٛ دون البدث ًُ ألاطباب ال٢امىت وزاء الٌاهسة، ٗٓس

 طباب ال٢امىت وزاء الٌاهسة.مً ؤهداٖ الِلم الىؿٙ، بال ؤهه ًبٜى مً ؤهداٗه الظامُت الخ٘ظحر ؤي ألا 

باإلااثت،  27.6باإلااثت ووظبت الوالباث  40.7خلف بلى ؤن وظبت الوالب الرًً ٓؼىا غمس بىِط ٗ٘ي دزاطت 

الن ُىه، بال ؤن  دم ؤلُا مىكه ، م٘احإة ؤلاخخباز ُو م ذٟسه لألطباب اإلاادًت للٔؽ ٟـِىبت ؤلامخدان ٓو ٓز

داث مً ٛبل الو  لبت ٠ةحاباث ًُ ؤطئلت ؤلاطخبُان اإلاباػسة.هره ألاطباب حاءث ٟخـٍس

ذ، خلـذ الدزاطت بلى ألاطالُب والوٚس  ب في ال٢ٍى ٟما ؤهه في دزاطت الهُئت الِامت للخِلُم الخوبُٜي والخدٍز

صث ًُ ألاشمت التي ١ًبر ٗيها الٔؽ ٟنهاًت ال٘ـل ونهاًت اإلاىطم الدزاس ي  التي ًدبِها الوالب في الٔؽ، ٟما ٟز

 ها.ؤٟثلس مً ٓحر 

حن، الري جدظب بحرش ٟرل٣ مً دزاطت  والتي تهدٖ بلى دزاطت ًهسة الٔؽ في ؤلامخداهاث اإلادزطُت مً الىُى

ُت ؤلاججاهاث هدى الٔؽ ومٜازهتها باإلطخجاباث  رل٣ الخِٖس ُلى هُى دزحاجه والري ال جدظب دزحاجه، ٟو

دادً ١ت لدي ؤه٘ا٤ اإلادازض ؤلابخداثُت وجالمُر اإلادزطخحن ؤلُا ت والتي خلـذ بلى ؤن: زلث الظلٍى ت والثاهٍى

ؤٗساد الُِىت ٌٔؼىن في ؤلاخخبازاث التي جدظب دزحاتها وخدا بلى زبّ ؤٗساد الُِىت ٌٔؼىن في ؤلاخخبازث التي 

 جدظب دزحاتها .

لى ًسون ؤن الٔؽ هى ًاهسة مٜبىلت ُما ًساه ألاؿٔس طىا ممً  ٟما ؤن الخالمُر مً الـٖ٘ى الدزاطُت ألُا

 ؿٖ٘ى دزاطُت ؤدوى. ًيخمىن بلى

ٟرل٣ لم جبحن لىا الدزاطت ألاطباب والدواّٗ التي جدّٗ جالمُر ؤلاٟمالي والثاهىي ؤٟثر مً ٓحرهم مً جالمُر 

 اإلادزطت ؤلابخداثُت ،واٟخ٘ذ بدزاطت وؿُ٘ت ٜٗى.

ٓؼا والتي خلـذ بلى ؤن جالمُر ذوو الخدـُل الدزاس ي اإلاسجّ٘ ؤٟثر ألبرج ًىوبٝ الش يء ه٘ظه ُلى دزاطت 

 مً الخالمُر ذوو الخدـُل الدزس ي اإلاىخ٘م.

حن جدـُلُحن) اإلاظخىي الِالي ،  ٟرل٣ اٟخ٘ذ هره الدزاطت بُٜاض حجم الواهسة ومى اهدؼازها بحن مظخٍى

 اإلاظخىي اإلاىخ٘م(.
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التي خلـذ بلى ؤن : ألاوالد ً٘ىٛىن البىاث مً خُث دزحاث الٔؽ في اخخباز ألال٘اي  دافُدٟرل٣ دزاطت 

ت.واإلا٘سد  اث اللٍٔى

والتي ٛازهذ بحن مُىا الوالب ذوو داُِٗت ؤلاهجاش والخدـُل الدزاس ي الِالي  دزاست سمُث وآخسونٟرل٣ 

 والوالب ذوو داُِٗت ؤلاهجاش اإلاىخ٘لت، دون ؤن جخوٚس بلى ؤطباب ذل٣.

لُت ؤما دزاطدىا هاجه ٗلم ج١خٙ بالىؿٙ ٜٗى بل خاولذ زبى ًاهسة الٔؽ في ؤلامخداهاث بىاّٛ الِم

الخِلُمُت في حامِاجىا وبذا ج٢لمىا ًُ الِملُت الخِلُمُت ٗىٜـدها ب٢ل م٢ىهاتها ) بسامج حِلُمُت وؤهداٖ، 

م(. ع وؤطالُب الخٍٜى  هساثٝ الخدَز

ها اإلاىاهج واإلاٜسزاث  ٗىٌسة الوالب بلى هره اإلا٢ىهاث وما ٌِتريها مً هٜف ؤو ُدم مظاًسة للخوىزاث التي حِٗس

م بسمتها، وهى ما ًخٜاهّ مّ ما وؿل  ما٤ اإلاؼِىت التي جلىر ُملُت الخٍٜى في الِالم، ٛد ًدِٗها بلى هره ألُا

ي اإلاسجّ٘ ؤٟثر مُال بلى الٔؽ مً شمُله ذي في دزاطخه وهى ٠ىن الوالب ذي الخدـُل الدزاس ألبرج بلُه 

الخدـُل الدزاس ي اإلاىخ٘م ، ألن الوالب املجد زبما ًخِسق لخُبت ؤمل إلاا جٜدم له بسامج ٛدًمت م١سزة 

م ػ٢لُت ال ؤٟثر وال ؤٛل ، ٢ُٗىن هدٗه الخـى٤ ُلى  ع بلٜاثُت هدٗها الخؼى وؤطالُب جٍٜى بوٚس جدَز

ٜت التي خـل بىاطوتها ًُ جل٣ الِالماث ، ُالماث حُدة ح١ِع جدـُله الدزاس  ي دون اهخمام بالوٍس

ُت ؤم ٓؽ في ؤلامخداهاث.  ؤ٠اهذ ػُس

اإلزصاد الىفس ي والبرامج ؤلازصادًت املخخلفت لخفع وحػدًل السلىن ب ثاهُا : الدزاساث اإلاخػللت

 الػدواوي.

 (:1986دزاست أخمد دمحم مطس ) -1

: "مدي فاغلُت ؤلازصاد الىفس ي في   جخفُف الػدوان"خٌى

ت دوز ؤلازػاد الى٘س ي في جخُ٘ٙ الِدوان باطخخدام الظ٢ُى دزاما وال١خِباث  هدٗذ الدزاطت بلى مِٗس

 الى٘ظُت.

ذ الدزاطت ُلى ُُىت ج٢ىهذ مً ) ( جلمُر وجلمُرة مً الـٙ الخاطّ ؤطاس ي ، ؤًهسث هخاثج 359ؤحٍس

ت الخ ت اللابوت ، والتي لم الدزاطت وحىد جساحّ في الظلٞى الِدواوي لدي املجمُى بُت ، ١ُع املجمُى جٍس

 جخلٝ ؤي بحساء مً البرهامج.
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ص) -2  (:1986دزاست غصام غبد الػٍص

" اإلاخغحراث الىفسُت اإلاسجبطت بسلىن الػدواهُحن اإلاساهلحن ودوز ؤلازصاد الىفس ي في حػدًله".  خٌى

ت ؤزس بسهامج ح ماعي في ؤلازػاد الى٘س ي بإطلىب هدٗذ الدزاطت بلى ال١ؼٙ ًُ اإلاخٔحراث الى٘ظُت، ومِٗس

 املخاكسة واإلاىاٛؼت الجماُُت ، لخِدًل الظلٞى الِدواوي للمساهٜحن الر٠ىز.

بُت، التي احظمذ بالِدواهُت، ٛد خ٘ذ ُدواهُتها واطخواُذ ؤن جدخٍ٘  ت الخجٍس بُيذ الىخاثج ؤن املجمُى

ً، في حمُّ ا إلاخٔحراث الى٘ظُت اإلاسجبوت بالظلٞى باألزس الري ؤخدزه البرهامج ؤلازػادي بِد مسوز ػهٍس

 الِدواوي للمساهٜحن الر٠ىز.

 (:1989غصة خسحن شوي ) -3

 جىاولذ مىكَى " بسهامج بزػادي إلاىاحهت مؼ٢لت الِدواهُت لدي اإلاساهٜحن الجاهدحن: 

هدٗذ الدزاطت بلى جـمُم وجوبُٝ بسهامج بزاػدي ه٘س ي حماعي، إلاىاحهت مؼ٢لت الظلٞى الِدواوي لدي 

طىت، وؤط٘سث  16و  12خالت ، جساوخذ ؤُمازهم بحن  12ساهٜحن الجاهدحن، ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً اإلا

الىخاثج ًُ ُدم وحىد ٗسوٚ دالت بخـاثُا بحن مخىطى دزحاث اإلاساهٜحن، ُلى مُٜاض الظلٞى الِدواوي في 

ٗترة اإلاخابِت ، وبُيذ الىخاثج الخوبُٝ البِدي والخدبعي للبرهامج ؤلازػادي ، مما ٌؼحر بلى ؤزس البرهامج بِد 

ُت ٓحر اإلاٜبىلت واإلاخمثلت في حِدًل الظلٞى الِدواوي  ٟرل٣ ؤزس البرهامج ؤلاًجابي في حِدًل ألاهمان الظلٟى

دم الواُت لألوامس ل٢ل مً اإلاساهٜحن واإلاساهٜاث.  اللٌ٘ي واإلاادي، ُو

 (:1991دزاست صالح الدًً غبىد ) -4

" مدي فاغلُت بسهامج  إزصادي في جخفُف خدة السلىن الػدواوي لدي طالب الجلفت الثاهُت مً خٌى

 الخػلُم ألاساس ي باسخخدام فىُاث السُىى دزاما":

( جلمُر وجلمُرة جساوخذ 40هدٗذ الدزاطت بلى خ٘م الظلٞى الِدواوي لدي ؤٗساد الُِىت الرًً ج٢ىهىا مً )

 ( طىت.14(و )12ؤُمازهم بحن )

ؤط٘سث هخاثج الدزاطت ًُ هجاح البرهامج ؤلازػادي اإلاظخخدم في جخُ٘ٙ خدة الظلٞى الِدواوي لدي 

ُت ُدًت، مً خال٤ بزباث ذواتهم والؼِىز بالثٜت بالى٘ع -اإلاساهٜحن ،وذل٣ باطخِما٤ ألاطالُب الظلٟى الخٟى
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اث دالت وجدُٜٝ الصخت الى٘ظُت الظلُمت والخىاٗٝ الى٘س ي لديهم ، خُث ٠اهذ هخاثج ال٘ سوٚ بحن املجمُى

رل٣ بِد ٗتراث اإلاخابِت.  ٛبل وبِد الخوبُٝ ، ٟو

 (:1991دزاست غبد اإلاىصف خسً غلي ) -5

" ممازست الػالج السلىوي في خدمت الفسد لخػدًل السلىن الػدواوي لدي ألاطفاٌ"  خٌى

 ت ال٘سد.هدٗذ الدزاطت بلى خ٘م الظلٞى الِدواوي لأله٘ا٤ باطخخدام الِالج الظلى٠ي في خدم

( طىت، 12 -9جلمُر مً جالمُر اإلاسخلت ؤلابخداثُت، ممً جتراوح ؤُمازهم ما بحن ) 20ج٢ىهذ ُُىت البدث مً 

 اطخخدم الباخث مُٜاض الظلٞى الِدواوي لأله٘ا٤ ، والبرهامج الٜاثم ُلى الِالج الظلى٠ي في خدمت ال٘سد.

بُت في الُٜاض الٜبلي، جىؿلذ الدزاطت بلى وحىد ٗسوٚ دالت بخـاثُا بحن مخىطى د ت الخجٍس زحاث املجمُى

ت في الُٜاض البِدي ، ُلى مُٜاض الظلٞى الِدواوي لـالح الُٜاض  ومخىطى دزحاث ه٘ع املجمُى

 (.1995) هلال غً : هاهد غىض غبد اللادز ، البِدي، مما ًد٤ ُلى هجاُت البرهامج ؤلازػاد الظلى٠ي اإلاٜترح

 (:1992دزاست سهام غلي غبد الحمُد) -6

 " مدي فاغلُت بسهامج إزصادي لخػدًل السلىن الػدواوي لدي ألاطفاٌ الللطاء".بِىىان

هدٗذ الدزاطت بلى ال١ؼٙ ًُ مدي ٗاُلُت بسهامج بزػادي لخِدًل الظلٞى الِدواوي لدي ألاه٘ا٤ اللٜواء 

مُٜاض  ( ه٘لت مً الخاؿلحن ُلى دزحاث مسجِ٘ت في30( طىت، ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً )12-10مً )

بُت ب ) ت ججٍس خحن: مجمُى ت كابوت ب 15الظلٞى الِدواوي ، ٛظمذ الُِىت بلى مجمُى ( ه٘لت ،ومجمُى

( ه٘لت، مً بحن ألادواث التي اطخخدمتها الباخثت : مُٜاض الظلٞى الِدواوي لأله٘ا٤ ، والبرهامج 15)

 ؤلازػادي اإلاٜترح.

ت اللابوت، ومخىطى  جىؿلذ هخاثج الدزاطت بلى وحىد ٗسوٚ دالت بخـاثُا بحن مخىطى دزحاث املجمُى

بُت، وهرا ًد٤ ُلى ٗاُلُت البرهامج  ت الخجٍس بُت، بِد جوبُٝ البرهامج لـالح املجمُى ت الخجٍس دزحاث املجمُى

 ؤلازػادي.
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 (:1993دزاست فاطمت خىفي مدمىد) -7

 بل اإلادزست".بػىىان " إغداد بسهامج للػب الجماعي لخفع السلىن الػدواوي لدي ألاطفاٌ ما ك

ٝ اللِب، ج٢ىهذ ُُىت  هدٗذ الدزاطت بلى خ٘م الظلٞى الِدواوي لدي ؤه٘ا٤ ما ٛبل اإلادزطت ًُ هٍس

( 7( بلى ؤٛل مً )4( ه٘ال مً ؤه٘ا٤ داز الخلاهت بمدًىت هـس، جساوخذ ؤُمازهم مً )75الدزاطت مً )

 طىىاث، مظخخدمت مُٜاض الظلٞى الِدواوي لو٘ل ما ٛبل اإلادزطت .

ت  مً بحن الىخاثج التي جىؿلذ بليها الدزاطت، وحىد ٗسوٚ دالت بخـاثُا بحن مخىطى دزحاث املجمُى

ت في الخوبُٝ البِدي ، ُلى مُٜاض الِدواوي  بُت في الخوبُٝ الٜبلي، ومخىطى دزحاث ه٘ع املجمُى الخجٍس

غً : هاهد غىض غبد  ) هلال لـالح الخوبُٝ البِدي مما ًد٤ ُلى ٗاُلُت البرهامج ؤلازػادي اإلاظخخدم 

 (.1995اللادز 

 (:1993مدمىد دمحم زصاد ) -8

 " سُىىلىحُت الػىف لدي حماغت غصابُت" خى٤ مىكَى :

ا الخدىلُت الِـاب  هدٗذ الدزاطت بلى الخِٖس ُلى ال٘سوٚ بحن حماُت ُـبُت ، جخ٢ىن مً ٗئاث الهظخحًر

خدم الباخث : حلظاث الِالج الى٘س ي الٜهسي، ؤلاٟخئاب الِـابي في ؤلاطخجابت لظلٞى الِىٙ ، اطخ

ا الخدىلُت ،)3الجماعي ُل ُُىت ج٢ىهذ مً ) ( مسض ى 4( مسض ى بالِـاب الٜهسي و )2( مسض ى بالهظخحًر

 باإلٟخئاب الِـابي.

ؤط٘سث هخاثج الدزاطت ًُ وحىد ؤزس بًجابي لجلظاث الِالج الى٘س ي الجماعي في الخخُ٘ٙ مً طلٞى الِىٙ 

 ت .لدي ؤٗساد ُُىت الدزاط

 (:1993دزاست هبُل خافظ وهادز فخحي كاسم ) -9

 " بسهامج إزصادي لخفع السلىن الػداووي لدي ألاطفاٌ".بِىىان 

هدٗذ الدزاطت بلى جـمُم بسهامج بزػادي لخ٘م الظلٞى الِداووي لدي الاه٘ا٤ في بِم اإلاخٔحراث ) 

مُرة، مً اإلاسخلت ؤلابخداثُت بمداٌٗت ( جل109( جلمُر و )147اإلادزطت(، ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً ) -ألاطسة

 الٜاهسة ، اطخخدم الباخثان مُٜاض ُحن ػمع للظلٞى الِداووي ، وبسهامج بزػادي.

 جىؿلذ هخاثج الدزاطت بلى الخدٜٝ مً ألازس ؤلاًجابي للبرهامج اإلاٜترح.
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ا غبد السؤوف ) -11 ل ثٍس  (:1994دزاست حبًر

 بػىىان " الػدوان لدي طلبت الجامػت وأثس بػع أسالُب الػالج الجضطلتي في الخخفُف مً خدجه "

هدٗذ الدزاطت بلى الخِٖس ُلى الِدوان لدي هلبت الجامِت، وؤزس بِم ؤطالُب الِالج الجؼولتي في 

ت مً مخخلٙ ( مساهٜا، ًمثلىن هالب وهالباث اإلاسخلت الجام134ُِالخخُ٘ٙ مً خدجه لُِىت م٢ىهت مً )

 الخخــاث .

دلذ هخاثج الدزاطت ُلى ِٗالُت ؤطالُب الِالج الجؼولتي في الخخُ٘ٙ مً مظخىي الِدوان لدي ؤٗساد ُُىت 

 الدزاطت ، بِد بحساء ؤلاخخباز البِدي للدزاطت.

 (:, 1995stecدزاست سخً ) -11

 خٌى مىطىع " أثس بسهامج سلىوي في جخفُف خدة الػىف لدي اإلاساهلحن:

ذ الدزاطت للخِٖس ُلى ؤزس بسهامج طلى٠ي ، في جخُ٘ٙ خدة الِىٙ لدي اإلاساهٜحن ُلى ُُىت م٢ىهت مً هدٗ

( طىت، وحِدًل طلٞى الِىٙ لديهم ججاه ؤٛسانهم واملخُوحن بهم ، 17-15( مساهٜحن جتراوح ؤُمازهم بحن )6)

ُاتهم الخاهئت التي اٟدظبىها و  ٝ دزاطت ؤطباب الِىٙ ، وجددًد طلٟى الِمل ُلى حِدًلها بزػادًا ًُ هٍس

ٝ مدمى حِلم طابٝ وبُادة حِلم حدًد ًسض ى ُىه املجخمّ.  ًُ هٍس

ؤػازث هخاثج الدزاطت بلى ٗاُلُت البرهامج ؤلازػادي الظلى٠ي اإلاظخخدم في جخُ٘ٙ خدة الِىٙ لدي ُُىت 

 الدزاطت مً اإلاساهٜحن.

 (:1996دزاست طازق غبد هللا ) -12

 "د سلىوي في حػدًل السلىن الػدواوي لخالمُر اإلاسخىي ؤلابخدائيخٌى " فػالُت بسهامج إزصا

هدٗذ الدزاطت بلى اخخباز ٗاُلُت جٜىُت الخدُُم ؤلاًجابي ، والخدُُم الظلبي في حِدًل الظلٞى الِدواوي 

.ً  اإلاىحه هدى الراث وهدى آلاخٍس

طىت(. ؤًهسث  11بلى  9( خاالث مً طً )10، وج٢ىهذ الُِىت مً ) اطخخدم الباخث مُٜاض الظلٞى الِداووي

 الىخاثج ٗاُلُت البرهامج الظلى٠ي في حِدًل الظلٞى الِداووي.

 



ــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ     الفصل الخمهُدي  ـــــ

 

 

27 

 (:1996دزاست غلُت مدمىد صػبان ) -13

" مدي فاغلُت بسهامج للمهازاث ؤلاحخماغُت في جخفُف خدة السلىن الػدواوي لدي أطفاٌ مسخلت بِىىان:

 بخدائُت".اإلادزست ؤلا 

هدٗذ الدزاطت بلى ال١ؼٙ ًُ ٗاُلُت بسهامج للمهازاث ؤلاحخماُُت في جخُ٘ٙ خدة الظلٞى الِدواوي ، 

( طىت 12( و)9( جلمُر مً الر٠ىز وؤلاهار ، جساوخذ ؤُمازهم ما بحن )40اػخملذ ُُىت الدزاطت ُلى )

بُت ، خاؿت وجىؿلذ الدزاطت بلى ٗاُلُت البرهامج ؤلازػادي ، وجإزحره ؤلاًجابي م ت الخجٍس ّ ؤُلاء املجمُى

ً باليظبت للُٜاض الخدبعي. رل٣ اطخمساز ٗاُلُت البرهامج ؤلازػادي بِد مسوز ػهٍس  لدي ٗئت ؤلاهار ، ٟو

 (:1998دزاست أمل دمحم سالمت ) -14

" الػالكت بحن ممازست بسهامج في خدمت الجماغت وجدسحن ألاداء ؤلاحخماعي للطفل الػدواوي " هدفذ خى٤ 

الدزاست إلى مداولت جىمُت اإلاسؤولُت ؤلاحخماغُت لدي ألاطفاٌ الػدواهُحن، وحػلهم أهثر كدزة غلى آداء 

 أدوازهم بىفاءة وفاغلُت، مً خالٌ ممازستهم لبرهامج خدمت الجماغت."

( ٗسد جىؿلذ 30اطخخدمذ الباخثت مُٜاض الظلٞى الِدواوي ، ومُٜاض ألاداء ؤلاحخماعي ج٢ىهذ الُِىت مً )

 خاثج الدزاطت بلى جدظً ألاداء ؤلاحخماعي للو٘ل الِدواوي مً خال٤ حلظاث البرهامج اإلاٜترح.ه

 ( .kesslerk § kymissis,snyder 1999دزاست سىاًدز وهُمس وهِسلسن) -15

" السلىن الػدواوي غىد اإلاساهلحن الرًً ٌػاهىن مً مضىالث هفسُت واططساباث بالسلىن  خى٤ 

 ؤلاحخماعي".

ت الدزاطت مً اإلاساهٜحن الرًً ٌِاهىن مً مؼ١الث ه٘ظُت ، واكوساباث بالظلٞى ؤلاحخماعي ، زم ج٢ىهذ ُُى

ت كابوت 50جىشَّ مجمَى ) بُت جلٜذ ُالحاث ه٘ظُت ، ومجمُى ت ججٍس خحن : مجمُى ( مساهٜا بلى مجمُى

 هبٜذ ُليهم اإلاِالجاث الى٘ظُت ؤلاحخماُُت.

حن في اإلاِال جت مً اإلاسهٜحن ، ٛد ؤؿبدىا ؤٛل ُدواهُت ، مما ًد٤ ُلى ٗاُلُت دلذ هخاثج الدزاطت ؤن اإلاؼاٟز

 البرهامج ؤلازػادي.
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 (:2111دزاست فخُاوي أبى هسم ) -16

 " مدي فاغلُت بسهامج إزصادي في جخفُف خدة السلىن الػدواوي لدي جالمُر اإلاسخلت ؤلابخدائُت".خى٤ 

هدٗذ الدزاطت بلى ال١ؼٙ ًُ مدي ٗاُلُت بسهامج بزػادي في جخُ٘ٙ خدة الظلٞى الِدواوي ، لدي جالمُر 

( جلمُر وجلمُرة مً جالمُر الـ٘حن السابّ 60( طىت، ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً )11-9اإلاسخلت ؤلابخداثُت مً )

 ِدواوي اإلاظخخدم في الدزاطت.والخامع ؤلابخداجي ، الخاؿلحن ُلى دزحاث مسجِ٘ت في مُٜاض الظلٞى ال

 اطخخدمذ الدزاطت مُٜاض الظلٞى الِدواوي ، والبرهامج ؤلازػادي مً جـمُم الباخث .

 جىؿلذ الدزاطت بلى الىخاثج الخالُت:

بُت، ُلى مُٜاض الظلٞى  - ت الخجٍس جىحد ٗسوٚ ذاث داللت بخـاثُت بحن مخىطواث دزحاث املجمُى

 البرهامج اإلاىحه لهم لـالح الخوبُٝ البِدي.الِدواوي ٛبل وبِد جوبُٝ 

بُت، وبحن مخىطواث دزحاث  - ت الخجٍس جىحد ٗسوٚ ذاث داللت بخـاثُت بحن مخىطواث دزحاث املجمُى

ت  ت اللابوت بِد جوبُٝ البرهامج ؤلازػادي وذل٣ ُلى مُٜاض الظلٞى الِدواوي لـالح املجمُى املجمُى

بُت.  الخجٍس

بُت، ُلى مُٜاض الظلٞى ال جىحد ٗسوٚ ذاث داللت  - ت الخجٍس بخـاثُت بحن مخىطواث دزحاث املجمُى

 الِدواوي في الخوبُٜحن البِدي والخدبعي للبرهامج ؤلازػادي.

 (:2111دزاست أخمد دمحم خمصة ) -17

" فاغلُت بسهامج إزصادي لخخفُف سلىن الػىف لدي غُىت مً اإلاساهلحن الرهىز مً طالب بِىىان 

 الثاهىي الػام"

ت ٗاُلُت البرهامج ؤلازػاجي اإلاظخخدم في جخُ٘ٙ طلٞى الِىٙ ) الراثهدٗ ً-ذ الدزاطت بلى مِٗس -آلاخٍس

ألاػُاء( ُىد اإلاساهٜحن الر٠ىز، مً هالب الثاهىي الِام ، ًدظمىن بدزحت ُالُت مً الِىٙ، اػخملذ ُُىت 

ب16-15( هالب مً )20الدزاطت) ت ججٍس خحن: مجمُى ( هالب جم 10ُت جلم)( طىت، زم جٜظُمهم بلى مجمُى

ت كابوت جلم) ص الباخث ُلى اطخخدام الخِدًل 10جوبُٝ البرهامج ؤلازػادي ُليهم، ومجمُى ( هالب، ٟز

 الظلى٠ي ،باطخخدام ؤطلىبي املخاكسة واإلاىاٛؼت الجماُُت .
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ت اطخخدم الباخث مُٜاض طلٞى الِىٙ مً اُداده ،والبرهامج ؤلازػادي اإلاٜترح مً بُداده، جىؿلذ الدزاط

 بلى الىخاثج الخالُت:

ت اللابوت بِد جوبُٝ البرهامج مً  - بُت ،واملجمُى ت الخجٍس جىحد ٗسوٚ ذاث داللت بخـاثُت بحن املجمُى

بُت. ت الخجٍس  خُث جخُ٘ٙ طلٞى الِىٙ لـالح املجمُى

بُت ، ٛبل وبِد جوبُٝ البرهامج مً خُث جخُ٘ٙ  - ت الخجٍس جىحد ٗسوٚ ذاث داللت اخـاثُت بحن املجمُى

 طلٞى الِىٙ لـالح الُٜاض البِدي.

ت اللابوت، ٛبل وبِد جوبُٝ البرهامج مً خُث جخُ٘ٙ  - الجىحد ٗسوٚ ذاث داللت اخـاثُت بحن املجمُى

 طلٞى الِىٙ .

ً مً اإلاخابِت  - بُت بِد جوبُٝ البرهامج ، وبِد ػهٍس ت الخجٍس ال جىحد ٗسوٚ ذاث داللت اخـاثُت بحن املجمُى

ِىٙ، مما ٌِني ٗاُلُت البرهامج ؤلازػادي في جخُ٘ٙ طلٞى الِىٙ لدي مً خُث جخُ٘ٙ طلٞى ال

 اإلاساهٜحن.

 (:2112دزاست صادًت غبد الخالم ) -18

 "أثس بسهامج إزصادي في خفع الػدوان بحن ألاصلاء ".بِىىان 

حن هدٗذ الدزاطت ال١ؼٙ ًُ ؤزس بسهامج بزػادي، ذو هبُِت ج٢املُت، في بم٢اهُت خ٘م الظلٞى الِدواوي ب

 ( طىت.18 -15( مساهٜا، جساوخذ ؤُمازهم بحن )30ألاػٜاء لُِىت م٢ىهت مً )

اث وممازطاث الظلٞى الِدواوي بحن ألاػٜاء ُلى اخخالٖ جسبُتهم، ٟما  ؤػازث الىخاثج بلى اهخ٘اق مظخٍى

٘اءة ٗىُاجه، مما ًد٤ ُل ى ؤن حِدد ٗىُاث ؤػازث الىخاثج بلى اطخمساز ؤزس ِٗالُت البرهامج بِد ٗترة اإلاخابِت، ٟو

ؤلازػاد ؤلاهخٜاجي الخ٢املي، وحِدد وطاثله ٌظاهم ٠ل منها في الخوٚس لِىاؿس في شخـُت ألاػٜاء اإلاساهٜىن 

 اإلاسجبوت بالِالٛت ؤلاحخماُُت، 

والى٘ظُت بُنهم ، لخدىاولها بالتهرًب والِالج بلى الخد الري جىخ٘م ُٗه اإلامازطاث الِىُ٘ت، وهى ما ؤػازث 

 لجاث ؤلاخـاثُت بِد جوبُٝ البرهامج وؤزىاء ٗترة اإلاخابِت.بلُه اإلاِا
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 Anderson- Butcher , Newsome § Nay(2113 :)دزاست أهدزسىن باحضس وآخسون  -19

بي في جىمُت اإلاهازاث ؤلاحخماغُت وخفع السلىن الػدواوي غىد الخالمُر:خى٤   " فاغلُت بسهامج جدٍز

بي في جىمُت اإلاهازاث ؤلاحخماُُت، وخ٘م الظلٞى الِداووي  هدٖ الدزاطت بلى اطخٜـاء ٗاُلُت بسهامج جدٍز

 ( جلمُر في مدزطت ابخداثُت.462ُىد الخالمُر، هبٜذ الدزاطت ُلى ُُىت مخ٢ىهت مً )

 السلىوي للخخفُف مً السىن الػدواوي _ثالثا دزاساث جىاولذ البرهامج اإلاػسفي

 pitkanen(1976)دزاست  -1

ها  "فػالُت بسهامج غالج سلىوي مػسفي في خفع السلىن الػدواوي لدي اإلاساهلحن " مىكُى

ت  ٗاُلُت اطلىب اللبى الراحي ٟبرهامج ُالج طلى٠ي مِسفي في خ٘م الظلٞى  هدٗذ الدزاطت الى مِٗس

بُت و  ت ججٍس ب الِدواوي لدي ُُىت مً اإلاساهٜحن, زم جٜظُم الُِىت الى مجمُى مجمىُت كابوت. و ٛد جم جدٍز

بُت ُلى جىمُت اإلاهازاث الاحخماُُت مّ اللبى الراحي, و اط٘سث الىخاثج ُلى وحىد ٗسوٚ  ت الخجٍس املجمُى

خحن لـالح  ادة الٜدزة  ُلى اللبى الراحي بحن املجمُى دالت اخـاثُا في اهخ٘اق الظلٞى الِدواوي, و ٍش

بُت )هٜال ًُ ..اػٖس ُبد ت الخجٍس  ) 176: 1997الٜادز , املجمُى

 (jarvinen 1989)دزاست حازفجن  -2

 " بسهامج حػدًل السلىن اإلاػسفي ججاه كُم املجخمؼ"خى٤ مىكَى 

ٛامذ الدزاطت ُلى مجمىُت مً اإلاساهٜحن الِدواهُحن الرًً ًملىن ؤخ٢اما في بؿالخُت خاؿت باألخدار 

خل و طوى, بطخخدمذ الباخثت  في هره خدر مً الر٠ىز الرًً بزج١بى حساثم ٛ 14الؼسطحن, بلٕ ُددهم 

الدزاطت بسهامجا لخِدًل الظلٞى اإلاِسفي ججاه ُٛم املجخمّ باطخخدام اطلىب الخىاز و لِب الدوز و 

ب ُلى الخ١٘حر الىاٛد, و خل اإلاؼ٢لت و مدا٠اة الىمىذج , بطخمس جوبُٝ هرا البرهامج  اػهس , و ادي  6الخدٍز

ُماث, و التي جلمىذ  ُٛم اللبى الراحي و الخِاون و الىٌام, و ٛد بُخبرث الى جدظحن طلٞى ؤلالتزام و الخِل

حن, التي ٛاطتها الباخثت ٛبل و بِد حٍِسم  الباخثت ذل٣ ماػسا ُلى حٔحر الُٜم اإلاىحهت لظلٞى اإلاؼاٟز

حن للبرهامج ) هادًت اخمد بني مـو٘ى,   ( 56 : 2008اإلاؼاٟز
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 (2111دزاست الػلاد غصام غبد اللطُف )

بُخمدث الدزاطت ُلى بسهامج ُٜالوي بهِ٘الي مِسفي بطخخدم للبى  الٔلب و الِدوان لدي اإلاساهٜحن 

مساهٜا مً الر٠ىز, و ٛد ؤػازث  هخاثج الدزاطت الى بهخ٘اق الٔلب و  20الِدواهُحن , لِبت م٢ىهت مً  

بُت , بِد جوبُٝ البرهامج و بطخمساز ؤزس   ذل٣ بِد ٗترة اإلاخابِت. الِدوان لدي ؤٗساد املجمىُت الخجٍس

ٟما اػازث هخاثج الدزاطت الى ٗاُلُت ٗىُاث الازػاد الِٜالوي الاهِ٘الي, ٠الدخم و الخىاز و الاٛىاَ و 

الىاحباث اإلاجزلُت , و جبظُى ازس الاهاهت , و الخىِ٘ع الاهِ٘الي و جىمُت مهازاث الخِامل مّ مـادز التهدًد في 

ت الازػادًت, لخـبذ ؤٟثر واُِٛت بِد حِدًل و ج٘ىُد اإلاِخٜداث و الاٗ ٢از الالُٜالهُت لدي اٗساد املجمُى

 الجلظاث ؤلازػادًت , و هى ما ادي الى اهخ٘اق مظخىي الظلٞى الِدواوي.

 حػلُب غلى الدزاساث السابلت:

لدزاساث السابلت وفلا للمداوز التي زأث أنها جخدم البدث الحالي ًخضح  مً خالٌ اسخػساض الباخث

 :ماًلي

جىؿلذ دزاطاث ال٘ئت ألاولى ؛ بلى وحىد ُالٛت وهُدة بحن ألا٢ٗاز الالُٜالهُت والظلٞى الِدواوي ُىد 

اإلاساهٜحن خاؿت، بدُث ؤن ألاٗساد الرًً ًخمظ٢ىن باأل٢ٗاز الالُٜالهُت لديهم ؤطالُب مىاحهت ؤٛل ج١ُ٘ا 

ؤن الِدوان هى ُامل طلى٠ي  مً ٓحرهم مً ذوي الِدوان اإلاىخ٘م. وؤهم ما ؤٟدث ُلُه هره الدزاطاث

مِسفي، وؤن ألاٗساد ذوي الظلٞى الِدواوي اإلاسجّ٘ ؤٟثر حؼبثا باأل٢ٗاز الالُٜالهُت ، ٗال٘سد الِدواوي ًدمل 

ِخٜد ؤهه ألاٛىي، وبذا لم ١ًً ٛىٍا ٗةهه  د مً خال٤ ذاجه، َو مِخٜداث خاهئت ًُ الِدوان، ًداو٤ ؤن ًٟا

ً، ٗالِدواهُ ت في اُخٜادهم وهٌسهم هي حِبحر ًُ مٌاهس الٜىة والهُمىت والدظلى، ًٜ٘د ُٛمخه بحن آلاخٍس

لى هرا ٗةن ممازطت ال٘سد للٜىة والهُمىت  بِىما الظلبُت حِد حِبحرا ًُ اللِٙ والعجص وبوِدام الخُلت، ُو

سحّ ذل٣ بلى الخيؼئت ؤلاحخماُُت الخاهئت، خُث ؤهى د مً اطخدٜاٚ وجٜدًس الراث لدًه ٍو ً جٍص ا ُلى آلاخٍس

لى هرا ٗةن ألاه٘ا٤ الِدواهُحن ٌِخٜدون ؤ،  وِِؽ في مجخمّ ) ذ٠ىزي( ًمجد الٜىة والظلوت للر٠ىز، ُو

س  داٍٗ ُلى م٢اهتهم ؤلاحخماُُت بحن ألاٛسان وبالخالي ًمُلىن بلت جبًر دُم جٜدًس الراث، ٍو الِدوان ٌِصش ٍو

 (.234: 2117.) طه غبد الػظُم ، اطخخدامهم للِدوان

اث ٟرل٣ بلى ؤن ألاٗساد الرًً ج٢ىن لديهم اُخٜاداث اًجابُت ًُ الِدوان، ًٌهسون وجىؿلذ الدزاط

مظخىٍاث مسجِ٘ت مً الظلٞى الِدواوي ،مٜازهت باألٗساد الرًً ًٜسزون مً خال٤ اُخٜادهم ؤن الِداون ٓحر 

ت و  حر مؼسوَ ، ولٜد ؤٟد زواد الخىحه اإلاِسفي بإن هىاٞ ُالٛت مخبادلت بحن اإلاِٗس ى٤ ٓو ؤلاهِ٘ا٤، وؤن مٓس
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ُا، ومِخٜداث طابٜت لٌهىزه، وبالخالي ال ًم١ً الىٌس بلى ؤي  وزاء ٠ل بهِ٘ا٤ بًجابي ؤو طلبي بىاءا مِٗس

ٜت الخ١٘حر وبدزاٞ ال٘سد.  بكوساب بهِ٘الي ُلى ؤهه خالت مى٘ـلت ًُ هٍس

وان لدي ال٘سد وؤن في كىء ما جٜدم مً دزاطاث طابٜت ، هخلف بلى ؤن ألا٢ٗاز الالُٜالهُت حظبٝ ًهىز الِد

ُت مثل جىلُد  ـىز في الِملُاث اإلاِٗس ُت، ٛو ٘اث مِٗس ألاٗساد الِدواهُحن بـ٘ت خاؿت ج٢ىن لديهم جدٍس

الخلى٤ البدًلت في مىاٛٙ الـساَ، واإلاؼ١الث البُيصخـُت، والخِٖس ُلى ألاطلىب ألاٗلل في خل هره 

صاءاثهُحن لديهم جداإلاؼ١الث والـساُاث، ٟما ؤن ألاٗساد الِدوا ٘اث في ؤلُا ، خُث ًسحِىن ما ًٜىمىن به ٍس

.ً ُاث ُدواهُت بلى آلاخٍس  مً طلٟى

مً الدزاطاث ُصم الباخث وشادث مً بؿسازه لإلهوالٚ في البدث الخالي مً  الفئت ألاولىؤٟدث هخاثج  -

ه دداولت ج٘ىُألا٢ٗاز الالُٜالهُت الداُمت للِدوان التي ًدملها الوالب الجامعي، زم بىاء بسهامج اػادي وم

ت مً الدزاطاث بمثابت اإلاىحه ألاطاس ي  للىؿى٤ بلى حِدًل الظلٞى الِدواوي لدًه، ٜٗد ٠اهذ هره املجمُى

 للبدث الخالي.

ت لخ٘م الظلٞى الِدواوي ُىد  الفئت الثاهُتؤما  - مً الدزاطاث ، التي اهخمذ ببىاء بسامج بزػادًت مخىُى

ت مً الخالمُر، ألاه٘ا٤  جالمُر اإلادازض، ٜٗد جىؿلذ بلى بزباث هجاُت وؤهمُت البرامج ؤلازػادًت ُلى مجمُى

لديهم وبالخالي جوىزا  منهم واإلاساهٜحن، بدُث لىخٍ جدظىا وجوىزا في اإلاهازاث ؤلاحخماُُت، ومهازاث الخىاؿل

هم واهخ٘اق الظلى٠اث الِدواهُت لديهم.  ُلى مظخىي طلٟى

مً الدزاطاث التي ؤوزدها الباخث في هرا ال٘ـل ٜٗد ؤزبدذ ٗاُلُت اإلاىحى اإلاِسفي في الِالج  الفئت الثالثتؤما 

ُلمُت ًُ هرا  الِٜالوي ؤلاهِ٘الي في خ٘م الظلٞى الِدواوي خاؿت ُىد اإلاسهٜحن ،وشود الباخث بدـُلت

الىَى مً البرامج، اطدىادا بلى مىحى حِدًل الظلٞى اإلاِسفي، وطاُده في جددًد مىهجُت الدزاطت ، ودُم 

ؤهمُت جىحهها هدى بىاء بسهامج بزػادي حماعي مِسفي طلى٠ي لخِدًل الظلٞى الِدواوي لدي اإلاساهٝ الوالب 

 الجامعي.

سخيخج الباخث:  لِلمي الخالي مّ الدزاطاث الظابٜت في ؤهمُت اإلاىكَى الري ؤهه هىاٞ اج٘اٚ بحن البدث اَو

رل٣ في الهدٖ الري ٌظعى البدث الخالي لخدُٜٜه  ُت، ٟو ُت طلٟى ًدىاوله، وؤهمُت الخـدي له بإطالُب مِٗس

وهى الخـدي للظلٞى الِدواوي، ومداولت حِدًله والخٜلُل مً مظخىي وحىده ، لخدُٜٝ مظخىي مً الصخت 

ٗٝ الى٘س ي وؤلاحخماعي ُىد اإلاساهٝ الوالب الجامعي، وهىاٞ اج٘اٚ في مىهج الدزاطت هى الى٘ظُت، والخىا

بي )خاؿت في ال٘ئت الثاهُت والثالثت مً الدزاطاث(.  اإلاىهج الخجٍس
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33 

خٝ البدث الخالي ،مّ الدزاطاث الظابٜت الىازدة في هرا ال٘ـل، مً خُث ُُىت الدزاطت اإلاخمثلت في مسخلت  ٍو

رل٣ جخ٘ٝ هخاثج البدث الخالي وما جىؿلذ اإلاساهٜت ، والت ي حظخدٝ مً البدث والجهد ما ًلُٝ بها ألهمُتها ٟو

بلُه الدزاطاث الظابٜت ، خاؿت منها ال٘ئت الثالثت التي ؤزبدذ ٗاُلُت اإلاىحى اإلاِسفي في الِالج الِٜالوي 

 حن.ؤلاهِ٘الي في ج٘ىُد ألا٢ٗاز الالُٜالهُت وخ٘م الظلٞى الِدواوي ُىد اإلاساهٜ

اطخ٘ادث الباخثت مً اهالُها ُلى الدزاطاث الظابٜت في بهجاش هرا البدث بمخخلٙ ُىاؿسه ، خاؿت بىاء 

ما.  البرهامج ؤلازػادي الجماعي اإلاِسفي الظلى٠ي جخوُوا، جىُ٘را وجٍٜى
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  :مقدمــــة
تسياد يي بنياخشت ييةاليناخبنياخااألنشطةالرياضييةالمتتفةيةمينأنايواللسياتيالتي تعتبرممارسة

ديي ا وب ييلرممت امفييةد لاأديي ال يياالبييرام المناسييبةلييي  م انييياال يي راا الييناخلللييىدفيي أسيي متزنييالاد
.ل لاد دفميةسفيمة

الرياضيييةييي العييال ل يي مارسيي ااأللعييا ميينأ يي  ميينبيييناألنشييطةالرياضيييةلرياضيية ييرمالييي لتعتبيير
دف التة يرلالت رفالاماد ل ييلسيفةنااحةلتربيةاأليرا تعتبري  داإلنساندف مراألزمنةالمتتفةة

.1يعميمنأايالامادةير منأيرا الةري 
رمدفيي اسييتت ا امييي دضيي اتحقيي النمييلالمتييزنألاييزاخالاسيي ي يي ت سيي ممارسييي االقيي  ميياأن ييا

 ماأن اتطيلردلدف تنميةدنا رالقلمالعضفيةلالتحميالعضف لالمرلنةلالتحميال لريالتنةس دالاس 
دتا يةلي فيتيةالتلاي لال  ةلاالتيزانلسيردةر الةعييمندنا رالق رمالحر يةالعامةيتحسنمندنا ر

بالمسيتلف االرتقياخ يي  العفمي  التقي   دل ي سياق بالتي ر يي النميللالتي ر يي النضي تتمييزالميراققينالتي 
تل يي التي  لالمعفلمياا المعيارف نتيا  قيل العيال المتقي    لي ي يظ ر اللي لالتةل  االمتياز للعي الرياض د

لالتاار  لالبحلث لالت ري  العفم  التطبي  الم تسبةي  التبراا  ل  يعل  لقلا يدالماا قلا ي  العامفلن  لي ا
.ةالرياضي المنايساا ت ي من والرياض لمر ل  المستلف دف   بيرم ب راة تؤثر الت  العفمية

أ بحا العال  أ طار  ي ي  الرياضية لالبطلالا المنايساا ا تسبت ا الت  ال بيرم لالشعبية االقتما لرغ 
هلرلتي االقتميا  بفي  حييث  بييريند لشيفف باقتميا  تحظي  تا ية ب يةة اليي   يرم لرياضية دامة ب ةة الرياضة

.انتاتا دف  معفقة ت لن الت  األللمبية ل لالعالمية من ا القارية الرسمية لالمنايساا ي المسابقاا
دفي أقي المتطفبيااالتي تحتاا ياقيلوالرياضي  التي ري  بااني  البياحثلن اقيت  األقميية ل يلو النظير

يي يعياي  لر مين ال ي لميالد  يةالتييثيرلالتةادييبيينالايانبيندالرياضةتا ةمنالناحيةالب نيةلالم ارية
 ديالف يرماليي بمسيتلالدي البياحثلندفي ضيرلرمتمتي حيثأ  درياض دمفيةاإلد ا الشاميلالمتلازنلف

ل يييي أ يييي دتسيييياد الةرييييي دفيييي تحقييييي الةييييلزميييينالعلاميييييالتيييي دألن ييييابييييليا يييي  بيييييرلالفيا ييييةالب نيييييةميييين
Thierry ال  ييةدالمرلنييةددلثيي الدالسييري  الاييري مثييي متتفةيية حر يياا ييرمالييي تتطفيي لعبييةدفيي أن
2الخ...الت لي 

                                                           

د4002داإلسي ن ريةدالم تبيةالم يريةدحطبمقـا يـا كـرل المـدمركز الـحكك  يـا اعلبـال العما مـة م ـا  ددف ز  محم حسنددما أبلالقاس محم -1
.87ص

2
 - Thierry Noteboom, Les fondements pédagogiques et techniques du Hand-ball, édition amphora, paris, 1986, 

p 16. 
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الم اريييةديعتميي الميي ربلندفيي ديي مطراتيي مييناايييال ييةااالب نيييةللميينأايييتطييليرلتنميييةدنا يير
التيي يعتميي قالميينبييينالطيير د1ميينالناحيييةالب نيييةلالم اريييةلالتططيييةلالنةسيييةاإلديي ا الشيياميلفرياضيييين

ألعا بسيطةالتنظيي يي ياأ ثيرمينيير يتنايسيلنا االلعا ال فيرملق الم ربلنضمنالح صالت ريبية
ميزمالتقت ردف السينألالمسيتلفالبي ن ليففي دفي ياالطياب الترليحي لالتسيفيةل ي تسيتت  لي  لاد م

لال يرااالاريألعا متع  ممنبين اماملدةكسن  الويد مايعري ا2يي اأ لاالأا زمبسيطةألب لن ا
يييةاي م مرلنة لاد قال فهأ لات الس للييييلالتنةلتتميزبطاب السرلرلالمرحيييييةالب نييييالفيا لألعا لاأل لاا

.3ااالبسيطةيييممارست الت رارقادق بعضاإليضاح
اسييتت ا البييرام الت ريبيييةالتيي التحتييليدفيي األلعييا ال ييفيرمتييؤ ف ليي الضييي لالمميييلديي  تييليري

دينالتي ري دليعيل لليىبالسيف بينيبتع لندن رالمنايسةلالتشلي ب لوالبرام الت ريبيةدمماياعيال د
.الم ارفل دبيندف المستلفالب ن ل

ب نيةلق تفىالق رااالت تسيمولمنالمتطفبااالت يا أنيتميزب االد  رمالي ق ال ةااال
يييية التحمييييلالقيييلملتعطييي لفاسييي  ابفييييةلاسيييتع ا لفعمييييدفييي أسيييا التطيييلرالشييياميلالميييرتبطلف يييةااالب ن

اريلاليييلييعتبيييرمييينأبيييرزاألقييي افدألن ييياتعتبيييرمتطفبيييااأساسييييةلييي  اخالم ييي4لالسيييردةلالمرلنيييةلالرشيييا ة
ارااالحر ييةال المييةلال يادييةدن التتطييطلفبيرام الت ريبييةد يلالىالم ياراااألساسييةلقي الم يةاألساسي

يي  م ميا رالم يارييعتبيالااني دألن5 يلي دقي بمثابيةالر ييزملفعبيةمثييالتمرييرداالسيتقبايدالتنطييطدالت
 دمفيية يي  يعيايلميؤثر  لر مين ليه لمياتياصد بشي ي اليي   يرم ليي  ديا بشي ي الرياضيية االنايازاا تحقيي 

.لفرياض  لالمتلازن الشامي اإلد ا 
باسيتت ا األلعيا ال يفيرممقتيرحبيثربرنيام تي ريب قلوال راسةلالملسلمةبناخادف ماسب ااخال

:حيث س قلاالبحثال (سنة21-24)ل دب  رمالي لاأل اخالم اريال ةااالب نيةدف تنمية
.مق مةدامةلفبحث

                                                           

 ارالة ييرالعربيي دديــا دروا الحربمــة البدلمــة والرماتــمة أســا الحــدرمل الرماتــا لحلممــة البمايــة البدلمــة ييبح حسييانيندمحمي  ميايدبيي الحمييي د-1
.291دص2998دالقاقرم

.282دص2992د ارالة رالعرب دالقاقرمدالحربمة الرماتمة المدرسمةأمينأنلرالتلل د-2
.22دص2974دالقاقرمد ارالمعارفد3الطبعةدموسو ة اعلبال الرماتمةدمحم حسند لي-3
د4021الازاتيردد3ازاتيرداامعيةالغييرمنشيلرمدأطلرحة  تلراوحوظمف برلامج حدرمبا بحقلمن اعكما  الحدرمبمة إل داد لاشئ كرل المدسةيرالحا د-4

.13ص
.93دص4002دالقاقرمد ارالة رالعرب دكرل المد لبعممعدمنيرارا  براقي -5
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بحيثد للىلض الةرضييااالمؤ تيةليي اإلشي اليةالعاميةلفليتضمناش اليةالبحث:الاان التم ي ي
لمستت مةيي البحيثل للىتح ي المةاقي لالم طفحاااأسبا اتتياروأقميتهدث تناللناييهأق افالبحثد

ي البحثلتتاماتطر ناال بعضال راسااالسابقةلالمشاب ةلفبحث
: س الاان النظريأل أربعةي ليااخا مايف :الاان النظري
.ل فيرمأللعا ااييهتطر نا:الة ياأللي
. رمالي هال تطر نايي:الة يالثان 

. رمالي ي تطر ناي قلاالة يال ةااالب نيةلاأل اخالم اري:ة يالثالثال
الة يالراب  ي: لالمتمثفةي (سنة21-24)ت اتصالمرحفةالعمريةيهال تطر نا المناسبةلبحثنا

.مرحفةالمراققةالمب رم
:لينقس ال ث ثةي ليلق :التطبيق الاان 

لال راسةالمي انية اراخااالبحثييهتطر نا:الة ياأللي
ييهال درضلتحفييالنتات التاريبيةدرضت صال :الة يالثان  لمنا شةالنتات دلتطر نا

.ل تتبارااالب نيةلالم اريةالمطبقةدف العينة
.ستنتاااالالتل ياالاال تراحاااالةالةرضياامنا شت ص:الة يالثالث

.لي االتيرتطر ناال التاتمةالعامةلفبحثث المراا المعتم ملالم ح 
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 :اشكالية البحث .1
قباالتعد كرة اليد  والتن  تظىن  ، منن رنرا التيمينل النلكور وا ننا  من أهم الرياضات الجماعية انتشارا وا 

بشننعبية كبيننرة لنن  الماللننات التربويننة، وكونيننا لات ظركيننة كبيننرة ومتنوعننة، لينن  تترانن   ت ننان لننبع  الميننارات 
النت نا  رري نة  ، لنلا يجن  وضنع معنايير وألن لتدري خاصة بااأللالية وتلرير برامج تراع  لييا عدة عوامل 

 .التدري  الميئمة
منندر  أو مندر   التربيننة البدنينة أن يلنناك  الالتنندري  تم نل الرريننق الوظيند الننلى يجن  عان   قأن رنر  كمنا
 .1والميارية الخاصة لاتيميل ا عداد الشامل لا درات البدنيةمن اجل 
من الضرورى أن يتمتع الع  كرة اليد  بملتوى عال من الاياقة البدنية ظين  تتران  منن ممارلنييا بنلل و 

منن العوامنل التن  تلناعد ال رينق عان  تظ ينق ال نون  كمنا ان  النتخدام البنرامج التدريبينة التنن  ال  ألنيناجيند كبينر 
ر المناللننة والتشننويق بيننلا البننرامج تظتننوى عانن  األلعننا  الصننىيرة تننادق  لنن  الضننيق والممننل وعنندم تننوالر عنصنن

 .التدريبية، مما يجعل اليعبين يبتعدون عن التدري ، ويعود للك باللا  عا  الملتوق البدن  والميارق ليعبين
 :ومن هلا المنراق أصبظت الظاجة ماظة لمعرلة 

البدنيــة ألاعدا  الةــتا  باســتاداا اعلبــاب الةــعيا   ميــ  تنميــة مقتــا  التــدايبا البانــام  يــر ا ال هــ 
 ؟لالمبا كا  اليد أشبا المهااي 
 :التساؤال  التامية. 1.1
  تنمينة الصن ات البدنينة ليعبن  كنرة  ر البرننامج التندريب  الم تنرا بالنتخدام األلعنا  الصنىيرة عان  هل يا

 ؟اليد أشبال

  ليعب  كرة اليد أشبال؟ األدا  الميارىالم ترا بالتخدام األلعا  الصىيرة عا  تنمية البرنامج  يا رهل 

  كرة اليد أشبال؟ بين الص ات البدنية واألدا  الميارى ليعب  ارتباري هل توجد عيقة 

 :البحث فاضيا  .2
 :التاضية البامة. 1.2

واألدا  الصننن ات البدنينننة ايجابينننا عاننن  تنمينننة   رألعنننا  الصنننىيرة ينننبالنننتخدام اال الم تنننرا البرننننامج التننندريب 
 .اليد أشبالليعب  كرة  الميارى
 :الجزئية ا التاضي. 2.2

                                                           

1
 .691ص ، ماجع سابقكمال عبدالظميد، مظمد صبظ  ظلانين،  – 
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  التاضية الجزئية اعألل: 
ت البدنيننة ليعبنن  كننرة الينند يننا ر البرنننامج التنندريب  الم تننرا بالننتخدام األلعننا  الصننىيرة عانن  تنميننة الصنن ا

 أشبال

 انيةالتاضية الجزئية ال : 
الميننارى ليعبنن  كننرة الينند الم تننرا بالننتخدام األلعننا  الصننىيرة عانن  تنميننة األدا  التنندريب  يننا ر البرنننامج 

 أشبال

 ل ة االتاضية الجزئية ال: 
   الميارى ليعب  كرة اليد أشبالتوجد عيقة ارتباري  بين الص ات البدنية واألدا

 :أهداف البحث .3
الصنن ات البدنيننة وبعنن  الميننارات بالننتخدام األلعننا  الصننىيرة  عانن  تنميننة  م تننرا برنننامج تنندريب أ ننر 

 :  تظ ق للك من خيل األهداا اآلتيةوي األلالية لدق العب  كرة اليد أشبال

   ألشنبال  الصن ات البدنينةالتعرا عا  تأ ير البرنامج التدريب  الم ترا بالتخدام األلعا  الصنىيرة عان  تنمينة
 كرة اليد

  ليعبنن   األدا  الميننارىالتعنرا عانن  تننأ ير البرننامج التنندريب  الم تننرا بالنتخدام األلعننا  الصننىيرة عان  تنميننة
 .كرة اليد أشبال

  تنويند العناماين لن  مجنال التنندري  الن  توضني  لعالينة النتخدام األلعننا  الصنىيرة لن  بنرامج التندري  وتأ يرهننا
 .ليعب  كرة اليد األعداد البدن  العامعا  تنمية 

  تنويند العناماين لن  مجنال التنندري  الن  توضني  لعالينة النتخدام األلعننا  الصنىيرة لن  بنرامج التندري  وتأ يرهننا
 .ليعب  كرة اليد األعداد البدن  الخاصعا  تنمية 

  ليعبن   والصن ات البدنينةبالنتخدام األلعنا  الصنىيرة  تندريب  التوضي  وا بات العيقنة الموجنودة بنين برننامج
 كرة اليد أشبال

  ليعبن  كنرة  واألدا  الميارىالصىيرة بالتخدام األلعا  تدريب  التوضي  وا بات العيقة الموجودة بين برنامج
 اليد أشبال

    درالتنا من نتائج  را  الرصيد العام  ظول موضوع درالتنا أو اظدق متىيراتيا من خيل ما لتضي. 

  ليعب  كرة اليد األدا  البدن معرلة مدق أهمية البرامج التدريبية بالتخدام األلعا  الصىيرة لتنمية. 

  ليعب  كرة اليداألدا  الميارى معرلة مدق أهمية البرامج التدريبية بالتخدام األلعا  الصىيرة لتنمية. 

  كرة اليدل واألدا  الميارىالعيقة بين الص ات البدنية معرلة. 
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 :أهمية البحث .4
هلا البظ  عبارة عن درالة نىرية وتربي ية تدر  العيقنة بنين الرنرق التدريبينة ومجنال التربينة البدنينة 

 : والرياضية وتتجا  أهمية هلا البظ  ليما يا 
 معرلة أهمية التخدام األلعا  الصىيرة خيل البرامج التدريبية 

 ليعب  كرة اليد الص ات البدنيةعا  تنمية لية التخدام األلعا  الصىيرة مدق لعا 

  االدا  الميارىمعرلة أهمية التخدام األلعا  الصىيرة خيل البرامج التدريبية ومدق لعاليتيا عا  تنمية 

   ليعب  كرة اليد الص ات البدنيةتأ ير األلعا  الصىيرة عا 

   ليعب  كرة اليد مكونات األدا  الميارىتأ ير األلعا  الصىيرة عا 

  الجامعيةكما أن هلا البظ  يعمل عا  ا را  المكتبة 

 م  لدق مدرب  كرة اليد بص ة خاصةالنيادة ل  الرصيد العا 

 :مةطيحا  المستادمة فا البحثال .5
 :اعلباب الةعيا . 1.5

 :اعلباب الةعيا  اةطالحا
الملننتوق  هنن  العننا  بلننيرة التنىننيم لييننا أك ننر مننن لننرد ولننق قواعنند ملننيرة ال ت تصننر عانن  اللننن أو

 .1البدن  ويىا  عاييا الرابع الترويظ  والتلاية وقد تلتخدم لييا أدوات وأجينة بليرة أو بدونيا
 (:تبايف إجاائا)اعلباب الةعيا  

ه  ألعا  منىمة تنىيما بلنيرا لنياة لن  األدا  وال تظتناي  لن  مينارات ظركينة كبينرة عنند تن ينلها وال 
 .وتمار  من كي الجنلين ومختاا األعمار اللنية ةتتوجد ليا قوانين  اب

 :البانام  التدايبا. 2.5
 :البانام  التدايبا إةطالحا

ه  الخروات التن يلية ل  صورة أنشرة ت صياية منن الواجن  ال ينام بينا لتظ ينق اليندا بنلالك نجند أن 
2البرنامج هو أظد عناصر الخرة وبدون  يكون التخرير ناقص

. 
 (:تبايف اجاائا)يبا البانام  التدا 

 اتلاعمايات التدريبية مع وضنع أهنداا مظنددة  والعمنل عان  تظ ي ينا ولنق االمكانن التخرير عماية هو
 .ةدخيل لترة نمنية مظد الولائل المتولرة

                                                           

 .676، ص 6991، دار ال كر العرب ، اال اهرة، التابية الاياضية المداسيةأمين أنور الخول ،  -1
 .116، ص 6997نشر، ال اهرة، ال، مركن الكتا  الباام  التدايبية الماططة لتاق كا  القدا، ظمادم ت   براهيم مظمد  -2
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 :الةتا  البدنية. 3.5
 :الةتا  البدنية اةطالحا

األدا  ألرنول لتنرة نمنينة ممكننة، ا  درجنة منن ال نوة تنلنجم منع لنرعة عقاباية الرياض  عان  التمتنع بنأ
 .1وتشمل الص ات البدنية ال وة، اللرعة، المرونة، التظمل والرشاقة

 (:تبايف إجاائا)الةتا  البدنية 
ه  مجموعة من الص ات البدنية األلالية الت  يتمتع بيا ال رد ويضعيا المدر  ل  برنامج  من أجل 

الصن ات  االمدوامنة، بننا ا عان  هنل لنرعة، المروننة، الرشناقة ورويرها وه  تشمل كل من ال نوة، التتظلينيا و 
 .األلالية يمكن لا رد أدا  جميع الظركات الرياضية األخرق

 :اعدا  المهااي. 4.5
 :اةطالحا اعدا  المهااي

لالننية بالنلننبة أوتعنند الميننارات  هنن  الظركننات اليجوميننة والدلاعيننة، وهنن  بم ابننة العمننود ال  ننرى لاعبننة،
ا ت ننان تلننيل لنن  أو ل ري نن  ال ننون لامنندر  وكننلا اليعنن  المت نندم ليننو يرمننع أن يننتمكن منيننا بدرجننة أعانن  مننن 

 .2ااهداألواظران 
 (:تبايف إجاائا) اعدا  المهااي

األدا  المينننارى منننن العوامنننل الجوهرينننة لنجننناا اليعننن  وهنننلا منننن خنننيل تن ينننل الظركنننات اليجومينننة أو 
تىان  عان  لرينق الميارات األلالية م ل التمرير او التصنوي  أو الخنداع، لملناعدة لري ن  عان  ال الدلاعية أو

 الخصم وتلجيل أهداا وتظ يق ال ون ل  ألضل الظاالت
 :كا  اليد. 5.5

 :كا  اليد إةطالحا
التن  تتمينن بك ينر منن الخصنائص الظركينة المميننة لنردا  ال نردى الجماعية كرة اليد تعتبر من االلعا  

الاعن  اللنائدة والتن  ترنورت  وألالي رى بما يتوانن مع خرر مياالك ير من لرعة االدا  الوالجماع  لضي 
الظركية اتخال المواقا ل  الظركة اللريعة لامباريات  نال  مع االي اعاتتاآلونة االخيرة بما ي ترورا كبيرا ل 
 .3جوميةه من المواقا لوا  كانت دلاعية اوالك ير  وبما ينال  مع

                                                           

، مجانة أبظنا  مكانة الحد اعقة  الستهالك اعألكسجين فا مميية االنتقا  من اال  آاا  ببض مدابا كـا  اليـد بـالجزائاغنام نور الدين، بشير ظلام،  -1
 .6511، ص 1162، جامعة الموصل، العراق، 16، العدد 61كاية التربية األلالية، المجاد 

 .95، ص 1111، دار ال كر بالعرب ، ال اهرة، اليد ليجميع كا منير جرج   براهيم،  -2
، العندد 17، مجاة ميلان لعانوم التربينة البدنينة، المجاند تر يا تماينا  تاةةية فا تطأليا مستألى ادا  التحاكا  الدفامية بكا  اليدصادق عبا  عا ،  -3

 .111، ص 1165، جامعة ميلان، العراق، 17
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 (:تبايف إجاائا)كا  اليد 
جيننة مننن ،  للى مرمنن  لنن  نيايننة كنن كلن لننري ين عانن  ماعنن  ملننتريل الشنناعنن  بننيترياضننية لعبننة  هنن 

ن كنننل خاصنننة بينننا لنننبعة العبنننين لنننت  العبنننين وظنننار  مرمننن  ولنننق قنننوانين وقواعننند لرينننق منيمنننا منننن  ويتكنننوك
 .، تتمين بظركات مختا ة م ل الجرى واللرعة وتاع  بوالرة اليدوتضبريا
 :التئة البماية أشبا . 6.5

 :اعشبا  اةطالحا
  نورة وظينرة واضنررا ، تنتنا  الجلنم والع نل معنا ليترتن  عايينابه  مرظاة منن مراظنل المراه نة تتمينن 

صنن ات جلننمية وع ايننة وان عاليننة واجتماعيننة جدينندة ينننتج ظيننرة المراهننق مننن هننلا النمننو الم نناجم الننلى أكلننبيم 
دراك   .1عنيا اضررا  عام يين مشاعرا وا 

 (:تبايف إجاائا)اعشبا  
منننن  تمينهنننا مجموعنننة ،عنننند نياينننة الر ولنننة هننن  اظننندق مراظنننل المراه نننة وتعنننرا بالمراه نننة المبكنننرة تبننندأ

يظاول لييا المراهق  ،بالتوانن الشعور ل دان  ل  يادى مما ،الجلدية والوىي ية واالن عالية واللاوكية التظوالت
 والليررة من ال يود صالتخا ل  والرغبة يةااللت يل نظو اللع 

 :الدااسة حدألد .6
التن  و تخدميا لن  االدا  المينارى األلالنية التن  نلنل  الصن ات البدنينة والمينارات  درالتنا تتم لظدود 

 :كالتال ه  و ون وم بمعالجتيا  الظ النتررق الييا ل  

 :ةتا  البدنيةبالنسبة لي. 1.6
 :لوا نتررق ل  هلا الدرالة ال  الص ات البدنية التالية

 :ل  ص ة ال وة ال  لنتررق :ةتة القأل  - أ
 لنتناوليا بالت صيل الظ ا : القأل  االنتجااية -

 لنتناوليا بالت صيل الظ ا: تحم  القأل  -

 :لنتررق ل  ص ة اللرعة ال  :ةتة السامة  -  
 لنتناوليا بالت صيل الظ ا: االنتقاليةالسامة  -

 لنتناوليا بالت صيل الظ ا : سامة االستجابة -

                                                           

تـر يا اسـتاداا ببـض التماينـا  النألميـة بـالباليألمتاك فـا تطـأليا القـأل  االنتجاايـة ليـاجيين ألدقـة الضـاب السـاحق القطـاي بعوش خالد، بوظناي منينان،  -1
 .152، ص 1167، جامعة البويرة، الجنائر، 11، العدد 61، مجاة معارا، المجاد سنة 11-11لدى أشبا  الكا  الطائا  
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 لنررق الييا بالت صيل ل  ال صل ال ال  من الجان  النىرى: ةتة المداألمة - ت

 لنررق الييا بالت صيل ل  ال صل ال ال  من الجان  النىرى: ةتة الماألنة -  

 ال ال  من الجان  النىرى لنررق الييا بالت صيل ل  ال صل: ةتة الاشاقة - ي
 :ألدا  المهاايبالنسبة ل. 2.6

 :الميارات األلالية الت  تلتخدم ل  االدا  الميارى والمتم اة ل ال   درالتنانتررق ل  ل

 لنررق الييا بالت صيل الظ ا: مهاا  التمايا - أ

 لنررق الييا بالت صيل الظ ا: مهاا  االستقبا   -  

 بالت صيل الظ النررق الييا : مهاا  التنطيط  - ت

 لنررق الييا بالت صيل الظ ا: مهاا  التةأليب  -  

 لنررق الييا بالت صيل الظ ا: التحاكا  الهجألمية ألالدفاميةمهاا    - ي
 :الدااسا  السابقة ألالمشابهة .1

لي  تمكن  تعتبر الدرالات والبظو  اللاب ة لات أهمية بالىة لما تتضمن  من ظ ائق عامية ومعاومات
الت  يمكن أن يلت يد منيا ل  درالت ، وتجعا  يتجن  االخرا   واألدواتالباظ  من التعرا عا  ا جرا ات 

اللننناب ة تجعننل عماينننة ت لنننير  بنننالبظو التنن  وقنننع لييننا اآلخنننرون وأن يلنننت يد مننن تجننناربيم، ن معرلنننة الباظنن  
 .1النتائج لدي  أك ر ليولة ويلرا، وتناقش النتائج ليم  لا كانت تت ق مع أو تختاا مع نتائج بظ  

 درالننتناتترننابق نوعننا مننع موضننوع  التنن  وجنندناهاومننن أهننم الدرالننات درالننات، وبعنند بظ نننا وجنندنا عنندة 
 :رلمتىيرات األلالية لدرالتنا نلكوالت  التيدلت بع  ا

  ببنألان( 2115دكتألاا  أطاألحة )دااسة ستيا الحاج: 
 "توظيف برنامج تدرييب بتقنني األمحال التدريبية إلعداد ناشئ كرة اليد"

  :الهدف من الدااسة
التعرا عا  أ ر بع  األظمال التدريبية مختا ة الشدة عا  تظلين بع  الصن ات البدنينة بصن ة عامنة  -

 والميارات األلالية بص ة خاصة
 .2التخدام ررق التدري  تلاعد ل  تنمية الص ات البدنية عامة والميارات األلالية خاصة -

                                                           

 .21، ص 1117دار المليرة، عمان،  ،ساسيا  البحث البيماأمنلر الضامن،  -1
 .1161، الجنائر، 5، أرروظة دكتوراا غير منشورة، جامعة الجنائرتألظيف بانام  تدايبا بتقنين اعحما  التدايبية إلمداد ناشئ كا  اليدل ير الظاي،  -2
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ت ننننين األظمنننال التدريبينننة ولنننق الشننندة والظجنننم والك النننة لننن  دور ايجننناب  لننن  تنمينننة عناصنننر الاياقنننة البدنينننة  -
 ا خيل مراظل التدري عايي والمظالىةوالوىي ية 

يلنناهم لنن  ترننوير عناصننر الاياقننة البدنيننة والمياريننة بشننكل ألضننل التخرننير اللننايم والمنننيج لنن  التنندري   -
 .ومدة أقصر خصوصا عند الناشئين ل  كرة اليد

 : فاضيا  الدااسة
التخدام ررق التدري  ينا ر ايجابينا عان  تنمينة الصن ات البدنينة بصن ة عامنة والمينارات األلالنية بصن ة  -

 خاصة لدق الناشئين ل  كرة اليد

داللة  ظصائية بين العينة الضابرة الملنتخدمة لرلناو  العنادى لن  التندري  والعيننة لات وجود لروقات  -
التجريبينننة الملنننتخدمة لابرننننامج التننندريب  لصنننال  هنننلا األخينننرة لننن  تنمينننة الصننن ات البدنينننة بصننن ة عامنننة 

 لاميارات األلالية بص ة خاصة لدق الناشئين ل  كرة اليد

لظجنم والك النة عامنل ايجناب  لن  ترنوير الصن ات البدنينة والمينارات ت نين االظمال التدريبية ولنق الشندة وا -
 األلالية وتظ يق األل ا  العالمية لدق لئة الناشئين ل  كرة اليد

 :منه  الدااسة
النننتخدم الباظننن  المننننيج التجريبننن  وللنننك بالنننتخدام ال ينننا  ال باننن  والبعننندى ألنننن  يتنالننن  منننع ربيعنننة 

 .المشكاة الت  يدرليا
 :الدااسةمينة 

العبا لبادية جديوينة والينة  11التخدم الباظ  عينة متكونة من مجموعتين ضابرة وتجريبية قدرت   
العبين  61لنة م لمين ال   61ال   65غاينان ينشرون ضمن ال لم ما بين الرابرات تتراوا أعمارهم من 

 .العبين لاعينة الضابرة 61لاعينة التجريبية و
 :أدألا  الدااسة
 .الباظ  من أجل جمع البيانات االختبارات البدنية والميارية التخدم

 :النتائ  المتألة  اليها
 :توصل الباظ  ال  عدة نتائج من بينيا مايا من أهم النتائج الت  

تظ ينننق العيننننة التجريبينننة نينننادة لننن  جمينننع اختبنننارات البدنينننة والميارينننة راجنننع الننن  ت ننننين الظمنننل التننندريب   -
 .1ل  كرة اليد ألالية بدنية والمياريةيبية لتروير وتظلين بع  الص ات الررق التدر بالتعمال مختاا 

                                                           

 .الماجع السابقل ير الظاي،  -1
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عننند الناشنننئين وينننرق الباظننن  أن البرنننامج التننندريب  كنننان ألضنننل وألنننرع وأك ننر لاعاينننة لننن  تنمينننة وترنننوير  -
 .الص ات البدنية األلالية الختصاص كرة اليد

ختبارات البدنية والميارية تبين أن كنل ال نروق الظاصناة نتائج االختبار البعدى لعينت  البظ  لوا  ل  اال -
بين متولرات النتائج االختبارات ليا داللة  ظصائية لصال  العينة التجريبية المربق عاييا برننامج ت ننين 
الظمنننل التننندريب  بالنننتعمال الرنننرق التدريبينننة المختا نننة، ممنننا يجعاننن  ي نننول أن المجموعنننة التجريبينننة ظ  نننت 

 .1  ملتوق ا نجان ليعب  كرة اليدمتىيرات البظ  البدنية والميارية وكلالك ل تظلنا واضظا ل 

  ببنألان( 2113 مذكا  ماجستيا) المنبا متتا مبددااسة: 
وحدات تدريبية مقرتحة باستخدام األلعاب الصغرية وتأثرياتها على تنمية بعض 

 الصفات البدنية واملهارات األساسية لدى ناشئ كرة اليد

 : الهدف من الدااسة
 ص ات البدنية والميارات األلالية لكرة اليدتنمية اللصىيرة وظدات تدريبية م ترظة بالتخدام ألعا  وضع  -

 (اللرعة، الرشاقة، المرونة، التوالق) عا التعرا عا  تأ ير الوظدات التدريبية الم ترظة  -

 (التمرير، التنرير، التصوي )اليةبع  الميارات األلالتعرا عا  تأ ير الوظدات التدريبية عا   -
 : فاضيا  الدااسة

الوظدات التدريبية الم ترظة بالتخدام األلعنا  الصنىيرة لينا دور ايجناب  لن  تنمينة بعن  الصن ات البدنينة  -
 والميارات األلالية لاعينة التجريبية

البعدى ل  تنمية بع   والتجريبية ليختباروجود لروق لات داللة  ظصائية بين عينت  البظ  الضابرة  -
 .الص ات البدنية لصال  العينة التجريبية

وجود لروق لات داللة  ظصائية بين عينت  البظ  الضابرة والتجريبية ليختبار البعدى ل  تنمية بع   -
 .الميارات األلالية لصال  العينة التجريبية

 . ل هلا الدرالاتهو المنال  لم ألن التخدم الباظ  المنيج التجريب  : منه  الدااسة
العبا تم ت ليميم ال  مجموعتين األول  ضابرة وال انية تجريبية عدد كل  11باغ ظجم العينة : مينة الدااسة

 .لنة 61من لريق ولاق بادية عين بنيان أعمارهم أقل من  العبين 61منيما 
 .2ياريةالتخدم الباظ  من أجل جمع البيانات االختبارات البدنية والم: أدألا  الدااسة

                                                           

 .ماجع سابقل ير الظاي،  -1
ألحدا  تدايبية مقتاحة باستاداا اعلباب الةعيا  ألتر يااتها ميـ  تنميـة ببـض الةـتا  البدنيـة ألالمهـااا  اعساسـية لـدى ناشـئ كـا  م ت  عبد المنعم،  -2

 .1165، الجنائر، 5، ملكرة ماجلتير غير منشورة، جامعة الجنائراليد
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 :توصل الباظ  ال  مايا : النتائ  المتألة  اليها
البدنينننة  الصننن ات  عنننأىينننرت نتنننائج الوظننندات التدريبينننة الم ترظنننة بالنننتخدام األلعنننا  الصنننىيرة لتنمينننة ب -

 ع االختبارات البدنية والمياراية لاعينة التجريبيةل  جمية أ را ايجابيا وتظلنا يوبع  الميارات االلال

الم ترظنننة لروقنننا معنوينننة لات داللنننة  ظصنننائية بنننين العينتنننين الضنننابرة  التدريبينننة الوظنننداتأىينننرت نتنننائج  -
 .الميارية قيد الدرالة والتجريبية لصال  العينة التجريبية ل  معىم االختبارات البدنية و

 .1ابرنامج الت ايدى بنلبة قاياةكما أىيرت نتائج الدرالة أن هناك تظلن لاعينة الضابرة الملتخدمة ل -
  ببنألان( 2115 مذكا  ماجستيا) اضألان دألشةدااسة: 

تأثري برنامج تدرييب مقرتح لتنمية القوة وبعض املهارات األساسية يف تطوير دقة 
 التصويب يف كرة اليد

 : الهدف من الدااسة
 :وضع برنامج تدريب  م ترا يرم  ال  -

 (باللرعة، تظمل ال وةال وة االن جارية، ال وة الممينة )تنمية ص ة ال وة العضاية 

  والتظكم ل  الكرة لدق األوالر ل  كرة اليد  وااللت بالتروير ميارات التمرير 

 :التعرا عا  -

 أهمية ال وة العضاية بالنلبة ليع  كرة اليد 

  لالراعين والرجاين بدقة التصوي  ل  كرة اليد االن جاريةعيقة ال وة 

 رجاين بدقة التصوي  ل  كرة اليدعيقة ال وة الممينة باللرعة لالراعين وال 

 عيقة تظمل ال وة لالراعين والرجاين بدقة التصوي  ل  كرة اليد 

 بدقة التصوي  ل  كرة اليد عيقة ميارات التمرير وااللت بال. 

 : فاضيا  الدااسة
دقة التصوي  لت بال و البرنامج التدريب  الم ترا يأ ر ايجابيا ل  تنمية ال وة العضاية وميارات التمرير واال -

 لدق عينة البظ 

البعدى لعينة البظن  لصنال  االختبنار البعندى لن   توجد لروق لات داللة  ظصائية بين االختبار ال با  و -
 .2تنمية ال وة االن جارية لالراعين

                                                           

  .الماجع السابقم ت  عبد المنعم،  -1
، غينر منشنورة ، منلكرة ماجلنتيربانام  تدايبا مقتا  لتنمية القأل  ألببض المهااا  اعساسية فا تطأليا دقة التةأليب فا كـا  اليـد تر يارضوان دوشة،  -2

 .1161الجنائر، ، 5جامعة الجنائر
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البعدى لعينة البظن  لصنال  االختبنار البعندى لن   توجد لروق لات داللة  ظصائية بين االختبار ال با  و -
 .ال وة االن جارية لارجاينتنمية 

البعدى لعينة البظن  لصنال  االختبنار البعندى لن   توجد لروق لات داللة  ظصائية بين االختبار ال با  و -
 .تنمية ال وة الممينة لالرعة لالراعين

توجد لروق لات داللنة  ظصنائية بنين االختبنار ال بان  والبعندى لعيننة البظن  لصنال  االختبنار البعندى لن   -
 ميارات التمرير وااللت بالتنمية 

البعدى لعينة البظن  لصنال  االختبنار البعندى لن   توجد لروق لات داللة  ظصائية بين االختبار ال با  و -
 .تنمية ال وة الممينة لالرعة لارجاين

دى لن  البعدى لعينة البظن  لصنال  االختبنار البعن توجد لروق لات داللة  ظصائية بين االختبار ال با  و -
 تظمل ال وة لالراعينتنمية 

توجد لروق لات داللنة  ظصنائية بنين االختبنار ال بان  والبعندى لعيننة البظن  لصنال  االختبنار البعندى لن   -
 .تنمية دقة التصوي 

توجد عيقة ارتبار لات داللة  ظصائية بين ال وة العضاية منع بعن  المينارات األلالنية ودقنة التصنوي   -
 لدق عينة البظ 

 .التخدم الباظ  المنيج التجريب  لو التصميم التجريب  عا  مجموعة واظدة: منه  الدااسة
اختننار الباظنن  العينننة بالرري ننة العمديننة بمننا تنالنن  وا مكانننات المتاظننة التنن  تلننيل عمايننة : مينــة الدااســة

ة اوالنر ئنا نجان الميندان  لابظن ، تم انت لن  عندد منن العبن  الننادى الرياضن  لاجنائنر الولنر  لكنرة اليند ل
العبننين ممننن لننم يتمننوا  15العبننا والننتبعد ظارلنن  المرمنن  و 11بعنندد  جمننال  باننغ ( لنننة 69-67) بأعمننار 

 .الع  61 جرا ات البظ  كاماة، ظي  الت ر العدد عا  
 .الميارية التخدم الباظ  من أجل جمع البيانات االختبارات البدنية و: أدألا  الدااسة

 :الباظ  ال  مايا توصل : النتائ  المتألة  اليها
أ نرا ايجابينا وتظلننا  المينارات األلالنية وبعن أىيرت نتائج البرنامج التدريب  الم ترا لتنمية ص ة ال نوة  -

 معنويا مامولا ل  جميع االختبارات البدنية والميارية لدق عينة البظ 

 .1دقة التصوي  لدق العينة البظ ية ال وة االن جارية لالراعين عيقة ايجابية مع -

                                                           

 .الماجع السابقرضوان دوشة،  -1
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هناك عيقة ارتبنار متولنرة بنين ال نوة االن جارينة لانرجاين، وال نوة المميننة باللنرعة وتظمنل ال نوة لانلراعين  -
 .ودقة التصوي  لدق العينة البظ ية

 .ضعا العيقة ا رتبارية بين ال وة الممينة باللرعة وتظمل ال وة لارجاين ودقة التصوي  -

 .ر وااللت بال والتظكم بالكرة ودقة التصوي  لدق العينة البظ يةضعا العيقة ا رتبارية بين ميارة التمري -

 .تنمية ال وة ال صوق يا ر ايجابيا ل  تنمية أنواع ال وة العضاية -

 .لا وة االن جارية تأ ير اك ر من الص ات األخرق ل  األدا  الظرك  -

 .1ل  تظلين بع  الميارات األلالية  ن تنمية بع  الص ات البدنية يلاهم -
  ببنألان( 2111 مذكا  ماجستيا) ا محمد نأل محمد امزي ميدااسة: 

تأثري برنامج تدرييب باستخدام األلعاب الصغرية خالل فرتة اإلعداد اخلاص على فعالية 
 دا  املهار  للمصارعني الفتيا األ

 : أهداف الدااسة
التعننرا عانن  تننأ ير البرنننامج التنندريب  الم تننرا بالننتخدام األلعننا  الصننىيرة خننيل لتننرة االعننداد الخنناص عانن   -

 لامجموعة التجريبية لعالية األدا  الميارى لامصارعين ال تيان 
خنننيل لتنننرة االعنننداد الخننناص عاننن  لعالينننة األدا  ( الت ايننندى)عاننن  البرننننامج التننندريب  المتبنننع  كنننللك التعنننرا -

 .الميارى لامصارعين ال تيان لامجموعة الضابرة

 :فاضيا  الدااسة
الميننننارق  األدا لعاليننننة لنننن  لامجموعننننة التجريبيننننة ى والبعنننندال بانننن  ا  يننننبننننين ال   ظصننننائيا   دالنننن توجنننند لننننروق  -

 . البعدى لامصارعين ال تيان لصال  ال يا 
المينارق  األدا لعالينة  لن ( التجريبينة والضنابرة)ال ينا  البعندق لامجمنوعتين  بنين  ظصنائيا  توجد لروق دالنة  -

 .لامصارعين ال تيان لصال  المجموعة التجريبية
 :منه  الدااسة

 .المنيج التجريب  بالتخدام مجموعتين  ظداهما تجريبية واألخرق ضابرةالتخدم الباظ  
صننارعة الرومانيننة لامرظاننة العبننا مننن المصننارعين ال تيننان لام 61عانن   الدرالننةاشننتمات عينننة : مينــة الدااســة

 .2بمظالى  الدقيايةوقد قام الباظ  باختيار العينة بالرري ة العمدية من نادى ( لنة 61-61)من  اللنية
                                                           

 .الماجع السابقرضوان دوشة،  -1
باســتاداا االلبــاب الةــعيا  اــال  فتــا  اإلمــداد الاــاال ميــ  فباليــة االدا  المهــااي ليمةــاامين تــر يا بانــام  تــدايبا "، مظمنند رمنننى عانن  مظمنند نننوا -2

 .1111 مصر، ، جامعة المنصورة،غير منشورة ملكرة ماجلتير، التتيان
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 :النتائ  المتألة  اليها
 :توصل الباظ  ال  مايا من أهم النتائج الت  

خننيل لتننرة االعننداد دالنن   ظصننائيا بننين ال يننا  ال بانن  وال يننا  البعنندى لامجموعننة الضننابرة غيننر توجنند لننروق  -
 .لعالية األدا  الميارى الخاص عا 

ا  البعدى لامجموعة التجريبية عا  لعالية األدا  الميارى توجد لروق دالة  ظصائيا بين ال يا  ال با  وال ي  -
 .1لصال  ال يا  البعدى

  ببنألان( 2111 مذكا  ماجستيا)يزساسا مبدالبز دااسة: 
انعكاسات األلعاب الصغرية على تعلم املهارات احلركية ملرحلة التعليم املتوسط يف 

 اجلزائر

 :الدااسة أهداف
التظ ق من مدق انعكالات األلعنا  الصنىيرة لن  تعانيم المينارات الظركينة، وتظلنين الملنتوق البندن  لمرظانة  -

 .التعايم المتولر

 .العامية والعماية لرلعا  الصىيرة بران ال يمة  -

 .معرلة مدق تأ ير األلعا  الصىيرة ل  رلع معنويات التيميل ل  مرظاة التعايم المتولر -

 .المتولر التعايم بران الدور اللى تاعب  األلعا  الصىيرة ل  تعام الميارات الظركية لمرظاة  -

 .التربويةللاتنا قع ممارلة األلعا  لصىيرة داخل ما معرلة وا -

 :الدااسة فاضيا 
 لعال عا  تعام الميارات الظركية ل  مرظاة التعايم المتولر انعكا لرلعا  الصىيرة  -

 .لرلعا  الصىيرة دور ل  تعام الميارات الظركية عن رريق الممارلة والتكرار وتنالبيا مع قدرات التيميل -

 .رظاة التعايم المتولرعا  الاياقة البدنية لتيميل م انعكا لرلعا  الصىيرة  -

 .تلاهم األلعا  الصىيرة ل  رلع معنويات التيميل ل  مرظاة التعايم المتولر -

 .ألن  المنال  لم ل هلا الدرالات الوص ية الوص  المنيج : منه  الدااسة
 .لاجنائر غر ألتال  16اختيرت بالرري ة العشوائية قدرت   : الدااسة مينة
 .2البيانات اعتمد الباظ  عا  االلتبيان بجميع أنواع  من أجل جمع :الدااسة أدألا 

                                                           

 .الماجع السابق، مظمد رمنى عا  مظمد نوا -1
، منلكرة ماجلنتير غينر منشنورة، جامعنة الحاكيـة لماحيـة التبيـيا المتألسـط فـا الجزائـاانبكاسا  اعلباب الةـعيا  ميـ  تبيـا المهـااا  لال  عبد العنينن، -2

 .1112، الجنائر، 5الجنائر



 الجـــانب التمهيـــدي

 

13 

 

 :توصل الباظ  ال  مايا : النتائ  المتألة  اليها
 .لعال عا  تعام الميارات الظركية ل  مرظاة التعايم المتولر انعكا لرلعا  الصىيرة  -

 تنالبيا قدرات التاميلركية عن رريق الممارلة والتكرار لرلعا  الصىيرة دور لعال ل  تعام الميارات الظ -

 .الصىيرة انعكا  عا  الاياقة البدنية لتيميل مرظاة التعايم المتولر لرلعا  -

 .1تلاهم األلعا  الصىيرة ل  رلع معنويات التيميل ل  مرظاة التعايم المتولر -
  ببنألان( 2113 دكتألااه أطاألحة)حايزي مبدالهاديدااسة: 

التدريب الدائر  على حتسني بعض الصفات البدنية أثر برنامج تدرييب مقرتح بطريقة 

 سنة( 69-67)واملهارات األساسية لدى العيب كرة اليد صنف 

 :الدااسة أهداف
ال باية واالختبارات البعدية لن  بعن   االختباراتالتعرا ليما  لا كانت هناك لروق لات داللة  ظصائية بين  -

 لنة 69 -67لية لامجموعة التجريبية والضابرة ليعب  كرة اليد الص ات البدنية والميارات األلا

البدنية والميارات األلالية لامجموعة  االختباراتالتعرا ليما  لا كانت هناك لروق لات داللة  ظصائية بين  -
 .لنة 69 -67البعدى لدق العب  كرة اليد صنا  االختبارالتجريبية والمجموعة الضابرة ل  

 :الدااسة فاضيا 
البرننننامج التننندريب  الم تنننرا برري نننة التننندري  الننندائرى لننن  أ نننر  يجننناب  عاننن  تظلنننين بعننن  الصننن ات البدنينننة  -

 .والميارات األلالية لدق العب  كرة اليد

توجننند لنننروق لات داللنننة  ظصنننائية بنننين االختبنننارات ال باينننة واالختبنننارات البعدينننة لننن  بعننن  الصننن ات البدنينننة  -
 .جريبية والمجموعة الضابرة ولصال  ال يا  البعدىوالميارات األلالية لامجموعة الت

توجنند لننروق لات داللننة  ظصننائية لنن  االختبننارات البدنيننة بننين المجموعننة التجريبيننة والضننابرة لنن  االختبننار  -
 .البعدى لصال  المجموعة التجريبية

 .المنيج التجريب  بالتخدام مجموعتين  ظداهما تجريبية واألخرق ضابرة :الدااسة منه 

اختار الباظ  العينة بالرري ة العمدية بما تنالن  وا مكاننات المتاظنة التن  تلنيل عماينة ا نجنان  :الدااسة مينة
العن  منن  61و  العن  منن لرينق ترجن  الملنياة ويم انون المجموعنة التجريبينة 61الميدان  لابظ ، تم انت لن  

 .2الملياة يم اون المجموعة الضابرةلريق أولمب  
                                                           

 .الماجع السابق لال  عبد العنين، -1
مبـا كـا  اليـد أ ا بانام  تـدايبا مقتـا  بطايقـة التـدايب الـدائاي ميـ  تحسـين ببـض الةـتا  البدنيـة ألالمهـااا  اعساسـية لـدى الظرينى عبداليادى،  -2

 .1165، الجنائر، 5، أرروظة دكتوراا غير منشورة، جامعة الجنائرسنة( 11-11)ةنف 
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 .اعتمد الباظ  عا  االختبارات البدنية والميارية من أجل جمع البيانات: أدألا  الدااسة
 :توصل الباظ  ال  مايا : النتائ  المتألة  اليها

بننننين نتننننائج ال يننننا  ال بانننن  والبعنننندى لنننن   1.11توجنننند لننننروق لات داللننننة  ظصننننائية عننننند ملننننتوق الداللننننة  -
 المجموعة التجريبية لصال  االختبار البعدى

 تظلن ادا  المجموعة الضابرة ولو نلبيا م ارنة بال يا  ال با  -

تظلننننن ادا  المجموعننننة التجريبيننننة م ارنننننة بالمجموعننننة الضننننابرة لنننن  جميننننع الصنننن ات البدنيننننة والمياريننننة  -
 األلالية لكرة اليد وهلا راجع لابرنامج التدريب 

الخاصننة وملننتوق األدا  الميننارى ت وقننت االختبننارات البعديننة لنن  معىننم متىيننرات عناصننر الاياقننة البدنيننة  -
 .لمجموعت  البظ 

  (لرجاين والمرونة واللرعةال وة لالراعين، وا)دريب  الم ترا ل  كل من العناصرت لاعاية البرنامج التتأ ب -

 .1(التمرير، التنرير، التصوي )عناصرأ بت لاعاية البرنامج التدريب  الم ترا ل  كل من ال -

  ببنألان( 2111 دكتألااهأطاألحة )نألياي بألبكادااسة: 
املهارات  وبعض والقوة السرعة صفيت تنمية علي الصغرية األلعاب تدريبات اثر

 .سنة 62 حتت أواسط القدم كرة العيب لدى األساسية

 :الدااسة أهداف
ل ئنننة  التعنننرا عاننن  تنننأ ير تننندريبات األلعنننا  الصنننىيرة الم ترظنننة عاننن  األدا  المينننارى لننندق العبننن  كنننرة ال ننندم -

 .لنة 62األوالر أقل من 

التعرا عا  تأ ير تدريبات األلعا  الصىيرة الم ترظة عا  تنمية بع  الص ات البدنية كاللرعة وال وة لدق  -
 لنة 62العب  كرة ال دم ل ئة األوالر أقل من 

البدنيننة  معرلننة تننأ ير التنندريبات األلعننا  الصننىيرة الم ترظننة ول ننا لرلنن  العاميننة عانن  تنميننة بعنن  الصنن ات -
 .لنة 62كاللرعة وال وة والجان  الميارى لدق العب  كرة ال دم ل ئة األوالر اقل من 

 عنننداد لنننرقيم منننن خنننيل تننندريبات األلعنننا  الصنننىيرة الم ترظنننة ول نننا لرلننن  العامينننة  المننندربينترنننوير أدا   -
ليعبنن  كننرة ال نندم ولئننة الميئمننة لترننوير الميننارات االلالننية وتنميننة بعنن  الصنن ات البدنيننة واللننرعة وال ننوة 

 .2لتوق ال رق الجنائرية لكرة ال دملنة عا  م 62األوالر أقل من 

                                                           

 .الماجع السابقظرينى عبداليادى،  -1
 ،سـنة 11 تحـ  أألاسـط القـدا كـا  المبـا لـدى المهـااا  اعساسـية ألببض ألالقأل  السامة ةتتا تنمية ميا الةعيا  اعلباب تدايبا  ا انويرى بوبكر،  -2

 .1169، الجنائر، 5أرروظة دكتوراا غير منشورة، جامعة الجنائر
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 :الدااسة فاضيا 
 عب  كرة ال دمالميارات األلالية لدق الير عا  تنمية ص ت  اللرعة وال وة تدريبات األلعا  الصىيرة تأ  -

 البظ  لمتىير الضابرةالبعدى لامجموعة  بين نتائج االختبار ال با  و  ظصائيةتوجد لروق لات داللة  -

 ير البظ  ولصال  االختبار البعدىلمتىختبار ال با  وبعدى بين نتائج اال  ظصائيةتوجد لروق لات داللة  -

الضنننابرة والمجموعنننة التجريبينننة لننن  االختبنننارات توجننند لنننروق لات داللنننة اظصنننائية بنننين نتنننائج المجمنننوعتين  -
 .المجموعة التجريبيةالبعدية لمتىيرات البظ  ولصال  

 .التخدم الباظ  المنيج التجريب  :الدااسة منه 
 .الميارية لجمع البيانات التخدم الباظ  االختبارات البدنية و :الدااسة أدألا 

 :توصل الباظ  ال  مايا  :النتائ  المتألة  اليها
  لعان  تنمينة بعن  الصن ات البدنينة كاللنرعة وال نوة صىيرة ل  البرامج التدريبية تا ر ان توىيا األلعا  ال -

 .دم من الص ات البدنية لدق أوالر كرة ال مجموعةالتنوع ل  أدا  التمارين بررق مختا ة تظلن يبين 

ان توىيا األلعا  الصىيرة ل  البرامج التدريبية تا ر ايجابيا عا  تنمينة بعن  المينارات األلالنية أل تبنين  -
بالننتعمال مجموعننة مننن الميننارات العدينندة ممننا يخاننق أدا  التمننارين برننرق مختا ننة تلننم  أن لالننك التنننوع لنن  

 .تكرارات ما رة تلاعد عا   بات والت رار الميارات الظركية لدق أوالر كرة ال دم

ان برمجننة التنندري  ولننق األلنن  والمبننادم العاميننة مننن ظينن  تنننوع التمننارين ورننرق ومبننادم التنندري  الظدي ننة  -
 .  ال  الملتويات العاياتوصل الرياض

 .البعدى لامجموعة الضابرة لمتىيرات البظ  هناك لروق لات داللة اظصائية بين االختبار ال با  و -

 لامجموعة تجريبية لمتىيرات ليختبار البعدى البعدى هناك لروق لات داللة اظصائية بين االختبار ال با  و -

 .1بعدية ولصال  التجريبيةصائية بين المجموعة التجريبية ضابرة ل  اختبارات هناك لروق لات داللة اظ -
  ببنألان( 2111 أطاألحة دكتألااه)حأليش زكايا  دااسة: 

 كرة ناشئ لدل األساسية املهارات أدا  فعالية على البدنية اللياقة عناصر بعض تأثري

 سنة 61 من أقل اليد

 :الدااسة أهداف
التصنوي ، التمرينر، التنرنير، )عان  ملنتوق أدا  مينارات( اللنرعة ال نوة،)الصن ات البدنينة  معرلة مندق تنأ ير -

 .لنة 61لدق ناشم كرة اليد أقل من ( الخداع

                                                           

 .الماجع السابقنويرى بوبكر،  -1
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التصننننوي ، )عانننن  ملنننتوق أدا  مينننارات ( لمروننننةالرشنننناقة، التوالنننق، ا)معرلنننة مننندق تننننأ ير الصننن ات الظركينننة -
 لنة 61لدق ناشم كرة اليد أقل من  (التمرير، التنرير، الخداع، التظركات الدلاعية

 :الدااسة فاضيا 
 لنة 61لعناصر الاياقة البدنية تأ ير معنوى عا  لعالية الميارات األلالية لدق ناشم كرة اليد أقل من  -

تنأ ير معننوى عان  لعالينة أدا  مينارات التصنوي  والتمرينر والتنرنير والخنداع ( ال وة، اللنرعة)لاص ات البدنية -
 عا  النظو التال لنة  61اليد أقل من  لدق ناشم كرة

  يوجد تأ ير معنوى بين ص ة ال وة االن جارية ولعالية أدا  ميارة التمرير والتصوي  لدق ناشم كرة اليد 

  يوجد تأ ير معنوى بين ص ة ال وة الممينة باللرعة ولعالية أدا  ميارة التمرينر والتصنوي  لندق ناشنم كنرة
 .لنة 61اليد أقل من 

  تننأ ير معنننوى بننين اللننرعة االنت اليننة ولعاليننة أدا  ميننارة التمريننر والتنرننير والتصننوي  والخننداع لنندق يوجنند
 .لنة 61ناشم كرة اليد أقل من 

تأ ير معنوى عا  لعالية أدا  الميارات األلالية لدق ناشم كنرة ( المرونة، الرشاقة، التوالق)لاص ات الظركية -
 :لنة عا  النظو التال  61اليد أقل من 

  يوجد تنأ ير معننوى بنين صن ة المروننة ولعالينة أدا  مينارة التمرينر والتنرنير والخنداع لندق ناشنم كنرة اليند
 .لنة 61أقل من 

  لنة 61يوجد تأ ير معنوى بين ص ة الرشاقة ولعالية أدا  الميارات األلالية لدق ناشم كرة اليد أقل. 

 وميارات كرة اليد بين مجموعات الدرالة توجد لروق معنوية ل  اختبارات عناصر الاياقة البدنية 

 .التخدم الباظ  المنيج الوص   باأللاو  االرتبار  :الدااسة منه 
بالرري نة العشنوائية منن مجمنوع خمن  لنرق  اختينرتالعبنا  11اجرينت الدرالنة عان  عيننة قوامينا  :الدااسة مينة

 .لنة 61لارابرة الوالئية لايواة بوالية الملياة صنا أقل من 
 :توصل الباظ  ال  مايا : النتائ  المتألة  اليها

لعضيت اللراعين عا  ميارة التمرير والتصوي  بنوعي ، وال وة  االن جاريةهناك تأ ير معنوى لص ة ال وة  -
 .لعضيت الرجاين عا  ميارة التصوي  االن جارية

 .1ميارة التمرير والتصوي لعضيت اللراعين عا  لعالية يوجد تأ ير معنوى لص ة ال وة الممينة باللرعة  -

                                                           

، أرروظنة دكتنوراا غينر سـنة 15 مـن أقـ  اليـد كـا  ناشـئ لـد  اعساسـية المهـااا  أدا  فباليـة ميـ  البدنيـة اليياقـة مناةـا ببـض تر ياظويش نكرينا ،  -1
 .1169، الجنائر، 1قلنرينةمنشورة، جامعة عبدالظميد ميرى 
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 لرجاين عا  ميارة التصوي  بنوعي يوجد تأ ير معنوى لا وة الممينة باللرعة لعضيت ا -

 .يوجد تأ ير معنوى لص ة اللرعة االنت الية عا  ميارة التنرير والخداع -

 والتنرير والخداع التظركات الدلاعية من االرت ا  التصوي رشاقة عا  ميارة يوجد تأ ير معنوى لص ة  -

وجنود لنروق لات داللننة  ظصنائية بننين مجموعنات الدرالننة لن  معىنم عناصننر الاياقنة البدنيننة، وعندم وجننود  -
 .1المجموعات ل  أغا  المياراتلروق ل  ملتوق أدا  الميارات األلالية بين 

  ببنألان( 2111 أطاألحة دكتألااه) البيدانا حكيادااسة: 
 من التصويب مبهارة البدنية اخلاصة القدرات أهم لتطوير مقرتح تدرييب برنامج تأثري

 (U19) فئة كرة اليد العيب لدى االرتقا 
 :الدااسة أهداف

 .اليد بكرة االرت ا  نم التصوي  ارةبمي الخاصة البدنية ال درات نهمأ تظديد -

 اليد كرة عب ال لدق االرت ا  من التصوي  ارةبمي الخاصة البدنية قدرات همأ لتروير تدريب  برنامج متصمين -

 .اليد بكرة االرت ا  من التصوي  ارةمي أدا  ملتوق  عا الم ترا التدريب  البرنامج تأ ير التعرا عا  -

 االرت ا من  التصوي  ارةمي أدا  ملتوقكلالك  البدنية، ال درات ل  الظاد ة الترور نلبة التعرا عا  -
 :الدااسة فاضيا 

  االرت ا  من التصوي  بميارة الخاصة البدنية ال درات با يجا  عا  أهم الم ترا التدريب  البرنامج يا ر -

 (U19) لئة اليد كرة العب  لدق
 ال يننا  بننين البدنيننة المتىيننرات لنن  اليعبننين درجننات متولننر بننين اظصننائية داللننة لات توجنند لننروق معنويننة -

 .البعدى ال يا  ولصال  والتجريبية الضابرة لامجموعة و البعدى ال با 

 بنين منن االرت نا  التصنوي  مينارة لن  اليعبنين درجنات متولنر بين اظصائية داللة لات توجد لروق معنوية -
 .البعدى ال يا  ولصال  والتجريبية الضابرة لامجموعة و البعدى ال با  ال يا 

 ال يالننات بننين البدنيننة المتىيننرات لنن  اليعبننين درجننات متولننر بننين اظصننائية داللننة لات معنويننة توجنند لننروق -
 .التجريبية المجموعة ولصال  والتجريبية الضابرة لامجموعة البعدية

 بنين منن االرت نا  التصنوي  ارةمين لن  اليعبنين درجنات متولنر بين اظصائية داللة لات توجد لروق معنوية -
 .2التجريبية المجموعة ولصال  والتجريبية الضابرة مجموعةلا البعدى ال يا 

                                                           

 .الماجع السابقظويش نكريا ،  -1
،أرروظنة (U19) فئـة كـا  اليـد الببـا لدى االاتقا  من التةأليب بمهاا  البدنية الااةة القداا  أها لتطأليا مقتا  تدايبا بانام  تنأ يرالعيدان  ظكيم،  -2

 .1162دكتوراا غير منشورة، جامعة البويرة، الجنائر، 
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 منع (ضنابرة ومجموعنة تجريبينة مجموعنة) مجمنوعتين بالتخدام التجريب  جالمني الباظ م التخدن:الدااسة منه 
 والتظ ق من لروض  البظ بتظ يق أهداا  الدرالة وربيعة لمنالبت  جالمني لاه والتخدم بعدى، و  قبا قيا 
 :الدااسة مينة

ادينننة العننن  يم انننون لرينننق الننننجم الرياضننن  لب 61ال صننندية العننن  اختينننرت بالرري نننة  11تم انننت لننن  
العنننن  يم اننننون لريننننق وداد عننننين بولننننيا يم اننننون المجموعننننة  61البرواقيننننة يم اننننون المجموعننننة التجريبيننننة، و

 .الضابرة
 :النتائ  المتألة  اليها

 :توصل الباظ  ال  مايا من أهم النتائج الت  
 منن التصنوي  بمينارة الخاصنة البدنينة ال ندرات ل  البعدىو  ال بب  ال يا  بين اظصائيا وجود لروق دالة -

 .البعدى االختبار لصال  التجريبية العينة لدق االرت ا 

 العيننننة لنندق االرت ننا  منننن التصننوي  ارةمينن لنن  البعننندى و  ال بانن ال يننا  بننين اظصنننائيا دالننة وجننود لننروق -
 .البعدى االختبار لصال  التجريبية

 منن التصنوي  ارةبمين الخاصنة البدنينة ال ندرات لن  والبعندى  ال بان ال ينا  بنين اظصنائيا دالنة وجود لروق -
 .الكت ين مرونة عدا البعدى، االختبار لصال  الضابرة العينة لدق االرت ا 

 العيننننة لنندق االرت ننا  منننن التصننوي  ارةمينن لنن  البعننندى و  ال بانن ال يننا  بننين اظصنننائيا دالننة وجننود لننروق -
 .البعدى االختبار لصال  الضابرة

 التصنننوي  ارةبميننن الخاصننة البدنينننة ال نندرات لننن  البعديننة ال يالنننات بننين  ظصنننائية داللننة وجننود لنننروق لات -
 .التجريبية المجموعة لصال 

 .التجريبية المجموعة لصال  التصوي  ارةمي ل  البعدية ال يالات بين  ظصائية داللة لاتوجود لروق  -

 عامنل يعتبنر ألنبوعيا تدريبينة وظندات 5 بواقنع ألنابيع 2 ولمدة بانتىام الم ترا التدريب  البرنامج التخدام -
 لعضنيت النرجاين االن جارينة ال نوة)االرت نا  من التصوي  ارةبمي الخاصة البدنية ال درات تروير ل  لعال

 .البظ  عينةل (الكت ين مرونة  ية،الخا الجلع مرونة ،اللراعين لعضيت باللرعة الممينة ال وة ،واللراعين

 البدنيننة ال نندرات ترننوير لنن  العننادى التنندريب  البرنننامج أ ننر مننن أكبننر كننان الم تننرا التنندريب  البرنننامج أ ننر -
 .1لاتيا ظد ل  ارةالمي ول  التصوي  ارةبمي الخاصة

                                                           

 .ماجع سابقالعيدان  ظكيم،  -1
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 Rسفففتيودنت ومعامفففل االرتبفففاط  Tة أبرزهفففا اختبفففار البعفففدي وترجمتهفففا احصفففائيا باسفففتخدام عفففدة أسفففاليب احصفففائي
، بعففففدا قمنففففا بعففففرح النتففففائج وتحليلهففففا وتاسففففيرها وكففففذل  مناقشففففة SPSSبيرسففففون وبرنففففاما الحففففزم االحصففففائية 

 :الارضيات المذكورة سابقا ومن بين أهم النتائج المتوصل اليها في هذه الدراسة مايلي
 :بعة توصلنا إلى النتائج التاليةالمتا

والتففي تعتبففر مففن ضففمن  القففوة صففاةالبرنففامج التففدريبي المقتففرح باسففتخدام األلعففاب الصففغيرة أدى الففى تنميففة  -1
 ليعبي كرة اليد األساسيةالبدنية المتطلبات 

والتفي تعتبففر مفن ضففمن  السففرعة صفاةالبرنفامج التفدريبي المقتففرح باسفتخدام األلعففاب الصفغيرة أدى الففى تنميفة  -2
 ليعبي كرة اليد األساسيةالبدنية المتطلبات 

والتفي تعتبفر مفن ضفمن  المداومفة صفاةالبرنامج التدريبي المقترح باستخدام األلعاب الصغيرة أدى الفى تنميفة  -3
 ليعبي كرة اليد األساسيةالبدنية المتطلبات 

ضفمن  والتفي تعتبفر مفن المرونفة صفاةالبرنامج التفدريبي المقتفرح باسفتخدام األلعفاب الصفغيرة أدى الفى تنميفة  -4
 ليعبي كرة اليد األساسيةالبدنية المتطلبات 

والتفي تعتبفر مفن ضففمن  الرشفاقة صفاةالبرنفامج التفدريبي المقتفرح باسفتخدام األلعفاب الصفغيرة أدى الفى تنميفة  -1
 ليعبي كرة اليد األساسيةالبدنية المتطلبات 

في كرة مهارة التمرير واالستقبال مية البرنامج التدريبي المقترح باستخدام األلعاب الصغيرة أثر ايجابيا على تن -3
 تعتبر من المتطلبات المهارية المستخدمة في األداء المهاري ليعبي كرة اليداليد والتي 

في كرة اليد والتي مهارة التنطيط البرنامج التدريبي المقترح باستخدام األلعاب الصغيرة أثر ايجابيا على تنمية  -7
 تخدمة في األداء المهاري ليعبي كرة اليدتعتبر من المتطلبات المهارية المس

مهارة التصويب بكل أنواعه مفن البرنامج التدريبي المقترح باستخدام األلعاب الصغيرة أثر ايجابيا على تنمية  -8
 تعتبر من المتطلبات المهارية المستخدمة في األداء المهاري ليعبي كرة اليدفي كرة اليد والتي 

التحركفات الهجوميفة والدفاعيفة باسفتخدام األلعفاب الصفغيرة أثفر ايجابيفا علفى تنميفة  البرنامج التدريبي المقتفرح -9
 تعتبر من المتطلبات المهارية المستخدمة في األداء المهاري ليعبي كرة اليدفي كرة اليد والتي 

د أشفبال ان البرنامج التدريبي المقتفرح باسفتخدام األلعفاب الصفغيرة أكثفر تافاعي وقبفوال لفدي العبفي كفرة اليف -13
 مما أدى الى دافعية اليعبين الى التدريب وممارسة النشاط بالحماس والسرور

 تدريب في االرتقاء وتنمية الصاات البدنية ليعبي كرة اليدالتدريب باأللعاب الصغيرة من بين طرق ال -11

 ليعبي كرة اليداء المهاري التدريب باأللعاب الصغيرة من بين طرق التدريب في االرتقاء وتنمية األد -12

 توجد عيقة ارتباطية عكسية ضعياة بين القوة االناجارية للرجلين ومهارة التمرير -13
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 توجد عيقة ارتباطية عكسية بين صاة القوة االناجارية ومهارة االستقبال -14

 توجد عيقة ارتباطية طردية متوسطة بين صاة تحمل القوة للرجلين ومهارة التصويب بالوثب عاليا -11

 قة ارتباطية طردية متوسطة بين صاة تحمل القوة للرجلين ومهارة التصويب بعد الخداعتوجد عي -13

 توجد عيقة ارتباطية عكسية ضعياة بين صاة السرعة ومهارة التحركات الهجومية والدفاعية -17

 توجد عيقة ارتباطية عكسية ضعياة بين صاة السرعة االنتقالية ومهارة التحركات الهجومية والدفاعية -18

 العموم هنا  عيقة ارتباطية سواء عكسية أو طردية بين الصاات البدنية واألداء المهاري على -19
هففا واالسترشففاد بهففا وباالسففتنتاجات، علففى البيانففات والمعلومففات التففي تمكففن الباحففإ مففن التوصففل إلياعتمففادا 

 :وصي بمايليوفي ضوء حدود نتائج البحإ ي
 نمية الصاات البدنية في كرة اليدلت استعمال األلعاب الصغيرة في برامج التدريب -1

 نمية األداء المهاري في كرة اليداستعمال األلعاب الصغيرة في برامج التدريب لت -2

 استخدام النتائج المتوصل اليها في هذا البحإ كقاعدة إلجراء دراسات وبحوإ اخرى -3

جراءو ومكوناتها  االهتمام ببرامج التدريب ومحتوياتها -4  البحإ على المراحل السنية األخرى ا 

الخططيفففة لعفففاب الصفففغيرة علفففى بعفففح المتغيفففرات إجفففراء المزيفففد مفففن الدراسفففات والبحفففوإ علفففى اسفففتخدام األ -1
 في المراحل السنية المختلاة والذهنية والناسية

 المستوى البدني ليعبينادراج وسائل تدريبية أخرى ضمن برامج التدريب لتنمية  -3

 المستوى والمهاري ليعبينة أخرى ضمن برامج التدريب لتنمية ادراج وسائل تدريبي -7

 المستوى الخططي ليعبينادراج وسائل تدريبية أخرى ضمن برامج التدريب لتنمية  -8

 المستوى الذهني ليعبينادراج وسائل تدريبية أخرى ضمن برامج التدريب لتنمية  -9

رة مففا المهففارات االساسففية فففي كففرة اليففد مثففل التأكيففد علففى تطففوير الصففاات البدنيففة والتففي لهففا عيقففة مباشفف -13
 مهارة التمرير واالستقبال والتصويب

ومحتوياتففه وهففذا إلعففداد فففرد أكثففر بمجففال التففدريب ومكوناتففه  ة عامففة يجففب علففى المعنيففين االهتمففامبصففا -11
 اعدادا بدنيا ومهاريا وخططيا وناسيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .كرة اليد، أشبال الصاات البدنية، األداء المهاري، برنامج تدريبي، األلعاب الصغيرة، :الكلمات المفتاحية
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Résumé: 

L'étude a pour but de connaître l'effet d'un programme d'entraînement proposé 

utilisant des petits jeux sur le développement des attributs physiques et la 

performance des joueurs de cadet handball pour répondre au problème principal 

existant, qui est : Le programme d'entraînement proposé utilisant des petits jeux 

affecte-t-il le développement des attributs physiques et la performance des joueurs de 

handball cubes ? Ce qui a donné lieu à plusieurs sous-questions, notamment :  

1- Le programme d'entraînement proposé utilisant des petits jeux affecte-t-il le 

développement des qualités physiques des joueurs de cadet handball ? 

2- Le programme proposé utilisant des petits jeux affecte-t-il le développement de 

la performance des compétences des joueurs de cadet  handball ? 

3- Existe-t-il une corrélation entre les qualités physiques et les performances 

d'habileté des joueurs de cadet  handball ? 

 Pour répondre à ces questions, nous avons posé plusieurs hypothèses, dont une 

hypothèse générale : Le programme d'entraînement proposé utilisant des petits jeux 

affecte positivement le développement des caractéristiques physiques et la 

performance d'adresse des joueurs de cadet handball, qui est à son tour ramifié de 

plusieurs hypothèses partielles : 

1- Le programme d'entraînement proposé utilisant des petits jeux affecte le 

développement des caractéristiques physiques des joueurs de handball. 

2- Le programme d'entraînement proposé utilisant des petits jeux affecte le 

développement de la performance des compétences des joueurs de handball. 

3- Il existe une corrélation entre les caractéristiques physiques et la performance 

d'adresse des joueurs de handball cubes. 

 Après l'étude théorique, représentée dans la classe des petits jeux, la classe du 

handball, la classe des attributs physiques et de la performance basée sur les 

habiletés, et la classe du stade d'âge, qui va être étudié ; "le stade de l'adolescence 

précoce". S'appuyant sur le plan expérimental avec deux tests, avant et après, sur un 

échantillon estimé à 15 joueurs, choisis par la méthode intentionnelle représentant 

une des équipes scolaires de la ville de Tébessa, qui est l'équipe du collège Martyr 
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Rais Mohamed Al-Saeed. À raison de trois leçons par semaine, soit l'équivalent de 36 

séances d'entraînement, les petits jeux utilisés dans leurs unités ont varié en fonction 

de leurs objectifs, dont certains sont physiques, d'autres axés sur l'adresse ou encore à 

la fois physiques et d'adresse. Pour ces tests, nous avons mené une étude exploratoire 

pour connaître les fondements pratiques des tests tels que la validité et la fiabilité, 

après avoir recueilli les pré et post mesures des principaux tests utilisés dans l'étude, 

nous avons mené l'étude statistique pour analyser les données obtenues suite à 

l'application des tests physiques et d'habileté, que ce soit le pré ou le post test, et les 

interpréter statistiquement en utilisant plusieurs méthodes statistiques, notamment le 

test T de l’apprenant, le coefficient de corrélation de la personne R, et le programme 

de paquets statistiques SPSS. Ainsi que de discuter les hypothèses mentionnées 

précédemment. Parmi les résultats les plus importants obtenus dans cette étude, on 

peut citer les suivants :  

1- Le programme d'entraînement proposé utilisant des petits jeux a conduit au 

développement de la force qui est parmi les exigences physiques de base pour 

les joueurs de handball. 

2- Le programme d'entraînement proposé utilisant des petits jeux a conduit au 

développement de la vitesse, qui fait partie des exigences physiques de base 

pour les joueurs de handball.  

3- Le programme d'entraînement par les petits jeux proposé a permis le 

développement de la persévérance, qui fait partie des exigences physiques de 

base des joueurs de handball.  

4- Le programme d'entraînement par les petits jeux proposé a permis de 

développer la souplesse, qui fait partie des exigences physiques de base des 

joueurs de handball. 

5- Le programme d'entraînement proposé à l'aide de petits jeux a permis de 

développer l'agilité, qui fait partie des exigences physiques de base des joueurs 

de handball. 

6- Le programme d'entraînement par les petits jeux proposé a eu un impact positif 

sur le développement de l'habileté de passe et de réception au handball, qui est 



 الفرنسيةالملخص                                                                                     باللغة 

 

l'une des exigences utilisées dans la performance basée sur l'habileté des 

joueurs de handball. 

7- Le programme d'entraînement proposé utilisant des petits jeux a eu un impact 

positif sur le développement de l'habileté de dribble au handball, qui est l'une 

des exigences utilisées dans la performance basée sur les compétences des 

joueurs de handball. 

8- Le programme d'entraînement proposé à l'aide de petits jeux a eu un impact 

positif sur le développement de l'habileté de tir sous toutes ses formes au 

handball, qui est l'une des exigences utilisées dans la performance des joueurs 

de handball. 

9- Le programme d'entraînement proposé à l'aide de petits jeux a eu un impact 

positif sur le développement des mouvements offensifs et défensifs au 

handball, qui est l'une des compétences requises dans la performance des 

joueurs de handball. 

10- Le programme d'entraînement proposé utilisant des petits jeux est plus 

interactif et acceptable pour les joueurs de handball, ce qui a conduit à la 

motivation des joueurs à s'entraîner et à s'exercer avec enthousiasme et plaisir. 

11- L'entraînement avec des petits jeux fait partie des méthodes d'entraînement 

permettant d'améliorer et de développer les caractéristiques physiques des 

joueurs de handball. 

12- L'entraînement avec des petits jeux fait partie des méthodes d'entraînement 

permettant d'améliorer et de développer les performances basées sur les 

compétences. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Les mots clés: programme d'entraînement - petits jeux - Qualités physiques -
performance des compétences -  handball - cubs.  
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Abstract : 
The study aimed to know the effect of a proposed training program using small 

games on the development of physical attributes and skill performance of cub 

handball players to answer the main existing problem, which is: Does the proposed 

training program using small games affect the development of physical attributes and 

skill performance of cub handball players?, which in turn resulted in several sub-

questions, including:  

1- Does the proposed training program using small games affect the development 

of the physical characteristics of cub handball players? 

2- Does the proposed program using small games affect the development of the 

skill performance of cub handball players?  

3- Is there a correlation between physical attributes and skill performance of cub 

handball players? 

To answer these questions, we assumed several hypotheses, including a general 

hypothesis: The proposed training program using small games positively affects the 

development of the physical characteristics and skill performance of cub handball 

players, which is in turn branched from several partial hypotheses:  

1- The proposed training program using small games affects the development of 

physical characteristics of handball players.  

2- The proposed training program using small games affects the development of 

the skill performance of handball players.  

3- There is a correlation between physical attributes and skill performance of cub 

handball players. 

 After the theoretical study, represented in the small games class, handball class, 

physical attributes and skill-based performance class, and the age stage class, that is 

going to be studied; “the early adolescence stage”. Relying on the experimental 
design with two tests, before and after, on one sample estimated at 15 players, chosen 

by the intentional method representing one of the school teams in the city of Tébessa, 

which is the team of the Martyr Rais Mohamed Al-Saeed Middle School. At a rate of 

three lessons per week, equivalent to 36 training sessions, the small games used in 

their units varied according to their objectives, some of which are physical, skill-

based or both physical and skill-based. For these tests, we conducted an exploratory 

study to find out the practical foundations of the tests such as validity and reliability, 

after collecting the pre and post-measurements of the main tests used in the study, we 

conducted the statistical study to analyse the obtained data as a result of applying the 

physical and skill-based tests, whether the pre or post-test, and interpret them 

statistically using several statistical methods, most notably Student’s T-test, Person 

correlation coefficient R, and the Statistical Packages Program SPSS. As well as 
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discussing the previously mentioned hypotheses. Among the most important results 

reached in this study are the following:  

1- The proposed training program using small games led to strength development 

which is among the basic physical requirements for handball players. 

2- The proposed training program using small games led to the development of 

speed, which is among the basic physical requirements for handball players  

3- The proposed training program using small games led to the development of 

perseverance, which is among the basic physical requirements for handball 

players.  

4- The proposed training program using small games led to the development of 

flexibility, which is among the basic physical requirements for handball 

players.  

5- The proposed training program using small games led to the development of 

agility, which is among the basic physical requirements for handball players.  

6- The proposed training program using small games had a positive impact on 

developing the skill of passing and receiving in handball, which is one of the 

requirements used in the skill-based performance of handball players.  

7- The proposed training program using small games had a positive impact on the 

development of the dribbling skill in handball, which is one of the 

requirements used in the skill-based performance of handball players.  

8- The proposed training program using small games had a positive impact on the 

development of the shooting skill in all its forms in handball, which is one of 

the requirements used in the skill-based performance of handball players. 

9- The proposed training program using small games had a positive impact on the 

development of offensive and defensive moves in handball, which is one of the 

skills required in the skill-based performance of handball players.  

10- The proposed training program using small games is more interactive and 

acceptable to the cub handball players, which led to the players' motivation to 

train and exercise with enthusiasm and pleasure. 

11- Training with small games is among the methods of training in upgrading and 

developing the physical characteristics of handball players. 

12- Training with small games is among the training methods in upgrading and 

developing the skill-based performance of handball players.  

13- There is a weak inverse correlation between the explosive power of the two 

legs and the skill of passing. 

14- There is an inverse correlation between the explosive power and the reception 

skill.  

15- There is a moderate direct correlation between the strength of the two legs and 

the skill of shooting with a high jump.  
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16- There is a moderate direct correlation between the strength of the two legs and 

the skill of shooting after deception. 

17- There is a weak inverse correlation between speed and the skill of offensive 

and defensive moves.  

18- There is a weak inverse correlation between the characteristic of transitional 

speed and the skill of offensive and defensive moves. 

19- In general, there is a correlation, whether inverse or direct, between physical 

attributes and skill-based performance.  

According to the data and information that the researcher was able to reach and the 

conclusions he obtained, and in light of the limitations of the research results, he 

recommends the following: 

1- Using small games in training programs to develop physical qualities in 

handball. 

2- Using small games in training programs to develop skill performance in 

handball  

3- Using the results obtained in this research as a basis for conducting other 

studies and research.  

4- Paying attention to training programs, their contents and components, and 

conducting research on other age groups. 

5- Conducting more studies and research on the use of mini-games on some 

tactical, psychological and mental variables in different age groups. 

6- Inclusion of other training methods within the training programs to develop the 

physical level of the players. 

7- Inclusion of other training means within the training programs to develop the 

level and skills of the players.  

8- Inclusion of other training methods within the training programs to develop the 

players’ tactical level. 
9- Inclusion of other training methods within the training programs to develop the 

mental level of the players. 

10- Emphasis on the development of physical qualities that are directly related to 

the basic skills in handball, such as the skills of passing, receiving and 

shooting.  

11- In general, those concerned people should pay more attention to the field of 

training, its components and contents, and this is to prepare an individual at the 

level of his physical capacity, skills, planning and psychology. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Keywords: training program - small games - physical characteristics - skill 

performance -  handball - cub.  
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 :الملخص
 بنيا ا الينء  شخصيية بنيا  في  تسياد  التي  الوسيال  أنجي  مي  المختلفية الرياضيية األنشطة ممارسة تعتبر

ديي ا   متزنييا  أسيي  دليي  وذليي  اليينء  وقيي را  إمكانيييا  وفيي  المناسييبة البييرام  لهييا أديي   إذا متكامليية  بصييور  وا 
 دلي  االنسيا  مارسيها التي  العيال  في  أقي مها و األنشطة هذ  بي  م  الي  كر  لعبة وتعتبر سليمة  دلمية وقواد 

 جمييي  اسييتخ ا  دليي  القيي ر  ممارسيييها تكسيي  و الجسيي  ألجييزا  المتييز  النمييو تحقيي  فهيي   المختلفيية األزمنيية ميير
 والحالية واالتيزا  وال قية التوافي  دناصير مي  فتحسي  العامة  الحركية الق ر  تنمية إل  باإلضافة الجس   دضال 
 هييذ  تحتاجهييا التيي  المتطلبييا  أهيي  دليي  الرياضيي  التيي ري  بمجييا  المهتمييو  ركييز األهمييية لهييذ  ونظيير ا النفسييية 
  ور ميي  لهييا لمييا جوانبهييا بييي  والتفاديي  التيييرير ودالقيية والنفسييية  المهارييية و الب نييية الناحييية ميي  خاصيية الرياضيية

 التي ري  ويعتمي    الي  كر  الد  بها يتمت  أ  يج  الت  األساسية المتطلبا  خاصة الرياض   األ ا  ف  فعا 
 األ ا  وتطييوير الميي ر  نجييا  دليي  المسيياد   العلييو  مق ميية فيي  ييييت  ألنيي  الرياضيي  اليينف  دليي  دليي  الرياضيي 

 المرتبطيية النفسييية النييواح  لمختليي  فالقيية دناييية يوجهييو  الرياضيي  التيي ري  خبييرا  أخييذ لييذل  ونتيجيية الرياضيي  
 ديي   دليي  الميي ربو  يعتميي  النفسيي   االديي ا  وتنمييية تطييوير أجيي  وميي   الرياضييية والمنافسييا  الرياضيي  بالتيي ري 

 ألعيا  مي  متعي    مجموديييييية وهي  الصييير   األلعا  نج  الطر  هذ  بي  وم  الشام   اإلد ا  اج  م  طرال 
 وقلي  قوادي ها مرونية مي  والتنيييياف  والمر  السرور بطاب  وتتميز الب نيييييية اللياقييية وألعا  واأل وا  والكرا  الجري
 الرياضة برام  ف  النشئ اشترا   أ  كما البسيطة  اإليضاحيييا  بعض دق  وتكرارها ممارستها وسهولييية أ واتها

 وبيرام  النفسيية الضييوط وزييا   المكري  التي ري  دليي  يطلي  ميا او التي ري  ادبيا  زييا   ذل  يصاح  التنافسية
 مي  لكي  المسياد   لتقي ي  تصيم  تربويية منظمية برام  النفسية المهارا  أ  حيث النفسية  المهارا  دل  الت ري 
تقان  اال ا  تحسي  بيرض والم ر  الالد   م  جن  ال  جنبا تسير ا  يج  النفسية المهارا  تنمية أ  كما  وا 

 المهيارا  في  الحيا  هيو كميا دليهيا التركييز ويجي  المي   الطويلة البرام  خال  م  الب نية اللياقة دناصر تنمية
 حسيييي  الميييي ربو  دليهييييا يركييييز أ  يجيييي  التيييي  النفسييييية المهييييارا  المختلفييييةو الرياضييييية االنشييييطة فيييي  االساسييييية

وميي  هييذا المنطليي  أصييبح    بييالنف  الرقيية االسييترخا   العقليي   التصييور هيي  اليينف  دليي  مجييا  فيي  المختصييي 
 :الحاجة ملحة لمعرفة

 لالعبا  النفساي  المهاارا  تنميا  علا  مقتار  تادريب  برناام  ضمن الصغيرة األلعاب استخدام يؤثر هل
 :منهانذكر والذي ب ور  تفرد  من  د   تساؤال  فردية  أشبال؟ اليد كرة
  االنتبيا  تركييز تنميية  العقلي  التصيور تنميية دلي  الت ريب  البرنام  ضم  الصيير  األلعا  استخ ا  يورر ه -

 أشبا ؟ الي  كر  لالدب  الرياض  االنجاز  افعية  القل  مواجهة تنمية  االسترخا   تنمية بالنف  الرقة تنمية
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 : ف افترضنا د   فرضيا  منها فرضية دامة تمرل ولإلجابة دل  هذ  التساؤال  
 النفسااي  المهااارا  تنمياا  علاا  ايجابيااا يااؤثر مقتاار  تاادريب  برنااام  ضاامن الصااغيرة االلعاااب اسااتخدام

 :والت  ب ورها تفرد  منها د   فرضيا  جزلية كان  كمايل .أشبال اليد كرة لالعب 
 لرقيية  ااالنتبييا  تركيييز  العقليي  لتصييورلكيي  ميي  ا البعيي ي و القبليي  االختبييار بييي  احصيياليا  اليية فييرو  هنييا 

   االنجاز  افعية  القل  مواجهة  السترخا  ابالنف 
   السيييابقةبعييي ها قمنيييا بعيييرض أهييي ا  البحيييث  أهميييية البحيييث  المصيييطلحا  المسيييتخ مة فييي  البحيييث  وال راسيييا

  بع ها وم  أج  التحق  م  صحة الفرضيا  م  د مها قمنا باستخ ا  المنه  التجريب  ألني  المينه  والمشابهة
  قي ر معتم ي  دل  التصمي  التجريب  ذا  اختباري  قبل  وبع ي دل  دينية واحي    األنس  لمر  هذ  ال راسا 

الفير  الم رسيية لواليية تبسية وهيو فريي  متوسيطة الشيهي   إلحي  والممرلية  القص يةتير  بالطريقة الد  اخ 51بي 
البرنااام  التاادريب   وهييوالمتغياار المسااتقل  وبعيي  تح ييي  متييييرا  البحييث والتيي  تمرليي  فيي  راييي  محميي  السييعي  

بع ها قمنا بتطبيي  البرنيام    المهارا  النفسي   والمتيير التاب  والمتمر  ف  المقتر  باستخدام األلعاب الصغيرة
بصيياةة البرنيام  واختييار قمنا خال  اإلطالع دل  المراج  وال راسا  العلمية السابقة  وهذا م الت ريب  المقتر  

حصيي   80أسييابي  بمعيي    80تعليمييا  المختصييي  وبعيي ها طبقنييا البرنييام  لميي   األلعييا  الصيييير  ميي  األخييذ ب
 الحصييي  أرنيييا  الصييييير  األلعيييا  باسيييتخ ا  قمنيييا حييييثحصييية ت ريبيييية  23ت ريبيييية فييي  األسيييبوع أي ميييا يعيييا   

 دليي  ذاليي  فيي  معتميي ي  ذهنيي  مهيياري  بيي ن   هييو مييا فمنهييا  اهيي افها بيياختال  األلعييا  هييذ  واختلفيي  الت ريبييية
 أدضيا  بي  الفر ية الفرو  ذال  ف  مرادي   راستنا تخ   الت  األلعا  اختيار بع  والمحكمي  الخبرا  استطالع

وم  أج  جم  البيانيا    الذهنية أو المهارية أو الب نية سو ا الي  كر  لعبة تتطلبها الت  المتطلبا  وكذل  الفري 
 Albinsom البنسييو  وجييو   Bull بيي  سييتيفا  ميي  كيي  صييمم والييذي  النفسييية المهييارا  مقيييا قمنييا باسييتخ ا  

 الرياض  لأل ا  الهامة( النفسية) العقلية الجوان  بعض لقيا  5991 سنة Shambrook شامبرو  وكريستوفر
                 بييالنف  الرقيية  االنتبييا  تركيييز دليي  الق ر  التصييور دليي  القيي ر  وأبعييا   دييالوي حسيي  محميي  العربييية صييورت  وأدييا 
بعييي  جمييي  دبييار    30ويتضيييم    الرياضييي  االنجيياز  افعيييية  القلييي  مواجهيية دلييي  القييي ر   االسييترخا  دلييي  القيي ر 

صيي  قمنيا بيرجرا  ال راسية االحصيالية وهيذا قالقياسيا  القبليية والبع يية لالختبيارا  الرليسية المسيتخ مة فيي  ال راسية 
االختبيييار القبلييي  أو البعييي ي وترجمتهيييا احصييياليا باسيييتخ ا  دييي   أسيييالي  تحليييي  البيانيييا  المتحصييي  دليهيييا سيييوا  

  بعي ا قمنيا SPSSبيرسيو  وبرنيام  الحيز  االحصيالية  Rستيو ن  ومعام  االرتبياط  Tاحصالية أبرزها اختبار 
اليهيا توصي  بعرض النتال  وتحليلها وتفسيرها وكيذل  مناقشية الفرضييا  الميذكور  سيابقا ومي  بيي  أهي  النتيال  الم

 المهييارا  تنمييية دليي  الصيييير  األلعييا  باسييتخ ا  مقتيير  تيي ريب  برنييام  أ  اليي  التوصيي  أمكيي فيي  هييذ  ال راسيية 
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 :الدراسة ممخص 

 :العربية بالمغة الدراسة ممخص

لنفسية الرياضية بالتفوؽ عبلقة المعايير األساسية لمعممية اإلرشادية ا عمى التعرؼ ىو الدراسة مف اليدؼ إف

( مف 04ؼ األكابر و )( في صن11( مصارعا متفوقا منيـ )15)مف الدراسة عينة تكونتحيث  ،الرياضي

نظرا  لمدراسة األصميالمجتمع  أفراد مفا اختيارى تـ وقد( 2019/2020صنؼ األواسط لمموسـ الرياضي)

 لتفوقيـ في مختمؼ البطوالت الوطنية والدولية 

 تقديـ إستبيافثـ رضية األولى فلفحص ال ،"أبوناىية الديف صبلح"ؿالسموؾ التنافسي  مقياس تطبيؽ وقدتـ

 :التوصؿ وتـالثبلثة المتبقية  لفرضياتا لفحص

نسب كانت كؿ الأف حيث  الدراسة مجتمع أفراد لدىالسموؾ التنافسي  مقياس في متفاوتة نسبعدـ وجود  -

المتفوقيف يمتاز بالكفاح و النضاؿ و القوة  سموؾ المصارعيف أي أف،المستوى المرتفع و المستوى المتوسطفي 

عمى تفوؽ ىؤالء المصارعيف و بموغيـ أعمى مستويات األداء خبلؿ مشوارىـ و الشجاعة مما ساعد بدوف شؾ 

 .الرياضي

حرية تقرير المصير حيث لعب ذلؾ دورا كبيرا في حياتيـ الرياضية انطبلقا إمتبلؾ المصارعيف المتفوقيف ل - 
لعقبات التي التعامؿ مع كؿ المشاكؿ و ا تدخؿ مف أحد و تمكنيـ مف المصارعة دوفمف إختيارىـ لرياضة 

صادفوىا في حياتيـ الرياضية باإلستعانة بأنفسيـ و بالمحيطيف بيـ عند الحاجة إال في بعض الحاالت   
  .العائمة المدرب و النادي تتطمب تدخؿ كؿ مف حاالت ميمةو ىي  الميمة والمصيرية

والمتمثمة في  االجتماعيةئة مؤسسات التنشفييا ساىمت تمتع المصارعيف المتفوقيف بمرافقة إرشادية مستمرة   -

خبلؿ مشوارىـ الرياضي  مرافقة المصارعيفتشجيع و تحفيز و  الرياضي مما ساىـاألسرة و المدرسة و الفريؽ 

عدـ مساىمة إدارة النادي في ذلؾ مف وجية نظر المصارعيف مما  بالرغـ مف التفوؽ تحقيؽودفعيـ نحو 

لما قد يترتب عميو مف نتائج إيجابية  اإلرشادية لممصارعيف يستوجب عمى اإلدارة اإلىتماـ أكثر بالعممية

    .مستقببل



 

 

خبلؿ إىتماميـ بالشعائر الدينية والدروس  وذلؾ مفاإلسبلمي  تعمقيـ بالديفالمصارعيف المتفوقيف و  ارتباط -

 تحثيـ عمى السير عمى خطى مف سبقيـ مف األبطاؿ المسمميف في شتى المجاالت كما المواعظ التيو 

التركيز و االستعداد لممنافسات واتخاذ قراراتيـ المصيرية اعتمادا عمى رأي  بالديف عمىساعدىـ ذلؾ التعمؽ 

   .الديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ةــدمـقـم  

 أ
 

 :يمذيت

 رفع مف أجؿالبد منيا  ضرورة حتمية والعمماء مف طرؼ الباحثيف اليـو  بعموـ الرياضةلقد أصبح االىتماـ 

مختمؼ  عمى باالعتماد وذلؾ القياسية، صوؿ بالرياضييف نحو التفوؽ وتحطيـ األرقاـوالو  األداء مستويات

العموـ التي بإمكانيا تطوير القدرات البدنية والميارية والنفسية وبالتالي المساىمة  في تحسيف  نتائج الرياضييف 

لرياضيي المستوى  ير اوالميلتقارب المستوى البدني ونظرا  ،ومردودىـ خبلؿ مختمؼ المنافسات الرياضية

يـ إلحداث محاولة منفي لمرياضييف بالجانب النفسي  االىتماـالعالي لجأ المختصوف منذ سنوات عديدة إلى 

مف أفراد فقد أصبح الرياضي كغيره  الرياضي ، النفسي كاإلرشادعموـ جديدة  باستخداـ الفارؽ أثناء المنافسة

 واالقتصادية االجتماعية التغيرات بحكـ وعمره موقعو كاف أيا ياإلرشاد النفس إلى ماسة حاجة في العصر ىذا

 مصادر وتعدد األسرية والتغيرات االنتقالية والتغيرات العمرية النمو مراحؿ خبلؿالمتسارعة  والتقنية والمينية

 الزواج ومشكبلت المسترشديف أعداد وتزايد ومناىجو، التعميـ مفيوـ وتطور العممية والتخصصات المعرفة

 حيث تسعى اإلرشاد، إلى الحاجة بروز إلى أدى مما وتوتر، قمؽ مف ذلؾ وما صاحب االقتصادي والتقدـ

 التي المشكبلت بتبايف تتبايف األىداؼ تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ وىذه إلى والتدريبية اإلرشادية البرامج

 (20-24 ,2014 ،حسيف عباسئاسو سعيد صالح و ) المختمفة العمرية مراحميـ في الرياضيوفيعاني منيا 

مف القرف الماضي تعاونا ىائبل بيف العمماء والمتخصصيف  األخيركما شيد المجاؿ الرياضي وتحديدا في الربع 

قتناع بما يسمى الموىبة والتفوؽ الرياضي و العمؿ عمى ضرورة واإل ،والرياضات المختمفة األلعابمف مدربي 

 .رعاية المتفوقيف واحتضانيـ

الذيف يختمفوف  األفرادأىمية االىتماـ بمثؿ ىذه الفئة مف  الرياضيؾ العمماء والمتخصصوف في المجاؿ ولقد أدر 

تفسير لمحاوالت المتخصصيف في ىذا المجاؿ  تتعدد حيث عف غيرىـ و أمثاليـ في نفس المراحؿ السنية،

في أف ىناؾ العديد مف  والشؾ ،المستفيضة خبلؿ عمؿ الدراسات مف وذلؾ ىؤالء المتفوقيفوجود و قدرات 

بضرورة األسباب التي أدت إلى اإلىتماـ بالمتفوقيف رياضيا وكذلؾ إدراؾ المجتمعات المتقدمة ألىمية الرياضة 



ةــدمـقـم  

 ب

 

 .حدود لو الذي يمثؿ في حد ذاتو إعجازا بشريا الر ا إلى أعمى درجات االنجاز األممزاولتيا والوصوؿ فيي

 ب(-أص ، 2006)زكي محمد 

 الرياضياتمف  عالمية، باعتبارىامكانة  اليوـ تحتؿ التي الحية األمثمة مف واحدةالمصارعة رياضة تعتبر و 

إلى  ويرجع ذلؾ االحتراؼ، مستوى إلى صمتو و األولمبية  الرياضات بمكاف ضمف يتحضالتي  القتالية القميمة

البدنية والميارية  لجوانبا تنمية مف بحث في سبؿ وعمماء باحثيف مف الرياضة ىذه عمى القائموف وعمي عمد ما

وفؽ رعايتيـ  عمى والعمؿ مبكراالمصارعيف الموىوبيف  واكتشاؼ تقنيات القتاؿ، تطوير وكذا والنفسية لممصارع،

 .العممية األسس

 لموصوؿالمجاالت الرىيب في مختمؼ  التطور معاألخرى المصارعة كغيرىا مف الرياضات  اليوـ تتماشى حيث

 ىـاستعداد برازا  و الرياضية التفوؽ خبلؿ مختمؼ المنافسات  تحقيؽستويات األداء و لى أعمى مإ بالمصارعيف

 .النفسي الرياضي اإلرشادعمى غرار  الحديثةالعمـو  مختمؼ إلى المجوء مف خبلؿ "وسيكولوجيا مياريا بدنيا،"

ؿ المتقدمة إلى لجأت الدو  والمياري البدني المستوى تطوير عف والمباشر األوؿ المسؤوؿ ىو المدرب ولكوف

 مراحؿ مختمؼ خبلؿالنفسي لبلىتماـ بالجانب النفسي لمرياضييف  اإلرشاداالستعانة بالمتخصصيف في مجاؿ 

 ووضع وجسميا، وتربويا واجتماعيا نفسيا رعايتيـ يتطمبوالمتفوقيف االىتماـ بالموىوبيف  أف حيث ،يـتكوين

            المتكاممة الشخصية قؽيح متكامبلا واجتماعي اونفسي جسميانموا و المناىج التي تضمف ليـ  البرامج

 (60 ص،2011)قطناني محمد  .جوانبياجميع  في) الذات تقدير (

بالجوانب  االىتماـإلى  وصوال االنتقاءبدءا مف  اإلعداد عمميات يقوـ المدرب لؤلسؼ لوحده بكؿ الجزائر وفي

بعض الرياضييف الجزائرييف التفوؽ في مختمؼ  استطاع رغـ ذلؾو  ،البدنية والميارية والنفسية لمرياضييف

برج بوعريريج  الواد لواليةالمنافسات الرياضية المحمية والدولية عمى غرار رياضيي المصارعة لنادي رأس 

 والعالمة لرياضةالمنافسات الوطنية  مختمؼ األداء و التفوؽ في عالية مف مستويات استطاعوا تحقيؽوالذيف 



ةــدمـقـم  

 ج

 

في   المعايير األساسية لمعممية اإلرشادية النفسية الرياضيةخبلؿ ما سبؽ أردنا معرفة دور  فومالمصارعة 

 .ؽتفو العمى  مصارعيفىؤالء ال مساعدة

موضوع العممية  فيو إلىتطرقنا  األوؿ الفصؿ ،فصوؿثبلث  يتضمف نظري باب إلىالبحث  ىذا تقسيـ تـ حيث

بكؿ مف اإلرشاد النفسي بصفة عامة تـ العممية اإلرشادية  ؼالتعريمف خبلؿ الرياضية  النفسيةاإلرشادية 

النفسي وأىدافيا وخصائصيا وخطواتيا والوسائؿ المستعممة في جمع  لئلرشادباعتبارىا الجانب التطبيقي 

النفسية األخير تناولنا أىـ الصعوبات التي تواجو العممية اإلرشادية  وفيالمعمومات البلزمة لمعممية اإلرشادية 

 .رياضيةال

ببعض المصطمحات مثؿ الموىبة واإلبداع ثـ تناولنا التفوؽ  وعبلقتوالتفوؽ نا فيو إلى تطرقف الثاني الفصؿ أما

أىـ العوامؿ المساعدة في تكويف الرياضييف المتفوقيف و  وصفات الرياضييف المتفوقيف الرياضي و خصائص

 تمحور الفصؿحيف  في ،الرياضييف المتفوقيفوفي األخير حاولنا اإلحاطة بمختمؼ المشكبلت التي تواجو 

 .متطمباتيا وقوانينيابو مف خبلؿ التعريؼ بيا  تاريخ رياضة المصارعةحوؿ  الثالث

 فصميف عمى بدوره يحتوي الذي الجانب التطبيقي البحث ىذا مف الثاني الباببينما تناوؿ 

 األدوات، وصؼ ثـ االستطبلعية، راسةبالد بداية البحث منيجية إلى فيو الباحثتطرؽ  منو األوؿ الفصؿ 

 المستعممة اإلحصائية والوسائؿ صعوباتو،و  البحث، منيجو  البحث، وعينة

 خبلؿ مف البحث محاور ومناقشة عرض إلى الباحث فيو تطرؽ فقد التطبيقي الباب مف الثاني الفصؿ في أما 

 .يفيف إلى المصارعيف المتفوقالموجي االستبيافو نتائج  المقياس نتائج
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 انًشكهت:ٔتحذٌذ  اإلشكبنٍت -1

مجاؿ الرياضي أىمية االىتماـ بفئة المتفوقيف الذيف يختمفوف عف غيرىـ لقد أدرؾ العمماء والمتخصصيف في ال

مف الرياضييف في نفس المراحؿ السنية، حيث تعددت محاوالت المتخصصيف في ىذا المجاؿ لتفسير وجود 

المجتمعات المتقدمة ألىمية  إدراؾ المستفيضة، وكذلؾوذلؾ مف خبلؿ عمؿ الدراسات  األفراد،وقدرات ىؤالء 

الذي يمثؿ في حد ذاتو األمر بضرورة مزاولتيا و الوصوؿ فييا إلى أعمى درجات االنجاز  اإليمافو ياضة الر 

 ب( ص،2006)زكي محمد  .لو ال حدودإعجازا بشريا 

 تحظىكانت والزالت  العريقة التي التنافسية القتالية مف الرياضات غريقية الرومانيةرياضة المصارعة اإل وتعتبر

العالمية استطاعت أف تفرض وجودىا في مختمؼ المنافسات حيث تماـ عمى المستوى الدولي بكثير مف اإلى

فقد تمكف  واإلنجازاتوفي الجزائر تشيد ىذه الرياضة العديد مف التطورات  غرار األلعاب األولمبية، عمى

 ي السنوات األخيرةخاصة ف العالمية الرياضية القارية المنافسات والمناسباترياضيوىا مف التفوؽ في مختمؼ 

نما عشوائية بطريقة أو الصدفة وليد يكف لـ العميا الرياضية لممستويات الوصوؿ أفوبما   الستخداـجة نتي ىو وا 

 التفوؽ أف محمدي يذكر حيث السميـ، بالشكؿ الرياضي واإلعداد التخطيط في العممية األساليب وأفضؿ أحدث

 الجانب الخططي، الجانب المياري، الجانب البدني، جانبال'' ىي أساسية محاور أربعة تحدده الرياضي

 (03 ص،2012)ألماني زىير النفسي. 

تساعد  عموـب االستعانةالبد مف  الرياضيوف كافد ذاتو غاية يسعى ليا كؿ و لما كاف التفوؽ الرياضي في ح

يقدميا المرشد النفسي  يالت النفسية الخدمات مفالرياضي النفسي  اإلرشاد يعتبرعمى تحقيؽ ىذه الغاية حيث 

 يـلكون ،الرياضيالمشاكؿ والتحديات التي تواجييـ خبلؿ مشوارىـ  عمى التغمب بيدؼالرياضييف لممسترشديف 

 بدوف مواجيتيا عف يعجزوف والشدة التعقيد مف بدرجة تتصؼو  ،حادة انفعالية صبغة ليا مشكبلت يواجيوف

 . مساعدة أو عوف
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 ،بنفسو اختاره الذي االتجاه في ينمو أف مف المسترشد تمكف التي العممية دثتح المساعدة عبلقة إطار وفي"

 اليدؼو  لمسؤوليةا قبوؿ و عمىيشجع وأف الممكنة بالبدائؿ واعياالمسترشد  يجعؿ أف ىو المرشد عمؿ إف حيث

 صحة أكثر سموكا يسمؾ وجعموالمسترشد  نمو ترقية يكوف أف ينبغياإلرشادية  المساعدة لعبلقة األقصى

 (29 ص،1999)عبلء الديف كفافي  ."لممواقؼ ومناسبة

و  والنفسية والفمسفية االجتماعيةمجموعة مف المعايير  النفسية الرياضية عمى حيث تستند العممية اإلرشادية

فإف ىذا و عميو عمى تحقيؽ ذاتو، وحؿ مشكبلتو وبرغبة منو دوف إكراه  مساعدة الرياضيبيدؼ  زيولوجيةيالف

 وفي إطار الضوابط االجتماعية، أف يتحقؽ إال مف خبلؿ الفرد نفسو، ال يمكف ساسي لئلرشاداليدؼ األ

أفضؿ  عمى نحو واألخبلقية التي تحكـ مجتمعو لذلؾ ولكي تتـ اإلفادة والدينية، والسياسية، واالقتصادية،

 في مجتمعو الذي يعيش فيو، بما يتفؽ والمعايير االجتماعية واألخبلقية المتعارؼ عمييا لتحقيؽ الفرد لذاتو،

 يجب أف يوجو االىتماـ قبؿ البدء بعممية اإلرشاد، نحو، المجتمعودوف خروج عف تمؾ المعايير والتقاليد لذلؾ 

ىو متفؽ عميو مف أعراؼ وتقاليد  ما المعرفة التامة بجميع المعايير التي تحكـ ىذا المجتمع والتي منيا

)محمد خطاب  .ىذا المجتمع بحكـ العبلقة التي تحكميـ ضمف معاييرومعايير اجتماعية فيما بيف أفراده 

 (11ص، 1986

 تسبب قد العوامؿ بعض أف إذ مثبلً  النفسية المشكبلت بأسباب ما يتصؿ يعرؼ أف النفسي المرشد كما أف عمى

عالجيف والم المرشديف جميور أف إلىىنا  نشير أف والبد ،راآلخ لدى مشكمة تسبب وال ما، فرد عند مشكمة

 ومبادئ ومفاىيـ معايير و أسس عمى قوـي يالنفس اإلرشاد أف عمى أجمعوا أديانيـ اختبلؼ عمى النفسييف

 ومعايير لمسموؾ ضوابط تعد لكونيا وأساسية ىامة أو المسترشد لممرشد الدينية المعتقدات أف إذ وروحية دينية

 (04ص، 2012)ألماني زىير  .مقدسة

ر األساسية التي يمكف أف تساعد الرياضي عمى التفوؽ خبلؿ المنافسات الرياضية أمر وعميو فإف معرفة المعايي

 .لممرشد ولممسترشد األىمية بالنسبةبالغ 
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الرياضية النفسية  اإلرشادية العمميةمعايير  إخضاع الباحث ضرورة رأى لديناالمتوفرة  المعطيات مف وانطبلقا

، ة ىذه المعايير في تفوؽ رياضيي المصارعة لفريؽ  رأس الواد مدى مساىم معرفة أجؿ مف وذلؾ الدراسة إلى

 التالية:الرئيسية  اإلشكاليةالذي أدى بنا إلى طرح  األمر

 الرياضي؟التفوؽ  تحقيؽ عمىالرياضية النفسية  المعايير األساسية لمعممية اإلرشادية ىؿ تساعد 

 :التالية الفرعية لتساؤالتا طرحف ومنو

  الفوز؟ ف بالكفاح مف أجؿرعيف المتفوقيالمصا سموؾيتسـ ىؿ 

  الرياضي؟ مشوارىـخبلؿ  مصيرىـ يمتمؾ المصارعوف المتفوقوف حرية تقريرىؿ 

  مستمرة؟المصارعوف المتفوقوف بمرافقة إرشادية  يحظىىؿ  

 الرياضية؟حياتيـ  اإلسبلمي فيمصارعيف المتفوقيف بتعاليـ الديف ال ىؿ ييتـ  

 :انبحثفرظٍبث  -2

 :عامةضية الالفر  2-1

  تساعد المعايير األساسية لمعممية اإلرشادية النفسية الرياضية عمى تحقيؽ التفوؽ الرياضي  

 الفرضيات الجزئية: 2-2

 يتسـ سموؾ المصارعيف المتفوقيف بالكفاح مف أجؿ الفوز 

  مصيرىـ خبلؿ مشوارىـ الرياضي تقرير  حريةالمتفوقوف يمتمؾ المصارعوف  

 تفوقوف بمرافقة إرشادية مستمرةالمصارعوف الم يحظى 

 الرياضيةفي حياتيـ بتعاليـ الديف اإلسبلمي  وفالمتفوق ييتـ المصارعوف  
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 :ٔأًٍْتّ انبحث أْذاف -3

عمى  المساعدةاإلرشادية النفسية الرياضية  األساسية لمعممية معاييرال معرفة إلى أساسا الدراسة ىذه تيدؼ

 في رياضةالنخبة المتخصصة  إحدى فرؽالوطنية والدولية في في مختمؼ المنافسات التفوؽ الرياضي 

شاد واقع اإلر  مراعاة مع وذلؾ برج بوعريريج( الواد، واليةفريؽ رأس )الجزائر في اإلغريقية الرومانية المصارعة 

 :الموالية النقاطلؾ مف خبلؿ ذالنفسي الرياضي في الجزائر و 

  داماتيا في المجاؿ الرياضيالرياضية واستخ اإلرشاديةالتعريؼ بالعممية. 

 العممية اإلرشادية في مساعدة الرياضييف المتفوقيف خبلؿ مشوارىـ الرياضي أىمية إبراز. 

 في المساعدة عمى التغمب عمييا اإلرشاديةالمتفوقيف و دور العممية  مصارعيفعمى مشاكؿ ال التعرؼ. 

 الرياضي النفسي اإلرشادبالجزائرية  كعينة لمفرؽ المصارعة فريؽل الفني اقـالط اىتماـ مدى معرفة.  

 في الجزائر النخبوي الرياضي النفسي باإلرشاد الخاص الميداني البحث في المساىمة. 

 الرياضييف عمى التفوؽمساعدة  في اإلرشاديةالعممية  ألىمية الباحثيف اىتماـ توجيو. 

المساعدة عمى تحقيؽ التفوؽ في إلرشادية ا لمعمميةاألساسية المعايير دور  إبراز في البحث ىذا أىمية تتركزو 

 و أمؿ رأس الروادالمنتميف لفريؽ  الجزائرييفالمصارعيف دراسة حالة لمجموعة مف  عمى اعتماداالرياضي 

 في الحديث العمـإليو واستنادا إلى ما يشير  ،نية والعالمية المتفوقيف في مختمؼ المنافسات الرياضية الوط

 .ياضي الر  النفسي اإلرشاد مجاؿ

 : الموضوع اختيار أسباب -4

 اإلرشادميداف تخصصنا في  تكمف بدرجة أولى في  البحث ىذاإنجاز  إلى بنا أدت التي الدوافعاألسباب و  إف

 النفسية الرياضية العممية اإلرشادية استخداماتتعرؼ عمى والوالرغبة في إشباع ميوؿ الطالب  النفسي الرياضي

 ،مدرب لمفنوف القتالية و سابؽالباحث بطؿ وطني  كوفالتفوؽ خاصة  ييف عمىمساعدة الرياض ممساىمة فيل

 ىذا حوؿ الجادة الدراساتالمساىمة في إثراء البحوث المنجزة في ىذا المجاؿ خاصة و أف  مف جية أخرىو 
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 ،ضيالريايتعمؽ بعبلقة عممية اإلرشاد النفسي الرياضي بالتفوؽ  فيما السيما منعدمة، تكوف تكاد الموضوع

ومف  ،اليدؼ األسمى بالنسبة لمرياضييفخاصة و أف التفوؽ في المنافسات الرياضية الوطنية والعالمية ىو 

ا الموضوع ىو التعرؼ عمى فئة المتفوقيف رياضيا الخوض في ىذ إلىبيف األسباب كذلؾ التي دفعت الطالب 

والمحافظة عمى التفوؽ تحقيؽ في  يـتساعدالتي  النفسية الرياضية اإلرشاديةمعايير العممية  في بحثلو ا

 اإلرشاد مجاؿ في والوسائؿ واألبحاث الدراسات عمى االطبلع خبلؿ ومف ،مستواىـ وانجازاتيـ الرياضية

عمى ربط العممية اإلرشادية ببعض الضغوط النفسية  منصبا كاف االىتماـ أفالباحث  الحظ الرياضي النفسي

القصير والطويؿ المدى   النفسي  و كذا التحضيرالمدارس بصفة عامة ضيوف وتبلميذ ني منيا الريااالتي يع

 .الجانب البحثي في أو رياضيي النخبة  لممنافسات الرياضية و إىماؿ فئة الرياضييف المتفوقيف

 :ٔانًصطهحبث انًفبٍْى تحذٌذ -5

ئ وجب عمى الطالب لقد ورد في بحثنا مجموعة المفاىيـ والمصطمحات ولتفادي الغموض وتبسيط البحث لمقار 

 والتوضيح.التطرؽ إلييا بالشرح 

 اإلرشادية الرياضية:العممية   5-1

يشير مصطمح العممية اإلرشادية إلى الخطوات المتتابعة التي يتـ مف خبلليا تقديـ اإلرشاد النفسي مف المرشد 

يا يصبح اإلرشاد النفسي ونبدنب التطبيقي لئلرشاد النفسي و النفسي إلى المسترشد، والعممية اإلرشادية ىي الجا

مجرد آراء أو اتجاىات أو نصائح أو توجييات، فعندما يدخؿ المرشد في عبلقة إرشادية مع المسترشد فإف 

 (19 ص،2005)سعفاف محمد  .عممية اإلرشاد النفسي يجب أف تنظـ في مراحؿ معروفة

 لكي الرياضي الفرد مساعدة إلى تيدؼ تيال المخططة العممية تمؾ ىيالرياضية العممية اإلرشادية النفسية و 

 وأيضا ،المختمفة المواقؼ اتجاه السموكية شخصيتو عمى التعرؼ خبلؿ مف وذلؾ أفضؿ نحو عمى نفسو يفيـ

 ،والحركية والنفسية واالجتماعية والعقمية الجسمية المختمفة إمكانياتو وتنمية مشكبلتو تحديد عمى مساعدتو
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 لو يحقؽ مما البيئية وظروفو الشخصية إمكانياتو ضوء في مشكبلتو حؿ مف نوتمك التي بالميارات وتزويده

 (14 ص،2002)إخبلص محمد  المجاالت مختمؼ في توافؽ

العممية اإلرشادية الرياضية ىي الجانب التطبيقي لئلرشاد النفسي الرياضي حيث يقـو المرشد بتقديـ خدماتو  و

 تمكنو التي بالميارات وعة مف الخطوات والمراحؿ المنيجية وتزويدهاإلرشادية لممسترشد )الرياضي( بإتباع مجم

 الشخصية. إمكانياتو ضوء في مشكبلتو حؿ مف

 :اإلرشاديةمعايير العممية  -5-2

البد لنا مف إتباع  عمى نحو أفضؿ،مع المسترشد  لكي تحقؽ عممية اإلرشاد النفسي الرياضي ىدفيا األساسي

)المعايير  تشمؿالرياضي حيث تنقسـ ىذه المعايير إلى معايير عامة  رشاد النفسيالمعايير التي يقـو عمييا اإل

 زيولوجية( و معايير خاصة بالعممية اإلرشادية النفسيةيالفمسفية و اإلجتماعية و النفسية و كذا المعايير الف

   :قاـ الباحث بحصرىا في األتي الرياضية وقد

 بحد وىذا نسبي ىو ثبات السموؾ ليذا الثبات أف حيث والتعديؿ، لمتغيير قابؿ سموؾ ىو اإلنساني السموؾ 

 مبلحظتو يمكف الذي الظاىر السموؾ عمى تقتصر ال المرونة وأف الجمود أو المطمؽ الثبات يعني ال ذاتو

والرياضي  المتفوؽ البد  ،لذاتو ومفيومو المسترشد لشخصية األساسي التنظيـ ليشمؿ ذلؾ يتعدى بؿ فحسب،

 بسموؾ يساعده عمى تحقيؽ التفوؽ و الوصوؿ إلى مستويات عالية مف األداء.  أف يتميز

 مف إجبار دوف بو المتعمقة القرارات اتخاذ في الحؽ لمفرد أف يكوفحيث يجب  مصيره تقرير في الفرد حؽ 

 ؽالح يعطيلتحقيؽ األىداؼ بؿ أف اإلرشاد  جاىزة حموؿ إعطاء وال أوامر وال نصائح ليس واإلرشاد أحد،

 .بنفسو مصيره يقرر أف لممسترشد

 مؤسسات التنشئة االجتماعية بيا قـوت المختمفة العمر مراحؿ طواؿ مستمرة عممية واإلرشاد التوجيو عممية 

 المسترشد تطورات يتابع تحت إشراؼ المرشد النفسي الرياضي الذي اإلعبلـ( المسجد، ،األسرة، المدرسة)

 .ومنظمة مستمرة خدمة ىو بؿ عابرة نصيحة وال جاىزاً  حبلً  وال طبية وصفة ليس اإلرشاد الف مستمرة بصفة
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 سموؾ تنظيـ في أساسية معاييرتعتبر  اإلسبلمي الديف تعاليـ فأ حيثاإلرشاد  عممية فيي أساس ركف الديف 

وطمأنينة تبعث عمى مساعدة األفراد بصفة عامة  نفسي أمف صدرا مبي والتمسؾ الجماعات و األفراد

 .ف بصفة خاصة عمى التفوؽ و تحقيؽ أعمى مستويات األداءوالرياضيي

 التفوؽ الرياضي: 5-3

نشاط رياضي حيث يتـ  يتمحور الحديث عف التفوؽ ىنا حوؿ المستوى الذي وصؿ إليو الفرد في أدائو لمعبة أو

 تحديد المستوى الذي وصؿ إليو مف طرؼ المسؤوليف والمتخصصيف في المعبة حيث يمكف تعريؼ التفوؽ

 أنو:الرياضي عمى 

أعمى مستوى لؤلداء يصؿ إليو الفرد في رياضتو التخصصية مقارنة بمستوى أمثالو مف العادييف في ذات 

شرط أف يكوف أداءه  وفي غيره مف المجاالت التي تعبر عف المستوى العقمي والوظيفي لمفرد، المجاؿ الرياضي،

 (19 ص،2006)زكي محمد  .وبيف اآلخريففي ىذا النشاط موضع احتراـ بينو وبيف نفسو وبينو 

المنافسات  خبلؿ الرياضي الموىوبيقدميا  األداء التيمستويات  ىو أعمىالتفوؽ الرياضي  الباحث أفويرى 

 .رياضتو التخصصية مقارنة بالفئة العمرية التي ينتمي إلييا الرياضية في

 المصارعة:  5-4

يسقط  أويطرح بيف اثنيف فيحاوؿ كؿ واحؿ منيما أف  تي تجريالالمصارعة نوع مف أنواع الرياضات القتالية 

 .طبقا لقواعد مقررة األرضعمى  األخر

 األرضعمى  األخرإسقاط وتتمثؿ غالبا في تشابؾ شخصيف بالجسـ واليديف والرجميف فيحاوؿ كؿ واحد منيما 

رغامو عمى التسميـ عف طريؽ الخنؽ أو الضغط أو تقييد اليديف أو وشؿ وتبدأ المصارعة  الرجميف، حركتو وا 

)دنيا عبد  .ؼ عند منافسو لينقض عميوععادة بعمؿ تمييدي يحاوؿ فيو كؿ واحد أف يتعرؼ عمى مظير الض

 (57 ص،2019المنعـ وىبة حميد وادي 
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 انذراضبث انطببمت أٔ انًشببٓت:  -6

يعتمد عميو الباحث  الذيساس األضرورة البد منيا لكونيا  العممي البحث في السابقة الدراساتإلى إف التطرؽ 

 التالي:التي تمكنا مف اإللماـ بيا عمى النحو  الدراسات إلىسوؼ نحاوؿ التطرؽ  ولذلؾلبلنطبلؽ في البحث 

 دراسة سيوف  suin1984:  النفسي الرياضي  اإلرشادحيث كاف اليدؼ مف الدراسة ىو تقييـ أىـ خدمات

ومدى فاعميتيا  1984االولمبية في لوس أنجمس سنة  األلعابرة التي تـ تقديميا لمرياضييف المشاركيف في دو 

 الدورة.في أثناء 

بتوفير الخدمات  اوالذيف قامو وشممت الدراسة عينة المرشديف النفسييف الرياضييف المشاركيف في تمؾ الدورة 

 النفسانييف تمكنو اإلرشادية لمرياضييف المشاركيف في مختمؼ المنافسات و قد توصؿ الباحث الى أف المرشديف ا

لمرياضييف المشاركيف مما ساىـ في تحسيف نتائجيـ و تمثمت  اإلرشاديةمف توفير مجموعة مف الخدمات 

 الخدمات المقدمة فيمايمي:

الذاتي، التركيز، االتصاؿ بيف البلعب والمدرب، مواجية الضغوط، التغذية الرجعية، االسترخاء،  )التنظيـ

 التصور(، اراألفكوضع اليدؼ، التحكـ في 

  النفسي الرياضي  اإلرشادىدفت الدراسة الى معرفة أثر ميارات وخدمات  :2006دراسة فاتح عبدلي

شممت عينة الدراسة العبي كرة  الوصفي وقدلممدرب في تحسيف النتائج الرياضية واستخدـ الباحث المنيج 

 النفسي ومقياس اإلرشادس خدمات مقيافرؽ مف القسـ الوطني األوؿ واستخدـ الباحث  الجزائرية ألربعالقدـ 

 النتائج التالية: إلىالنفسي وقد توصؿ الباحث  اإلرشادميارات 

 والبلعبيف المدرب بيف مشتركة مسؤولية النفسي اإلرشاد عممية نجاح إف*

 عمى يبوالتدر  ،والعقمية النفسية الميارات وتنمية اكتساب عمى لمتدريب األساسية القاعدة النفسي اإلرشاد *يمثؿ

 .بأنواعيا الرجعية التغذية
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 بشكؿ الفريؽ في التأثير عمى القدرة وكذا إرشادية خصائص مف النفسي اإلرشاد خدمات في المدرب حكـ*ت

 .البلعبيف لدى األدائي المستوى لرفع األساسية العوامؿ مف جماعي أو فردي

 حيث مف وفقير كثير االتصاؿ كاف ماكم ألنو المحتوى حساب عمى االتصاؿ في الكـ عمى االعتماد يجب *ال

 .السمبي ألثرا ليا كاف والخدمات المعمومات

 بالفريؽ عبلقة مالو وكؿ النظرية والمجاالت بالتخصص المتعمقة األساسية بالمعمومات ممما المدرب كاف *كمما

 .النتائج تحسيف في ومفيد إيجابي ذلؾ كاف المناسبة األوقات فييا ويقدم

 البلعبيف لدى والضعؼ القوة ونقاط المشاكؿ تشخيص حيث مف اإلرشادية بمسؤولياتو المدرب قياـ *إف

ضفاء  .الفريؽ مستوى ورفع النفسي اإلرشاد عممية نجاح في العوامؿ أىـ مف التعامؿ في الجدية جو وا 

شراؾ االتصاالت عممية تسييؿ *اف  وتقديـ ـلي الجيد واالستماع آرائيـ إلبراز ليـ وفتح المجاؿ البلعبيف وا 

 وقمة الفريؽ بتماسؾ تسمح جيدة عبلقات لظيور مناسب جو خمؽ إلى يؤدي الحاجة حسب المساعدة

 .النتائج تحسف وبالتالي الصراعات

 اإلرشاد بمينة القياـ في التحكـ عمى المدرب قدرة أف إال النفسي اإلرشاد عممية لنجاح الجيود بذؿ مف *بالرغـ

 .ممحة ضرورة تبقى

  النفسية لبعض  بعض المياراتالتعرؼ عمى العبلقة بيف  إلىتيدؼ الدراسة  (:2009عوض )دراسة محمد

شممت العينة طالبات قسـ التربية الرياضية بجامعة  المياري وقد األداءالرياضية التخصصية ومستوى  األنشطة

 المياري األداءستوى م ودرجةباستخداـ مقياس الميارات النفسية  الوصفي وقاـالباحث المنيج  البحريف واتبع

النتائج  إلىمف مجموع الدرجات العممية المتحصؿ عمييا في النشاط الرياضي التخصصي وقد توصؿ الباحث 

 التالية:

 .الرياضية التخصصية األنشطة*اختبلؼ الميارات النفسية باختبلؼ 



 اإلطـار العـام للـدراســـة  الفصل األول:

14 

 

المياري  األداءة ومستوى الرياضي لؤلنشطةبيف الميارات النفسية المميزة  إحصائية*وجود عبلقة ذات داللة 

 لمطالبات.

 (:2009)محمد  دراسة قمراوي 

عمى المحددات النفسية وعبلقتيا بالنجاح الرياضي واستخدـ الباحث المنيج  إلى التعرؼىدفت الدراسة 

الوصفي وشممت العينة مجموعة مف الرياضييف المتفوقيف في الرابطات الوالئية لمغرب الجزائري واستخدـ 

الطبلقة النفسية( وقد توصؿ  الثقة بالنفس، الرياضي،القمؽ  العدوانية،، الدافعية، )الشخصيةييس الباحث مقا

 النتائج التالية: إلىالباحث 

الطبلقة  النفسية،الثقة  القمؽ، العدوانية، بيف المحددات النفسية )الشخصية، الدافعية، ضعيفة*وجود ارتباطات 

 الثمث  إلىث وصمت االرتباطات الدالة الناجحيف في الرياضة حي النفسية( عند

حاؿ اعتبارىا تعمؿ  بأييمكف  فانو ال أبعادىا* رغـ وجود بعض االرتباطات بيف المحددات النفسية أو بيف 

 .عمى الناجحيف في الرياضة بؿ يمكف القوؿ باف توفرىا لدى الرياضييف قد يساىـ في نجاحيـ لمتأثيرموحدة 

  2010دراسة نزار: 

ت الدراسة حوؿ الميارات النفسية و التوجو نحو أبعاد التفوؽ الرياضي لدى العبي كرة اليد حيث تمحور 

استخدـ الباحث المنيج  وو دورىما في التأثير عمى مستوى الرياضي وتحقيؽ التفوؽ في المنافسة كمتغيريف 

و  النفسية(الميارات الدراسة العبي الدوري الممتاز في العراؽ و تمت االستعانة بمقياس ) الوصفي وشممت

جمع المعمومات و البيانات الخاصة بالدراسة لتتـ معالجتيا  الرياضي( فينحو أبعاد التفوؽ  التوجو)مقياس 

 مايمي:باستخداـ الوسائؿ اإلحصائية و قد استنتج الباحث 

عاد الميارات لمقياس التفوؽ الرياضي و أب النفس(*عدـ وجود عبلقة دالة معنويا بيف بعد )التوجو نحو ضبط 

دافعية -الثقة بالنفس-االنتباه-القدرة عمى التركيز–درة عمى مواجية القمؽ الق–النفسية )القدرة عمى االسترخاء 

 .فمـ تحقؽ ارتباطا معنويا الرياضي(االنجاز 
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سية لمقياس التفوؽ الرياضي و أبعاد الميارات النف بالمسؤولية( اإلحساس* وجود عبلقة دالة معنويا بيف بعد )

 .الثقة بالنفس(-في بعديف اثنيف فقط مف أبعاد الميارات النفسية و ىي )القدرة عمى التصور

التفوؽ الرياضي و أبعاد الميارات  خريف لمقياساآل* عدـ وجود عبلقة دالة معنويا بيف بعد التوجو نحو إحتراـ 

الثقة –تركيز القدرة عمى تركيز االنتباه القدرة عمى ال–القدرة عمى مواجية القمؽ  -النفسية )القدرة عمى التصور

حيث لـ تحقؽ ارتباطا معنويا ماعدا في بعديف اثنيف مف أبعاد الميارات النفسية ىي )القدرة عمى  بالنفس(

 .دافعية االنجاز الرياضي( االسترخاء،

 :السابقة الدراسات عمى التعميؽ 6-1

لنتائج مف جية وا أو اإلرشاد النفسي اإلرشاديةت تناولت العبلقة بيف الخدما دراسات التياللقد أجمعت  

النفسي في مساعدة  اإلرشادجية أخرى عمى الدور الميـ الذي يمعبو  الرياضي مفأو التفوؽ  الرياضية

الرياضييف قبؿ و أثناء و بعد المنافسة عمى التغمب عمى مشكبلتيـ والتخمص مف الضغوط التي تواجييـ حيث 

النفسي عمى توفير مجموعة مف الخدمات اإلرشادية  اإلرشادعمى قدرة  suin(1984) دراسة سيوفأكدت 

 .لمرياضييف لمساعدتيـ عمى تحسيف نتائجيـ الرياضية

وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الميارات النفسية المميزة  (2009كما أكدت دراسة محمد عوض ) 

 أف تحكـعمى  (2006)عبدلي فاتح  أكدت دراسةأخرى ة ومف جي لؤلنشطة الرياضية ومستوى األداء المياري

 أو فردي بشكؿ الفريؽ التأثير في عمى القدرة وكذا إرشادية خصائص مف النفسي اإلرشاد خدمات في المدرب

 .البلعبيف لدى األدائي المستوى لرفع األساسية العوامؿ مف جماعي

( 2009)قمراوي محمد ( ودراسة2010زار )دراسة ن ومف بيف الدراسات التي تناولت التفوؽ والنجاح الرياضي

حاؿ  بأييمكف  فانو ال أبعادىابعض االرتباطات بيف المحددات النفسية أو بيف  أف وجودعمى  حيث أكدتا

لدى الرياضييف قد يساىـ اعتبارىا تعمؿ موحدة لمتأثير عمى الناجحيف في الرياضة بؿ يمكف القوؿ باف توفرىا 

  تفوقيـفي 
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 خالصت:
 الدراسات بعضواستعراض  األىداؼ وتحديد الموضوع اختيار وأسباب والفرضيات البحث إشكالية عرض بعد

 أىـ إلى والتطرؽ المتبقية، النظرية الفصوؿ استعراض في الشروع أمكف الدراسة بمتغيري الخاصة السابقة

 أجؿ مف ،لمدراسة انيوالميد المنيجي اإلطار في الخوض وكذا مستفيضة، بصورة الدراسة في الواردة المفاىيـ

 .الدراست متغٍري بٍن العاللت طبٍعت عن الكشف

 

 

 

 

 



 مسيػػػػػػعالي والبحث العػػػػػػػػػػػػوزارة التعميع ال
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 :مقجمة

نطخا ألىسية الخياضة في وقتشا الخاىغ إذ لع تعج مشحرخة في مجاؿ التخؼيو فقط بل تحػلت إلى عمع قائع 

بحج ذاتو، فأنذأت ليا معاىج كسعيج عمػـ وتقشيات األنذصة البجنية والخياضية ومعيج عمػـ وتكشػلػجيا 

سع يقػـ عمى أسذ ومشاىج الخياضة، ومغ خبلؿ العشاية بالخياضة أصبح التجريب الخياضي ذو مفيػـ وا

عمسية مجروسة تعػد عمى الخياضي بفػائج عجة تسكشو مغ بمػغ السدتػيات العميا في أؼ نػع مغ أنػاع 

الشذاط البجني الخياضي، ولتحقيق ىحا اليجؼ فإف التجريب الخياضي يدعى دائسا إلى تشسية الجػانب 

 فئة.البجنية، السيارية، الخصصية والشفدية لمفخد برػرة متكا

مع التقجـ الحزارؼ والحؼ شسل كافة مجاالت الخياضة بذكل عاـ أصبحت تسثل حقل مغ حقػؿ 

اإلقترادؼ، كسا وأف الطفخ باأللقاب والسخاكد األولى في الجورات األولسبية والبصػالت العالسية  اإلستثسار

اضي ذو مدتػػ تشافدي يعج مؿياسا يبخز التفػؽ في الدياسة واإلستخاتيجيات الستبعة مغ أجل بشاء ري

 دولي، ويطيخ مجػ القجرات التكشػلػجية الكبيخة بيغ دوؿ العالع.

إف اإلنجاز الخياضي ىػ ىجؼ جسيع القائسيغ عمى العسمية التجريبية، وتحؿيقو يتصمب تجاخل العجيج مغ 

مدييخيغ،  العػامل، حيث ال يأتي بالرجفة والعذػائية وإنسا يحتاج إلى تزافخ كل الجيػد مغ إدارييغ،

الخياضييغ  ئمجربيغ، رياضييغ وانتياج أحجث أساليب التجريب وأفزل وسائل التقػيع لمػصػؿ إلى أكف

، ص 1995نيغ احد)ىحا اقترادا لمػقت والجيج والساؿ. ويؤكج ، وأفزميع ألنيع محػر العسمية التجريبية 

ات لمحكع عمى الطػاىخ أو عمى ضخورة إستخجاـ السشيج العمسي في بشاء اإلختبارات والؿياس (18

األشخاص مغ خبلؿ جسع البيانات بتصبيق إجخاءات مقششة ومػضػعية والتي تعصي نتائج قابمة لمسعالجة 

 اإلحرائية، ىحا ألف التقػيع يداعج في عسمية تعجيل األمػر استشادا لؤلىجاؼ السػضػعة.

لشاشئة والعسل الجاد، وال يتع ىحا إال ال باإلىتساـ الكبيخ باألجياؿ اإفبل سبيل لمػصػؿ ليحه األىجاؼ 

بمياتيع وصقميا وتصػيخىا. ومغ ىشا تطيخ ابػاسصة الفيع الجيج ليحه الفئة وتػجيييع وفق استعجاداتيع وق
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نو يكسغ في إختيار أحدغ الخامات والسػىػبيغ في نذاط رياضي معيغ لمػصػؿ إلى أأىسية اإلنتقاء 

 السدتػيات العالية.

ل الحؼ شيجتو رياضة ألعاب القػػ عامة وباألخز سباقات الشرف الصػيل التي نجج ومع التصػر اليائ

ىع في ؤ قة بفزل عجائييا الحيغ رسخت أسساأف الشتيجة الػششية في ىحا االختراص ليا مكانة مخمػ 

صبحت مغ أولػيات السذخفيغ و أف عسمية إنتقاء الشاشئيغ السػىػبيغ إسجل تاريخ الخياضة العالسية، 

وليغ في السجاؿ الخياضي ألف إختيار أحدغ العجائيغ في الفئات الرغخػ ال يقترخ فقط عمى السدؤ 

تحجيج صبلحية الشاشىء لخياضة معيشة وإنسا يتعجاه إلى إحتساؿ إكتداب إمكانياتو السدتقبمية ألف اإلنتقاء 

واإلستعجادات لجػ  عسمية شػيمة ال يسكغ وضعيا في إشار محجد مغ الػقت ىحا راجع لتغيخ نسػ القبميات

 العجائيغ تحت تأثيخ العسل التجريبي وعػامل أخخػ.

كسا الحطشا في اآلونة األخيخة بأف مدتػػ ألعاب القػػ في الجدائخ عخؼ تجىػرا كبيخا مغ حيث تحقيق 

 الشتائج الغيخ مخضية بتاتا، وقج ارتأيشا أنو مغ بيغ أىع أسباب ىحا التخاجع السمحػظ ىػ سػء عسمية انتقاء

العجائيغ في ىحا االختراص والتي ال تخزع في غالب األحياف لؤلسذ العمسية مع اإلعتساد عمى الشتائج 

غياب ضل السحققة في الفئات الرغخػ وإعتساد السجربيغ عمى خبخاتيع الحاتية والسبلحطة السيجانية في 

عية  و العجيج مغ الجراسات إستخجاـ وسائل التقػيع مغ إختبارات وؾياس ىحا ما أكجتو دراستشا االستصبل

 (.2010وشمغػـ عبج الخحساف  2010، مخاد شيات 2008كجراسة )بغ سي قجور 

ىحا ما دفعشا لمتصخؽ لسػضػع تحجيج السدتػيات السعيارية لمسحجدات البجنية، السيارية والشفدية إلنتقاء 

شكالية البحث ووضع [ سشة حيث قسشا بصخح إ18-15عجائي السدافات الشرف الصػيمة في الجدائخ ]

فخضياتو مع أىجاؼ وأىسية البحث في الفرل التسييجؼ كسجخل لمجراسة مجعسيغ ذلظ بتحجيج 

السرصمحات السدتخجمة في البحث والجراسات الدابقة والسذابية ليحا السػضػع، وبػية التحكع في ىحه 

 الجراسة واإللساـ بيا قسشا بتقديع البحث إلى بابيغ:
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 ( فرػؿ:03خاص بالجانب الشطخؼ والحؼ يشقدع بجوره إلى ثبلثة ) الباب األول:

 :لى إخرز لمتقػيع واالختبارات والؿياس في السجاؿ الخياضي كسا وتصخقشا  الفرل األول

 السدتػيات السعيارية بالتفريل.

 :لى عسمية االنتقاء في السجاؿ الخياضي وخرائز إ وفقج تصخؽ الصالب الباحث ؼي الفرل الثاني

 .( سشة18-15) خحمة العسخيةالس

 :السحجدات البجنية، السيارية، ، السدافات الشرف الصػيمة، خرز لؤللعاب القػػ  الفرل الثالث

 ىحا االختراص. يالخصصية والشفدية لعجائ

 فقج خررشاه لمجانب التصبيقي مغ الجراسة ويحتػؼ بجوره فرميغ: أما الباب الثاني:

 :ية البحث بعخض السشيج العمسي الستبع والجراسة اإلستصبلعية وتصخقشا ؼيو لسشيج الفرل الخابع

 واألدوات السدتخجمة في الجراسة السيجانية إلى جانب اإلجخاءات التصبيؿية التي إتبعشاىا.

 :خرز لعخض وتحميل ومشاقذة الشتائج الستحرل عمييا في البحث السيجاني الفرل الخامذ 

مدتخمريغ في  وخاتسة البحث،، وفي األخيخ يتزسغ اإلستشتاجات العامة في ضػء الفخضيات

 .قتخاحاتخيخ مجسػعة مغ التػصيات واإلاأل
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 اإلشكالية: -1

عتسادا عمى ما قجمتو العمـػ إ اعجا وقفدة نػعية رشيجت األلعاب الخياضية في الدشػات األخيخة تصػرا مت

األساسية والبحث العمسي في إثخاء الحخكة الخياضية وصػال إلى تحقيق أفزل االنجازات الخياضية، فيحه 

والشطخيات الحجيثة والستجاخمة مع عمع األخيخة لع تأتي صجفة فقج بخزت نتيجة التػجو نحػ الجراسات 

اؿ تحميبل متكامبل صنجاز لؤلبالتجريب الخياضي الحؼ أسيست تصبيقاتيا السختمفة في تحميل األداء واإل

وواؼيا لسعخفة أدؽ تفاصيل ومتصمبات الشذاط الخياضي السسارس بجسيع جػانبو التي تعتبخ محػر أساسي 

 لشجاح العسمية التجريبية.

أمخ جج معقج وذلظ  االنجاز الخياضي مصمب جسيع القائسيغ عمى العسمية التجريبية والػصػؿ إليوويعتبخ "

 .Alexander Dellal 2008))  (Vigne Gregory  2011)"لتجاخل عجد كبيخ مغ العػامل

ف التجريب الخياضي لبمػغ السدتػيات العالية يجب أف يبجأ في سغ أ" :(2010)شمغػـ  دراسة ؤكجتكسا 

خة لخبصو مع الشسػ والحىاب بكل صفات الخياضي تجريجيا وحدب األولػية دوف تخصهي مخاحل الشسػ مبك

ىحاما يدسح لمسجربيغ واألخرائييغ بستابعة ىحه العسمية التكػيشية لعجة سشػات والتي تسكغ  الصبيعية لمفخد".

 ".الشاشئ وحجودىا وتقػيسيا مغ معخفة إمكانيات

أمخا حيػيا وحتسيا خاصة في ميجاف التجريب،  أصبح والتقػيع في السجاؿ الخياضيإلى الؿياس  فاالتجاه" 

ىحا لمكذف عغ مجػ تحقيق األىجاؼ السدصخة والػقػؼ عمى اإلمكانيات والصخؽ السدتخجمة لتفادؼ نقاط 

الزعف وتصػيخ نقاط القػة، حيث يػضف السجرب في تقػيع الخياضييغ أساليب وأدوات متشػعة بحدب 

الخياضي ت السػقف التعميسي أو التجريبي وعمى حدب األىجاؼ السخجػة لتقجيخ كفاءات مختمفة عشج متصمبا

 "مقاييذ التقجيخومبلحطة الدمػؾ وغيخىا، التجاىاتا الحخكية السيارية، مقاييذ مثل االختبارات البجنية،

 (.131ص ،1999)ليمى عبج العديد زىخاف،
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فبجوف الؿياس ال يسكغ التقػيع، وبجوف التقػيع ال تػجج تغحية ة والتقػيع عبلقة ارتباشي ف عبلقة الؿياسإ

 رجعية، وبجوف تغحية رجعية ال ندتصيع أف نعخؼ شيئا عغ الشػاتج، وبجوف معخفة الشػاتج ال يسكغ إدخاؿ

مة والسذكبلت أو فاف االختبار ىػ مجسػعة مغ األسئ" أؼ تحديغ أو تصػيخ لعسمية التعميع والتعمع. لحا 

التسخيشات تعصى لمفخد بيجؼ التعخؼ عمى معارفو، قجراتو استعجاداتو وكفاءاتو، كسا أف لبلختبارات 

البحث و  كتذاؼوالسقاييذ دور في مجاؿ التذخيز والترشيف واالنتقاء ووضع الجرجات السعيارية واإل

 (.302ص ،2008)حدغ عبلوؼ، نرخ الجيغ رضػاف، ".العمسي

ختبار، إالأف وجو الرعػبة يكسغ الحرػؿ عمى الجرجات الخاـ مغ األمػر الديمة بالشدبة لمؿياس واإليعجه 

خختعتبخ غيخ مفيجة بجوف تحػيميا إلى معاييخ آفي تفديخ ىحه الجرجات وإعصائيا معشى وداللة، أو بسعشى 

ة يجب أف تعخؼ ومدتػيات، وال شظ أف كل فخد يجب أف يعخؼ مكانتو بالشدبة لآلخخيغ وكل جساع

مكانتيا بالشدبة لمجساعات األخخػ، لحا فاالختبارات والسدتػيات السعيارية ىي الػسيمة السشاسبة إلجخاء 

عسمية السقارنة بكل صجؽ ومػضػعية. كسا أف السدتػيات عبارة عغ معاييخ ؾياسية تسثل اليجؼ أو 

فة الكيؽية إذا ما قارنهاىا مع الغخض السصمػب تحؿيقو بالشدبة ألؼ صفة أوخاصية، فيي تأخح الر

السعاييخ التي تعتبخ أسذ داخمية لمطاىخة السجروسة، وعادة ما تتزسغ السدتػيات درجات تفػؽ الجرجات 

التي تتزسشيا السعاييخليحا يتع إعجادىا عمى أفخاد مجربيغ مغ ذوؼ السدتػيات العالية ىحا ما يتفق معو كل 

 (.72،ص2003)ليمى الديج،و  (184، ص1993مغ )كساؿ عبج الحسيج،

ع الباحثػف بجراسة الخرائز التي تسيد الستفػقيغ والسػىػبيغ مغ بيشيا الخرائز الجدسية ىته إ وقج " ىحا 

)إسساعيل عبج الفتاح، عبج  "الخرائز العقمية، الخرائز االنفعالية الدمػكية والخرائز االجتساعية

األساليب  لسحاوالت مدتسخة لمتعخؼ عمى أفزل(. ومشح بجاية القخف الحالي وا07، ص2009الكافي، 

)نسط  والصخؽ والسعاييخ إلجخاء عسمية الترشيف، وضيخ نتيجة لحلظ العجيج مغ السعاييخ السدتخجمة مثل
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نو أكسا " الجدع، الصػؿ، الػزف، العسخ الدمشي، السيػؿ، االتجاىات، القجرات العقمية والسيارات الحخكية( 

عربي، حيث تدتخجـ -األيزي لمخياضي وخاصة عمى السدتػػ الؽيديػمغ السسكغ وصف البخوفيل 

ستقبلب الصاقة إالسقاييذ األكثخ تقجما مثل الجخعات اليخمػنية لمذخز وعبلمات إجياد الخبليا وجخعات 

" ختيار أحدغ الخياضييغإوما إلى ذلظ.ىحا ما يدتعسل في إشار الستابعة البيػلػجية عمى السجػ الصػيل و 

(Didier Reiss Pascal Prévost, 2017, p47) . 

ختيار أفزل السػاىب الذابة عمى فتخات اإلعجاد الخياضي مسغ يتسيدوف باستعجادات إ ومغ السفخوض أف"

ستسخارىع في مداولة الشذاط الخياضي إتتػافق ومتصمبات الشذاط وكحا ميػليع وتخضي رغباتيع كي نزسغ 

ختيار الفخد السشاسب لشػع الشذاط إويعتبخ "، (George Cazorla, 2006)" وتحقيق أفزل الشتائج

،  "السشاسب ىػ الخصػة األولى نحػ الػصػؿ إلى مدتػػ البصػلة  (.52،ص2005)دمحم حاـز

فيي التي  ومغ السعخوؼ أف ضاىخة الفخوؽ الفخدية مغ بيغ أكثخ الطػاىخ التي تؤثخ في السجاؿ الخياضي

إف كل فتى  " :"فجػكاديف."سيع الجػانب حيث يحكخ يغ في جختبلؼ والتسيد بيغ الخياضيتحجث ذلظ اإل

 ،لجيو نسػ شبيعي ؼيسا يخز عشاصخ المياقة البجنية مغ حقو أف يحرل عمى فخصة كي يربح بصبل"

الشاشئيغ في نذاط رياضي معيغ لمػصػؿ بيع إلى  ختيار أفزلإفيشا تكسغ أىسية االنتقاء حيث يتع 

 السدتػيات العالية والحؼ يدبقو حدغ التػجيو نحػ الشذاط السسارس والحؼ يتفق مع استعجاداتيع وقجراتيع. 

تحاد دولة تشتدب إلى اإل 180كثخمغ ألعاب القػػ مغ بيغ أكثخ الخياضات شيػعا في العالع فيشاؾ أ ولعله 

لميػاة، ولقج عخفت ىحه األخيخة تصػرا كبيخا في أساليب التجريب والسعجات وفشػف الجولي أللعاب القػػ 

ختراصاتيا كسا شيجت تحصيسا مدتسخا لؤلرقاـ الؿياسية، حيث يسيل الكثيخ مغ إاألداء نطخا لتعجد 

الجدائخييغ إلى مسارسة ىحه الخياضة مشح سشيغ عجيجة إال أف تخرز السدافات الشرف الصػيمة يعج 

ثخ انتذارا ولعل الشتائج الجيجة والعجيج مغ السيجاليات االولسبية والعالسية السحققة مغ شخؼ أبصالشا ىي األك
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ختراص، كسا أف العجيج مغ الجراسات أضيخت أفزل دليل عمى أف لمعجاء الجدائخؼ حع أوفخ في ىحا اإل

تؤىميع إلى مسارسة أف لدكاف البحخ األبيس الستػسط الصابع السػرفػلػجي وبعس الخرائز التي 

أكثخ مغ غيخه، كسا تحطى الجدائخ بخامات ومػاىب التعج وال تحرى  سباؽ الشرف الصػيل والشجاح ؼيو

 .بصاؿ عالسييغأف تبخز وترقل لتربح أيسكغ ليا 

نو في العاب القػػ تكػف بجاية السذػار الخياضي في "أ :(Mimouni 2000)دراسة  ىحا ما تؤكجه

سشة وتكػف  17-16بتجءا مغ إسشة بيشسا يكػف التخرز  14-13سباقات الشرف الصػيمة في سغ 

 ."سشة 26و 22مخحمة الػصػؿ إلى السدتػػ العالي بيغ 

خة وجيجة خاص ة في سباؽ العجو فالشتائج السحققة مغ شخؼ عجائيشا في الفئات الرغخػ عادة ما تكػف مبذه

أخخػ وىي بجاية التشافذ  عجد العجائيغ في فئة األكابخ يتقمز مغ سشة إلى نو ولؤلسفأالخيفي، إال

حتكاكشا بالسشتخبات الػششية ومغ إسشة و  14الفعمي، فسغ خبلؿ مسارستشا ليحا االختراص ألكثخ مغ 

تائج في الجورات االولسبية والبصػالت أسباب تجىػر الش ستصبلعية الحطشا أف مغ بيغ أىعخبلؿ دراستشا اإل

نتقاء العجائييغ الشاشئيغ في تخرز الشرف الصػيل ال يداؿ عذػائيا إ العالسية لجػ فئة األكابخ ىػ أف

( 2016)عمػؼ مشيخ  تيألسذ العمسية، ىحا ما أكجتو دراسوقات ويفتقج إلى السقػمات وااأل في معطع

عتسادا عمى نتائجيع في مدابقات إ ختراص يػجيػف ويشتقػف غمب عجائي ىحا اإلأ( ف2010و)شمغػـ 

عالسية السجرسية في ومغ خبلؿ تأىميع لبعس البصػالت ال صاغخ واألشباؿالعجو الخيفي في صشف األ

ؼ السدافات الصػيمة أو أقل مغ حيث السدافة أ أو خخ يسارسػف تخررات أكثخحيغ البعس اآل

 تخرز الدخعة.

أؼ  أنيع يكتفػف بالشتائج األولية نتقاء العجائيغ إالإل ختباراتمػف ببعس اإلوإف كاف أقمية مشيع يقػ 

عتساد السجربيغ عمى إ تحػيميا إلى مدتػيات معيارية، و بجوف  الجرجات الخاـ دوف تفديخىا وإعصائيا داللة و
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جيج السخات خبخاتيع الذخرية الحاتية والسبلحطة السيجانية فقط، ىحا ما أكجه الباحثػف في ىحا السجاؿ ع

(، غيخ أف الػاقع لع يتغيخ بالذكل 2010( و )مخاد شيات 2008كجراستي )بغ سي قجور حبيب 

السخضي، كل ىحا يعج مغ بيغ األسباب التي تؤوؿ دوف تحقيق الشتائج السخجػة محميا وقاريا، وعدوؼ 

لذابة التي تستمظ ه السػاىب احبعس الخياضييغ عغ السسارسة نيائيا رغع وجػد السادة األولية وىي ى

خخػ عمى السخاكد األولى ػػ العالي ومشافدة الجوؿ األتالرفات الػراثية والبجنية التي تدسح ليع ببمػغ السد

ضاىخة انصفاء السػاىب  أف "سعج سعػد"و "ميمػد ششافي "في سباقات الشرف الصػيمة. ىحا ما فدخه كل مغ

العجو في الجدائخ يخجع إلى فمدفة السجربيغ السبشية الذابة وعدوؼ الخياضييغ عغ السسارسة في سباؽ 

فؤاد  )ميمػد ششافي، نتقائو الجيج.إسخع وقت مسكغ دوف تكػيغ العجاء و أعمى أساس الشتيجة بأؼ كيؽية وب

 .(414، ص2014سعج سعػد، 

 :التداؤل العامومغ خبلؿ ىحه السعصيات نصخح 

نتقاء عجائي إالبجنية، السيارية والشفدية كفيل بىل االعتساد عمى مدتػيات معيارية لمسحجدات  -

 ( سشة؟18-15السدافات الشرف شػيمة )

 كسا أدرجشا مغ خبلؿ التداؤؿ العاـ التداؤالت الفخعية التالية:

ختيار أفزل عجائي ىل االنتقاء السعسػؿ بو في الفخؽ الجدائخية يخزع لؤلسذ العمسية إل -

 ( سشة؟18-15السدافات الشرف شػيمة )

 ماىي السحجدات السيارية التي يعتسج عمييا السجرب في انتقاء عجائي السدافات الشرف الصػيمة؟ -

نتقاء عجائي السدافات الشرف الصػيمة إالسدتػيات السعيارية البجنية يجعع عمى  ىل االعتساد -

 ( سشة؟15-18)
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الشرف الصػيمة نتقاء عجائي السدافات إعتساد عمى السدتػيات السعيارية الشفدية يجعع ىل اإل -

 ( سشة؟15-18)

 فخضيات البحث: -2

 الفخضية العامة: 2-1

اإلعتسادعمى مدتػيات معيارية لمسحجدات البجنية، السيارية والشفدية كفيل بإنتقاء عجائي السدافات 

 [ سشة.18-15الشرف الصػيمة ]

 الفخضيات الجدئية: 2-2

إلختيار أفزل عجائي اإلنتقاء السعسػؿ بو في الفخؽ الجدائخية ال يخزع لؤلسذ العمسية  -

 السدافات الشرف الصػيمة.

إعتساد السجرب عمى خبختو الذخرية والسبلحطة في تقػيع تقشية جخؼ عجائي السدافات الشرف  -

 الصػيمة في ضل غياب السحجدات السيارية والتحميل البيػميكانيكي.

 [ سشة.18-15مة ]بشاء مدتػيات معيارية لمسحجدات البجنية يجعع إنتقاء السدافات الشرف الصػي -

 [ سشة.18-15بشاء مدتػيات معيارية لمسحجدات الشفدية يجعع إنتقاء السدافات الشرف الصػيمة ] -

 ييجؼ البحث إلى:أىجاف البحث:  -3

نتقاء التعخؼ عمى السدتػيات السعيارية لمسحجدات البجنية، السيارية والشفدية إل اليجف العام: 3-1

 سشة.[ 18-15عجائي السدافات الشرف الصػيمة ]

 األىجاف الفخعية: 3-2

معخفة معاييخ عسمية اإلنتقاء السعسػؿ بيا في الجدائخ وخاصة في إختراص جخؼ السدافات  -

 الشرف الصػيمة.
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الكذف عمى شبيعة التقػيع الدائج لتقشية جخؼ العجاء مغ خبلؿ معخفة السحجدات السيارية التي  -

 .يعتسجىا السجربػف إلنتقاء رياضي السدافات الشرف الصػيمة

بشاء مدتػيات معيارية لمسحجدات البجنية لئلعتساد عمييا في إنتقاء عجائي السدافات الشرف  -

 [ سشة.18-15الصػيمة ]

بشاء مدتػيات معيارية لمسحجدات الشفدية لئلعتساد عمييا في إنتقاء عجائي السدافات الشرف  -

 [ سشة.18-15الصػيمة ]

 أىسية البحث: -4

ة العالية مخىػف بسػاكبة البحث العمسي وإختيار أحدغ إف الػصػؿ إلى السدتػيات الخياضي

السػاىب التي تتفق إستعجاداتيع وقجراتيع مع التخرز الخياضي السسارس، ونتيجة إلختبلؼ األفخاد في 

الخرائز السػرفػلػجية البجنية، العقيمة والشفدية تبعا لشطخية الفخوؽ الفخدية ضيخت الحاجة إلى اإلنتقاء 

فل التعخؼ عمى الخياضييغ األكفاء الحيغ يستمكػف فخص كبيخة لمشجاح والطفخ باأللقاب الخياضي الحؼ يك

ومشيشا تكسغ أىسية بحثشا ىحا في أنو سيػضح لشا الرػرة الحؿيؿية لفمدفة إنتقاء  .العالسية واألولسبية

الخياضييغ في الجدائخ في إختراص السدافات الشرف الصػيمة، كسا وتعتبخ بسثابة تػعية لمسجربيغ 

شاء لزخورة إتباع األسذ العمسية وعجـ الػقػع في خصأ الرجفة والسبلحطة العذػائية والشتائج السحققة أث

 الحكع بيغ أحدغ الخياضييغ وأضعفيع.

وتتجمى أىسية الجرجات والسدتػيات السعيارية في تػفيخ بيانات تداعج عمى تحجيج مدتػيات العجائيغ 

ومقارنتيع بأنفديع وأقخانيع في الخرائز البجيشة والشفدية، حيث تسثل الشتائج السدتخمرة الػاقع الحؿيقي 

 لمخياضييغ.
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إستخجاـ السجربيغ ليحه السدتػيات السعيارية أثشاء تقػيع قجرات الخياضييغ مغ خبلؿ  كسا أنو مغ الزخورؼ 

تفديخ نػاحي القرػر والزعف والعسل عمى تصػيخىا واإلرتقاء بسدتػػ األداء إذ تداىع في التشبؤ بسجػ 

البخامج  قج تكػف ليحه الشتائج السخدود العمسي في تخصيط وتػجيو، و ما يسكغ أف يحقق العجاء مدتؿببل

 ضي.االتجريبية السدصخة لسػاكبة الستصمبات الحجيثة لمتجريب الخي

 :ف اإلجخائي لسرصمحات البحثيالتعخ  -5

 السدتػيات السعيارية: 5-1

 :السعيار –أ 

 .: عيار، مؿياس يقاس بو غيخه لمحكع والتقييعلغػيا

 يء.سا يشبغي أف يكػف عميو الذلنسػذج متحقق أو مترػر  -

مجاؿ الؿياس ىي الججاوؿ التي تدتخجـ لتفديخ درجات إختبار ما حيث أنيا : السعاييخ في إصصالحا

تعتبخ شخشا مغ شخوط جػدة اإلختباربإختبلؼ أنػاعيا وإستخجاماتيا وىي تجؿ عمى ؾيع مثل أداء مجتسع 

نيا مقاييذ تدتخجـ لؿياس الفعمية لؤلداء حيث تعتبخ أخاص في إختبار معيغ كسا يسكغ التعبيخ عشيا ب

أخخ، والػاقع أف السعاييخ ترجىا بسعمػمات عغ السختبخيغ لكي  يءزاىا مقارنة شيء بذتيتع بسق وسيمة

نفيع نتائج أدائيع الفعمي بالشدبة لشتائج زمبلئيع عمى نفذ اإلختبار بسقارنتيع بشفذ عيشة التقشييغ التي 

 (. 173، ص 2003وضعت ليع تمظ الججاوؿ السعيارية )ليمى الديج فخحات، 

: ىػ أساس الحكع عمى الطاىخة مػضػع التقػيع داخل الطاىخة وليذ مغ خارجيا وليذ مغ عيشة ياإجخائ

كسية في أغمب األحياف وتتحجد بإستخجاـ أساليب اإلحراء وفي ال الريغة خخيغ وتأخحآأخخػ أو أفخاد 

 ضػء الخرائز الػاقعية لمطاىخة.

 



مجخل عام لمبحث                                                     الفرل التسييجي:   

 

13 

 

 الجرجة السعيارية:-ب

ىي إحجػ الػسائل الؿياسية لتقجيع األرقاـ ": "خاشخ وعمي فيسي البيظأحسج ": يقػؿ كل مغ إحرائيا

السدجمة الؿياسية )الجرجات الخاـ( إلى درجات معيارية يديل مشيا مقارنة كافة الشتائج وجسعيا ومعاممتيا 

 .(77، ص 1996)أحسج خاشخ وعمي فيسي البيظ،  ".إحرائيا إلستخخاج الكثيخ مغ الجاللة

السعيارؼ لجرجتو عغ  يعبخ فييا عغ درجة كل فخد عمى أساس عجد وحجات اإلنحخاؼ : ىي درجةإجخائيا

و  الستػسط ويصمق عمييا أحيانا إسع )السدصخة( ومغ أشيخ الجرجات السعيارية )الجرجة الدائية، التائية

 السئيشية(

 السدتػيات السعيارية:   -ت

 يء.مييا الذستػػ عإمفخد مدتػػ وىػ الجرجة أو السكانة التي  -: لغة

 معيار الحكع، ندبة مقارنة، درجة. -

: إف السدتػيات عبارة عغ معاييخ ؾياسية تسثل اليجؼ أو الغخض السصمػب تحؿيقو بالشدبة ألؼ إصصالحا

وبشاءا عمى ذلظ فإف السدتػيات تتزسغ درجات مغ األداء تفػؽ الجرجات التي  ،صفة أو خاصية

درجات تبيغ السدتػيات الزخورية ألؼ مكػف أو سسة أو صفة تتزسشيا السعاييخ ألف السدتػيات تتزسغ 

السدتػيات العالية. )دمحم نرخالجيغ  وؼ السدتػيات عمى أفخاد مجربيغ مغ ذأو خاصية، ليحا يتع إعجاد 

 .(184، ص 1993رضػاف، كساؿ عبج الحسيج إسساعيل، 

أنيا أسذ داخمية لمطاىخة إال أنيا أف: "السدتػيات تتذابو مع السعاييخ في  " ليمى الديج فخحات"وتحكخ 

 ".تختمف عغ السعاييخ في أنيا تأخح الريغة الكيؽية وتأخح في ضػء ما يجب أف تكػف عميو الطاىخة

 .(72، ص 2003)ليمى الديج فخحات، 
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: ىي عبارة عغ مدتػػ مصمق يتزسغ درجات ؾياسية تدتخجـ لتفديخ األداء وىي عبارة عغ إجخائيا

تسثل اليجؼ أو الغخض السصمػب تحؿيقو بالشدبة ألؼ صفة أو خاصية وغالبا ما تأخح معاييخ ؾياسية 

الرػرة الكيؽية إذ يتع إعجادىا عمى أفخاد مجربيغ ذو مدتػيات مثالية بػية الػصػؿ لجرجات تعكذ 

 السدتػػ األمثل لمرفة أو الخاصية والتي تعتبخ جج ميسة في عسمية إنتقاء السػاىب الذابة.

، 1998السقرػد مشو )أحسج عمي حديغ،  يء: ىػ ذلظ اإلشار الحؼ يقع في نصاقو الذالسحجد 5-2

 .(15ص

 السحجدات البجنية: - أ

أف: " كل ميارة رياضية تختبط بقجرات بجنية خاصة ذات تأثيخ  "بدصيػسي أحسج" : يعخفياإصصالحا

لقػة العزمية يجب أف يترف جابي عمى مدتػػ تمظ السيارة فالفعاليات الخياضية التي تعتسج عمى ايإ

العبػىا بتمظ الرفة البجنية ومغ ثع يكػف إحجػ إختبارات اإلنتقاء األساسية ىي "إختبارات القػة" ونؿيذ 

عمى ذلظ السيارات الخياضية التي يعتسج مدتػاىا عمى صفة التحسل أو الدخعة أو الخشاقة أو 

كالقػة السسيدة بالدخعة وتحسل القػة وتحسل  السخونة....إلخ مغ تمظ الرفات سػاءا أساسية أو مخكبة

الدخعة فمكل صفة مغ تمظ الرفات اإلختبارات والؿياس الخاص بيا حتى يكػف تػجيو الخياضي إلى 

ثبيغ االفعالية أو السيارة الرحيحة والسشاسبة لمرفة البجنية الخاصة بيا، فالعجائييغ يتسيدوف بالدخعة والػ 

خعة والعبي كخة القجـ يتسيدوف بالدخعة والخشاقة وكل ذلظ يسكغ اإلستجالؿ عشو يتسيدوف بالقػة السسيدة بالد

عغ شخيق اإلختبار والؿياس لمرفات البجنية األساسية والسخكبة الخاصة باأللعاب والسيارات الخياضية 

 .(439-438ص  ،1997)بدصيػسي أحسج، .السختمفة"

: إف الرفات البجنية األساسية ىي ضخورية لتسكيغ الخياضي مغ القجرة عمى أداء مختمف السيارات إجخائيا

الحخكية لمشذاط الخياضي السسارس حيث تحجد صفة أو أكثخ عمى غيخىا مغ الرفات البجنية األخخػ 
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ف إ ،اضييغشبقا لصبيعة التخرز الخياضي وعمى ضػء ىحه السحجدات البجنية يتع إنتقاء الشاشئيغ الخي

تتسثل في تحسل الدخعة فالسحجدات  عجاني السدافات الشرف الصػيمة ب الرفة البجنية الخاصة والصاغية

 البجنية ىي مجسػع اإلختبارات التي تؿيذ ىحه الرفات البجنية األساسية والخاصة.

 :السيارية السحجدات - ب

مجػ كفاءة األفخاد في أداء واجب حخكي عمى أنيا : "السيارة الحخكية "مفتي إبخاليع": يعخفيا إصصالحا

يع حساد ،  ".معيغ  .(33،ص 2010)مفتي إبخـا

: يستاز الخياضيػف بقجرتيع عمى أداء وتشفيح مختمف الحخكات في وضعيات مختمفة بإنديابية إجخائيا

داء وسيػلة وعمى نحػ يستاز بالجقة واإلتقاف والسيارة واإلختبارات السيارية ىي التي تؿيذ مدتػػ األ

 الحخكي لعسمية جخؼ العجاء في إختراص السدافات الشرف الصػيمة.

 السحجدات الشفدية: - ت

أف السحجدات البديكػلػجية )الشفدية(لئلنتقاء تتسثل في" سسات  "مفتي إبخاليع حساد": يعخفيا إصصالحا

)مفتي . ىات والسيػؿ"الذخرية، القجرات العقمية والدسات اإلنفعالية والػججانية والقجرات اإلدراكية واإلتجا

يع حساد:   (.303، ص2001إبخـا

: السحجدات الشفدية في عسميات إنتقاء الشاشئيغ تعج مؤشخات ىامة يسكغ بػاستصيا التشبؤ بإمكانيات إجخائيا

الخياضي ومدتػػ تقجمو في السدتقبل بإعتبارىا عشرخا إيجابيا مؤثخا في تحقيق الشجاح والتفػؽ في 

نجاز الخياضي اإلنتباه ... فكل مغ التخكيد والترػر العقمي والثقة بالشفذ دافعية اإلالفعاليات الخياضية 

ػ يجب تقييسيا والتي تبلـز عسمية إنتقاء العجائيش يتتعتبخ مغ الدسات والخرائز الشفدية السيسة ال إلخ 

 .ىحا باستخجاـ مقاييذ و اختبارات
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 اإلنتقاء: 5-3

 .(108، ص1991خخوف:آنقى، إنتقى، وتعشي اإلختيار )عمي بغ ىجايا و  لغة:

مشيع مغ خبلؿ الجراسة الستعمقة  : يعشي إختيار أفزل البلعبيغ والبلعبات في السجسػعة الستاحةإصصالحا

جسيع الجػانب السؤثخة في السدتػػ الخياضي إعتسادا عمى األسذ والسبادغ والصخؽ العمسية الدميسة ب

 ( 18، ص2004)ىجػ دمحم الحزخؼ، 

بأنيا عسمية إختيار دقيق لبلعبيغ في مخاحل اإلعجاد عغ شخيق إختبار قجراتيع  "بدصيػسي"ويعخفيا 

رؼ لمسعشي ائز األنتخوبػمتخية الخاصة بشػع الشذاط السياالبجنية والػضيؽية والشفدية والحىشية وؾياس الخر

 (435، ص1999)بدصيػسي، 

ىػ الشطخة الثاؾبة والستعسقة لسدتػػ كفاءة الشاشئ شبقا لمسحجدات البجنية السياريةالخصصية  إجخائيا:

ى والشفدية مغ أجل إختيار أفزل السػىبيغ وفق أسذ عمسية إلعجادىع إعجادا صحيحا لمػصػؿ بيع إل

 .السدتػيات العالية في إختراص السدافات الشرف الصػيمة

 السدافات الشرف الصػيمة: 5-4

 .(La rrousse,1997,p234)ـ 1500متخ و 800ستػسصة الىي تزع سباقات مدافات  لغة:

السدافات الستػسصة ىي إحجػ فعاليات الجخؼ التي تجخل ضسغ بخنامج السدابقات السخكبة  إصصالحا:

الستعجدة، حيث نججىا تختبط بعشرخ التحسل إرتباشا كبيخا وخاصة بتحسل الدخعة، ولحلظ سسيت بأنػاعيا 

ـ ىػ مبخمج كحلظ ضسغ 800ـ و1500وسباقات السدافات الستػسصة تذسل كل سباؽ  .بدباقات التحسل

ؿ نجج ـ، أما في العذارؼ لجػ الخجا800مدابقة األلعاب السخكبة إذ نجج في الدباعي لجػ الديجات جخؼ 

ـ، ويتػقف السدتػػ العالي لجخؼ السدافات الستػسصة عمى عشاصخ كثيخة والتي يجب أف 1500سباؽ 

 .(1997نفديا وخصصيا )أحسج بدصيػسي يعج ليا الستدابق بجنيا ومياريا و 
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تعج أحج تخررات ألعاب القػػ تدسى ايزا بالدباقات الستػسصة و السدافات الشرف الصػيمة  إجخائيا:

ـ 1500ـ و800متخ، السدافات الؿياسية ىي  3000سباقات السزسار ترل مدافاتيا إلى وىي 

يل، تشفخد ىحه الدباقات بخرائز ىامة تعصي ليا الصابع السسيد حيث يجسع العجاء بسدتػيات اوالس

 خاصة مغ التحسل والدخعة تعخؼ بتحسل الدخعة.

 السختبصة:الجراسات  -6

اسية التي ساىست في تصػره وتذبعو ىػ إستفادة الباحثيغ مغ تجارب مغ بيغ مسيدات العمع األس  :تسييج

غيخىع وتكييفيا مع شبيعة السجتسع األصمي لمجراسة وخرػصياتو، والعمػـ الستػصل إلييا في عرخنا ىحا 

ف العمع ىػ تعاوني وتخاكسي فعمى كل أكانت نتيجة لتخاكع الجراسات واألبحاث مشح قجـ الدشيغ، ليحا نقػؿ 

إذا أراد أف يصػر جانبا مغ ىحه العمػـ ويكذف الحقائق ولػ ندبيا، أف يشصمق مغ حيث إنتيى باحث 

 الباحثػف اآلخخوف ليديج ويػسع دائخة السعارؼ السػجػدة ويثخييا باإلجتياد الحؼ يقجمو ويبحلو.

ليحا كاف مغ الػاجب عمى الصالب الباحث قبل الذخوع في ىحا البحث والحؼ يجخل في إشار أشخوحة 

لسػضػع الجراسة وتدميط الزػء عمى ما تػصل إليو  السختبصةالجكتػراه، اإللساـ قجر السدتصاع بالجراسات 

وفي مايمي ، فادة مشياالدميسة عغ شخيق اإلست العمع والعمساء في ىحا السجاؿ، إلخخاج البحث في صػرتو

 عخض ألبخز ىحه الجراسات:
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 :2005 يدراسة بغ قػة عم 6-1

( 16-14"تحجيج مدتػيات معيارية لبعس السيارات األساسية عشج العبي كخة القجم الشاشئيغ )بعشػاف 

 سشة"

 أىجاف الجراسة:

مشاشق الػشغ )ساحل معخفة مدتػػ األداء البجني ليحه الفئة مغ الشاشئيغ حدب كل مشصقة مغ  -

 ىزاب، صحخاء( حدب بصارية اإلختبارات السقتخحة.

معخفة مدتػػ األداء السيارؼ ليحه الفئة مغ الشاشئيغ حدب كل مشصقة مغ مشاشق الػشغ )ساحل،  -

 ىزاب، صحخاء( حدب بصارية اإلختبارات السقتخحة.

بالبلعب الفخندي حدب  معخفة مدتػػ البلعب الجدائخؼ مغ الشاحية البجنية والسيارية مقارنة -

 بصارية اإلختبارات السقتخحة.

 إستخجـ الباحث السشيج السدحي. السشيج السدتخجم:

تع إختيار عيشة البحث بصخيقة عذػائية، مغ مجسػع السشاشق السكػنة لجغخاؼية الجدائخ،  عيشة الجراسة:

 العبا مغ مختمف السشاشق عمى الشحػ التالي: 162وقج بمغت العيشة الكمية 

 العب. 18العب مػزعيغ عمى ثبلثة أنجية مغ الداحل كل نادؼ بػ  54السشاشق الداحمية:  -

 العب. 18العب مػزعيغ عمى ثبلثة أنجية مغ السشصقة الجاخمية كل نادؼ بػ  54السختفعات:  -

 18العب مػزعيغ عمى ثبلثة أنجية مغ الجشػب كل نادؼ بػ  54السشاشق الجشػبية )الرحخاوية(:  -

 العب. 
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 أىع الشتائج:

مدتػػ البلعب الجدائخؼ ووجػد فخوؽ كبيخة السدتػػ سػاءا مغ الشاحية السيارية أو في تحبحب  -

 البجنية، إذا ما تػزعت بسدتػػ التػزيع الصبيعي.

الحطشا أنو كمسا إتجيشا إلى الداحل كمسا تحكع البلعب أكثخ في الجانب السيارؼ بالكخة وكمسا  -

 البلعب في الرفات البجنية.إتجيشا ناحية الجشػب تحكع 

تأرجح مدتػػ البلعب الجدائخؼ مقارنة بالبلعب األجشبي بيغ الستػسط والزعيف في السيارات  -

 والرفات البجنية.

 أىع التػصيات:

 ضخورة إستخجاـ مدتػيات معيارية التي تػصل إلييا الباحث حتى تكػف مخجع لمعسل السيجاني. -

الجانب السيارؼ والبجني لبلعبي كخة القجـ ليحه الفئة ألنيع ضخورة اإلعتساد عمى إختبارات  -

 يعتبخوف خداف لمفخؽ الكبخػ.

اإلستفادة بسختريغ مغ ذوؼ الذيادات الجامعية لئلستفادة مغ خبختيع العمسية في ميجاف البحث  -

 العمسي.

 (.2005ضخورة إجخاء دراسات أخخػ وفي إختراصات متعجدة. )بغ قػة عمي،  -

السدتػى البجني  فقاإلنتقاء و ": والتي حجدت تحت عشػاف (2005مي خػخي )محسػد ع دراسة 6-2

  "ره في تعمع بعس السيارات األساسية بكخة اليجاواإلتجاه الشفدي وأث

والتي ىجفت إلى التعخؼ عمى الفخوؽ في مدتػػ تعمع بعس السيارات األساسية بكخة اليج  أىجاف الجراسة:

 بيغ مجسػعتي اإلنتقاء وفق السدتػػ البجني واإلنتقاء وفق اإلتجاه الشفدي 
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 عيشة البحث و السشيج السدتخجم:

مخكد محافطة لقج تكػنت عيشة البحث مغ شبلب الرف األوؿ الستػسط في متػسصة الذياب لمبشيغ في  

( شالبا، وبعج تصبيق اإلختبارات البجنية 180( والبالغ عجدىع )2004-2003نيشػػ لمعاـ الجراسي )

الخاصة باإلنتقاء ومؿياس اإلتجاه الشفدي نحػ كخة اليج، ثع إختيار مجسػعتيغ تجخيبيتيغ األولى )السشتقاة 

( شالبا وتع التحقق 24ي( وحػت كل مجسػعة )وفق السدتػػ البجني( والثانية )السشتقاة وفق اإلتجاه الشفد

السجسػعة  ومغ تكافؤ السجسػعتيغ بستغيخات الصػؿ والعسخ والػزف وإستخجـ الباحث الترسيع التجخيبي ذ

الػاحجة ذات السبلحطة البعيجة وخزعت العيشة بسجسػعتييا لبخنامج تعميسي بصخيقة الػحجات التعميسية 

جخيت بعج ذلظ اإلختبارات البعجية لمسيارات األساسية، وإجخاء الترػيخ ( أسابيع، ثع أ08إستسخ ثسانية )

 .الفيجيػؼ لتقػيع فغ األداء السيارؼ وعػلجت البيانات إحرائيا 

  أىع االستشتاجات :

السيارية في حيغ لع  ستشتج الباحث تفػؽ مجاميع العيشة السشتقاة وفق السدتػػ البجني في اإلختباراتا

ي مجاميع العيشة السشتقاة وفق اإلتجاه الشفدي، ومغ خبلؿ اإلستشتاج يػصي الباحث يطيخ ىحا التفػؽ ف

 عمى ضخورة تقديع الصبلب )الترشيف( وفق محجدات اإلنتقاء عشج التعميع أو التجريب.

 :2008دراسة بغ سي قجور حبيب  6-3

 الخباعي بألعاب القػى"( سشة في مدابقة 13-12"تحجيج مدتػيات معيارية إلنتقاء التالميح الشاشئيغ )

 ىجفت الجراسة إلى: أىجاف الجراسة:

الكذف عغ شبيعة التقػيع الدائج مغ خبلؿ معخفة السحجدات التي يتع عمى أساسيا إنتقاء الشاشئيغ  -

 في بعس أنذصة ألعاب القػػ بجرس التخبية البجنية.
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سشة في السدابقات السخكبة ( 13-12تحجيج مدتػيات معيارية مقتخحة إلنتقاء التبلميح الشاشئيغ ) -

 )الخباعي(.

 إستخجـ الباحث السشيج الػصفي بأسمػب السدح. السشيج السدتخجم:

فخد شسمت أساتحة وتبلميح ومجربي ألعاب القػػ حيث كاف  3929قجرت عيشة الجراسة بػ  عيشة الجراسة:

 ( سشة.13-12تمسيح ) 3619مجرب ألعاب القػػ و 60أستاذ،  293

 اسة:أىع نتائج الجر 

 نقز معخفي واضح لؤلساتحة في بعس فعاليات ألعاب القػػ. -

 ضعف في إستخجاـ وسائل الؿياس مغ إختبارات وؾياسات لتقجيخ مدتػيات تقجـ التبلميح. -

إنتقاء الشاشئيغ يخزع ألساليب غيخ عمسية، حيث إعتسجت عمى الرجفة، السبلحطة والخبخة  -

 الذخرية.

 سعاييخ أو مدتػيات معيارية مقششة يسكغ اإلستشاد عمييا.نقز واضح مغ حيث تجعيع األساتحة ب -

ال يػجج نطاـ محجد حاليا مػجو لئلنتقاء السبكخ لمشاشئيغ نحػ مسارسة ألعاب القػػ عمى السدتػػ  -

 الػالئي، الجيػؼ والػششي كسا أف اإلنتقاء حاليا قائع عمى العفػية أو الحاتية.

 أىع التػصيات:

 إلنتقاء الشاشئيغ مغ الػسط السجرسي لسختمف مدابقات ألعاب القػػ.وضع نطاـ محجد ومقشغ  -

تشطيع ممتؿيات تكػيشية حػؿ ضاىخة الفخوؽ الفخدية في ألعاب القػػ، ونػع وسائل التقػيع  -

 السػضػعي التي يشبغي تصبيقيا لمكذف السبكخ عغ السػاىب مغ الشاشئيغ.

 البجنية والؿياسات الجدسية لمشاشئيغ. ضخورة العسل باإلخبارات السيجانية لعشاصخ المياقة -
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ضخورة وضع مدتػيات معيارية لسختمف الفئات الدشية لمكذف عغ التسيد في مختمف فعاليات  -

 (.2008ألعاب القػػ. )بغ سي قجور حبيب، 

 (:2009دراسة أحسج فاىع )  6-4

تقاء العبي خساسي كخة تحجيج مدتػيات معيارية ألىع السحجدات البجنية والسيارية كسؤشخ إلن"بعشػاف  

  "القجم الستقجميغ في مشصقة الفخات األوسط

والتي ىجفت إلى التعخؼ عمى السحجدات البجنية والسيارية كسؤشخ إلنتقاء العبي خساسي أىجاف الجراسة: 

كخة القجـ الستقجميغ في مشصقة الفخات األوسط وإيجاد السعاييخ وتحجيج السدتػيات لمرفات البجنية 

 .والسيارية في خساسي كخة القجـ لبلعبيغ الستقجميغ في مشصقة الفخات األوسط 

 السشيج الجراسة وعيشة البحث: 

وإستخجاـ الباحث السشيج الػصفي باألسمػب السدحي، أما مجتسع البحث وعيشتو فقج إشتسل عمى العبي 

-2008األنجية الستأىمة لمجورؼ السستاز بخساسي كخة القجـ الستقجميغ في مشصقة الفخات األوسط لمسػسع 

( حارس مخمى 18لباحث حخاس السخمى والبالغ عجدىع )( العبا وقج إستبعج ا135والبالغ عجدىع ) 2009

( العبا، وبعج إجخاء التجخبة الخئيدية 104كحلظ إستبعج الباحث عيشة التجارب اإلستصبلعية والستبقي )

 .في السعالجة اإلحرائية (SPSS)وجسع البيانات إستخجـ الباحث نطاـ 

 أىع الشتائج:

( 04( عػامل بجنية و)05عسمية التحميل العاممي عغ وجػد )وبعج عخض وتحميل ومشاقذة الشتائج أفخزت  

( عػامل ميارية حيث مثمت 03( عػامل بجنية و)03ميارية في ضػء شخوط قبػؿ العامل فقج تع قبػؿ )

إختباراتيا أعمى التذعبات وىي كسا يمي العػامل البجنية السدتخمرة )عامل القجرة العزمية لمخجميغ، عامل 

، عامل الدخعة وتغييخ اإلتجاه( أما العػامل السيارية السدتخمرة )عامل الجحخجة ودقة اإلستجابة الحخكية
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التيجيف، عامل الجحخجة عامل السشاولة(، وفي ضػء إستشتاجات الباحث ثع التػصل إلى التػصيات التالية 

اسي كخة القجـ ضخورة إعتساد السحجدات البجنية والسيارية السدتخمرة إلنتقاء البلعبيغ الستقجميغ في خس

 ضخورة إستفادة السجربيغ مغ نتائج ىحه الجراسة في تخصيط وتشفيح البخامج التجريبية.

 :2010دراسة مخاد شحات   6-5

"عسمية اإلنتقاء والتػجيو الخياضي بيغ اإلمكانات الفصخية والسكتدبة ومجى إنعكاسيا عمى بعشػاف 

 التفػق الخياضي"

 ى:ىجفت الجراسة إل أىجاف الجراسة:
 التعخؼ عمى أىسية اإلنتقاء والتػجيو الخياضي لجػ العشاصخ السػىػبة. -

التعخؼ عمى أىسية اإلختبارات في الكذف السبكخ لمخياضييغ الحيغ لجييع القجرة عمى الػصػؿ إلى  -
 السدتػػ العالي.

 تدميط الزػء عمى بصارية اإلختبارات. -

 الخياضي.التشػيو إلى الصخؽ الحجيثة في اإلنتقاء والتػجيو  -

 إستخجـ الباحث السشيج الػصفي. السشيج السدتخجم:
 عيشة البحث: 

مجسػعة مغ السجربيغ والسخبيغ الحيغ يشذصػف في السشتخبات الػششية الشخبػية والسشتخب الػششي العدكخؼ 
 واألنجية الجدائخية عمى مدتػػ الجدائخ العاصسة والعيشة خاصة بسيجاف ألعاب القػػ.

 سة:أىع نتائج الجرا
 اإلستعجادات الفصخية التي يػلج بيا الصفل ليا أىسية بالغة في عسمية اإلنتقاء والتػجيو الخياضي. -

 اإلختبارات السخبخية كفيمة بالتعخؼ عمى السكتدبات الػراثية لمخياضي أكثخ مغ غيخىا. -

 أىع التػصيات:
 بالتخرز.اإلحتخاـ الراـر ؼيسا يخز تػجيو السػىػبيغ مغ ناحية الدغ الستعمق  -

عجـ خػض السجربيغ في بخامج تجريبية غيخ مجروسة أو تسذ بفتخات نسػ الخياضييغ أو الشاشئيغ  -
 وبالتالي السػىػبيغ مشيع.
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اإلستعانة باألخرائييغ في مجاؿ الكذف عغ السػاىب الخياضية وشخؽ إنتقائيع وتػجيييع إلى  -
 التخرز السبلئع بيع.

ية اإلنتقاء والتػجيو واإلختبارات تعج الصخيقة العمسية السثمى. وجػب إتباع السعاييخ العمسية في عسم -
 (.2010)مخاد شحات، 

 :2010دراسة البصيخي  6-6
التحسل الجوري  –"بشاء مدتػيات معيارية لبعس عشاصخ المياقة البجنية الستسثمة في إختبارات بعشػاف 

 لالئحة التفػق الخياضي"لمصمبة الستقجميغ  –التشفدي، الخشاقة والقػة اإلنفجارية 

 ىجفت الجراسة إلى: أىجاف الجراسة:

 تحجيج اإلختبارات الخاصة بعشاصخ المياقة البجنية. -

 بشاء مدتػيات معيارية لئلختبارات الخاصة بالمياقة البجنية مػضػع الجراسة. -

 إستخجـ الباحث السشيج الػصفي بأسمػب السدح. السشيج السدتخجم:

ر عيشة الجراسة مغ الصمبة الستقجميغ لبلئحة التفػؽ الخياضي لؤلعػاـ الجامعية تع إختيا عيشة الجراسة:

العبة متفػقة  170العب متفػؽ رياضيا و 360العب والعبة، مشيع  530وبمغ عجدىع  2006-2008

 رياضيا.

 أىع الشتائج:

أساسية ( عشاصخ 03( وحجات إختبار تؿيذ ثبلث )03تحجيج بصارية إختبار مكػنة مغ ثبلث ) -

متخ والخشاقة مغ  1600مغ عشاصخ المياقة البجنية وىي التحسل الجورؼ التشفدي مغ خبلؿ إختبار 

 متخ، والقػة اإلنفجارية مغ خبلؿ إختبار الػثب الصػيل مغ الثبات.  10 40خبلؿ إختبار 

 (2010لئلختبارات السدتعسمة. )البصيخي،  بشاء رتب مئيشية -
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 : 2010دراسة بغ شخنيغ عبج الحسيج  6-7

بعشػان محاولة تحجيج معاييخ و محجدات التػجيو الخياضي القاعجي لسختمف االنذصة البجنية والخياضية 

 ( سشة.14-10حدب آراء السختريغ فييا لمفئة الدشية )

 تسثمت ؼيسا يمي: أىجاف الجراسة:

الى تػجيو  معخفة اذا كاف اختيار الفخد لشػع الشذاط  البجني و الخياضي السسارس يجب اف يخزع -

 يخاعي مجسػعة مغ استعجاداتو و قجراتو البجنية و التػافؿية .

معخفة اذا كاف اختيار الفخد لشػع الشذاط  البجني و الخياضي السسارس يجب اف يخزع الى تػجيو  -

 يخاعي مجسػعة مغ استعجاداتو و قجراتو العقمية

السسارس يجب اف يخزع الى تػجيو  معخفة اذا كاف اختيار الفخد لشػع الشذاط  البجني و الخياضي -

 يخاعي مجسػعة مغ استعجاداتو و قجراتو الشفدية.

 ىػ السشيج الػصفي التحميمي السشيج السدتخجم:

متخرز مػزعيغ عمى بعس واليات  140عيشة البحث تكػنت مغ حػالي 

 الجدائخ)الجدائخ،بػمخداس،البميجة، البػيخة، تيدؼ وزو(، باسخجاـ اداة االستبياف.

 : الستػصل الييا : ع الشتائجأى

التػجيو الخياضي القاعجؼ يجب اف يعتسج عمى مجسػعة مغ السعاييخ و يزبط مجسػعة مغ السحجدات و 

 ىي:

: سخعة رد الفعل، سخعة الجخؼ و القػة االنفجارية لبلشخاؼ الدفمية، قجرة العسل اليػائي، التحسل، البجنية 

 لصػؿ، عبلقة الصػؿ بالػزف و القػة السسيدة بالدخعة.القػة االنفجارية لبلشخاؼ العمػية ، ا

 : التػازف، التػافق العربي العزمي، قجرة التسيد، سخعة اتخاذ القخار.التػافكية
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 : الحكاء ، الشتباه، الترػر العقمي ، شجة و ثبات االنتباه، قجرة التحفد.العقمية و الحىشية

 فدي، الخرائز السيداجية لمسسارس، الثقة بالشفذ. : السيػؿ ، القجرة عمى تحسل الحسل الشالشفدية 

وقج تع تحجيج مجسػعة مغ السحجدات و السعاييخ لتػجيو الخياضييغ حدب االختراصات الخياضية، 

 وصشفت في ججاوؿ خاصة بالخياضات الجساعية، العاب القػػ ، الجسباز و الخياضات القتالية.

 2012الكشاني، نبيل كاضع الجبػري،دراسة فخاس سييل إبخاليع، عايج كخيع  6-8

 بعشػان: نسػذج لمكياسات الجدسية والقجرات البجنية والسياريةإلنتقاء العبي الكخة الصائخة.

 أىجاف الجراسة:

بشاء نسػذج لمؿياسات الجدسية والقجرات البجنية والسيارية لبلعبيغ الستقجميغ بالكخة الصائخة في أنجية  -

 الفخات األوسط.

 السؿياس عمى البلعبيغ الشاشئيغ بالكخة الصائخة في أنجية الفخات األوسط.تقشيغ  -

 إنتقاء البلعبيغ الشاشئيغ بالكخة الصائخة وإنتقاء الستسيديغ مشيع لتسثيل الفخؽ التي يشتسػف إلييا. -

 إستخجـ الباحثػف السشيج الػصفي بأسمػب السدحية واإلرتباشية والسعيارية.السشيج السدتخجم: 

 الجراسة:نتائج 

( عػامل وقبػؿ عامميغ 04أفخزت عسمية التحميل العاممي قبػؿ عامميغ لمزخب الداحق مغ أصل أربعة )

 ( عػامل.03لؤلعجاد والميبخو مغ أصل ثبلثة )

 قخانيع مغ خبلؿ إستخجاـ معادلة الختبة السيئيةأتػصل الباحثػف إلى تحجيج مخاكد البلعبيغ مغ بيشيع 

 ادلة مغ إعصاء صػرة واضحة وصادقة حػؿ تختيب الفخد بالشدبة ألفخاد السجسػعة.لسا تستاز بو ىحه السع
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( بالجرجة األولى 98تػصل الباحثػف إلى إختيار البلعبيغ الحيغ حققػا السدتػػ السعيارؼ )الختبة السيئية

عبػف ، كالزخب الداحق في الكخة الصائخة والبل(90، 95تػيات البلحقة وبالتجرج )ويتبعو أصحاب السد

 ( بالجرجة األولى ىع أربعة العبيغ.92ية شىع الحيغ حققػا السدتػػ السعيارؼ )الختبة السيئ

، ...( كسخكد اإلعجاد في الكخة الصائخة، والبلعبػف 71، 81ويتبعو أصحاب السدتػيات البلحقة بالتجرج )

اف ويتبعو أصحاب السدتػيات ( بالجرجة األولى ىع العب95الحيغ حققػا السدتػػ السعيارؼ )الختبة السيئية 

 ( كسخكد اليبخو في الكخة الصائخة.79، 88البلحقة )

 :2012دراسة بػحاج مديان  6-9

"بصارية إختبارت لتقػيع بعس القجرات البجنية والسيارية أثشاء إنتقاء العبي كخة القجم صشف بعشػاف 

 ( سشة"19-17أواسط )

 ىجفت الجراسة إلى: أىجاف الجراسة:

إلنتقاء العبي  أىسية التقػيع برفة عامة والتقػيع البجني والسيارؼ مغ خبلؿ بصارية إختباراتإبخاز  -

 كخة القجـ، ليتسكغ السجربػف مغ إدراؾ الؿيسة الحؿيؿية لو.

ترحيح األخصاء الدابقة التي إرتكبيا السجربػف بإعتسادىع عمى السبلحطة والسباريات، وإبتعادىع  -

 تبخ نتائجو أكيجة ومزسػنة.عغ الجانب العمسي الحؼ تع

الخفع مغ مكانة الجانب العمسي في عسمية إنتقاء العبي كخة صشف أواسط وإبخاز دوره في تحقيق  -

 الشتائج لمفخيق.

 .باحث السشيج الػصفي بأسمػب السدح: إستخجـ الالسشيج السدتخجم
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( العبيغ عغ كل فخيق مغ الخابصة الجيػية لػالية الجدائخ بسجسل 04تع إختيار أربع ) عيشة الجراسة:

العب  60العبيغ عغ كل فخيق مغ الخابصة الجيػية لػالية وىخاف بسجسل  04فخيق  26العب و 104

 فخيق. 41العب و 164فخيق أؼ  15و

 أىع نتائج الجراسة:

بيغ بجنيا ومياريا أثشاء عسمية اإلنتقاء ىػ عسل عمسي إستعساؿ بصارية إختبارات لتقػيع قجرات البلع -

 ومشيجي يتصمب مغ السجرب كفاءة عمسية وميشية حتى يسكغ تصبيقو والتعامل معو.

إف السجرب الحؼ يعتسج عمى السقاببلت التشافدية والسبلحطة أثشاء عسمية اإلنتقاء، يجج صعػبة في  -

 التعامل مع البلعبيغ أثشاء التجريب.

رب أف يعتسج عمى الصخيقة العمسية ما دامت تقجـ نتائج مزبػشة ودؾيقة واإلبتعاد عغ عمى السج -

 العسل العفػؼ والفػضػؼ.

 أىع التػصيات:

إقتخاح دليل كتابي يحتػؼ عمى مجسػعة مغ اإلختبارات الخاصة بعسمية اإلنتقاء، ومحاولة إلداـ كل  -

 السجربيغ بتصبيقيا خاصة عمى السدتػيات العميا.

إعتساد وتكييف بصاريات إختبارات خاصة في إنتقاء العبي كخة القجـ في البيئة الجدائخية ضخورة  -

 كي تتبلئع ومتصمباتيع الذخرية عمى جسيع السدتػيات واألعسار.

تذخيز عسمية اإلنتقاء في مختمف الشػادؼ الجدائخية ومحاولة تحميميا ومعالجتيا والخخوج بحمػؿ  -

 تائج مزسػنة.أفزل نجاعة وذات أسذ عسمية ون

فتح دورات تكػيشية مػسسية لمسجربيغ لئلستفادة مغ كل ما ىػ ججيج، كحلظ مغ أجل تبادؿ الخبخات  -

 كي يدتفاد مشيا ىؤالء الراعجيغ في كخة القجـ.
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بإستعساؿ بصارية اإلختبارات في أقخاص ضػئية، وكحا شخيقة  وضع نساذج حية لعسمية اإلنتقاء -

 (.2012حتى يحفد السجربػف عمى إستعساليا. )بػحاج مدياف، معالجة الشتائج وتقجيخييا، 

 خية في إنتقاء رياضي ألعاب القػػ (: أىسية الؿياسات األنتخبػمت2014دراسة بشػر معسخ ) 6-10

 .دراسة ميجانية لػالية الذمف –صشف أصاغخ  –الذباب إختراص جخؼ السدافات 

الؿياسات األنتخومتخية في إنتقاء وتػجيو رياضي ألعاب تسثل اليجؼ األساسي ليحه الجراسة في إبخاز أىسية 

القػػ صشف أصاغخ وذلظ مغ خبلؿ الؿياسات وتحجيج األبعاد الجدسية لمخياضي بػية الػصػؿ إلى أىع 

 السؤشخات الجدسية التي يستاز بيا رياضي اإلختراص.

ر صشف أصاغخ يشتسػف ( عجاء )جخؼ السدافات( ذكػ 12أجخؼ البحث عمى عيشة مكػنة مغ إثشتا عذخة )

إلى الشػادؼ الخياضية بػالية الذمف حيث إستخجـ الباحث الؿياسات األونتخبػمتخية بػاسصة حقيبة الؿياسات 

 ـ الباحث السشيج الػصفي لسبلئستو شبيعة الجراسة. اإستخجب، األونتخبػمتخية

إمتياز السػاىب الذابة برفات جراسة إلى وجػد ؾيع مػرفػلػجية وبجنية ال بأس بيا تبيغ الأفزت نتائج 

 مع اإلختراص السسارس. ما مػرفػلػجية تتػافق إلى حج

كسا تتسيد عيشة البحث بأشخؼ سفمية شػيمة وجحع قريخ ندبيا، وتصػر عمى مدتػػ محيصات وإتداع 

مشصقة الرجر عمى حداب محيط البصغ ومحيط الحػض، كسا يتسيد بسدظ ثشية الجمج ضئيمة في كامل 

عمى حداب كل مغ السكػف  السكػف العزمي أما بالشدبة لمسكػنات الجدسية فيتسيد بصػيان ،الجدع

 .العطسي والسكػف الذحسي عمى التختيب

 تشز الشتائج عمى أف كل الفخضيات السدتخجمة مغ شخؼ الباحث قج تحققت، ومغ اإلقتخاحات مايمي:
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 ع اإلبتجائي.بعث بخنامج التخبية البجنية والخياضية في مخحمة التعمي -

وضع بخامج رياضية متعجدة تذسل خاصة األلعاب الجساعية وإعتبار مسارسة بخامج رياضية  -

متعجدة الخياضات في مخحمة الصفػلة األولى كسؤشخ إيجابي أثشاء عسمية اإلنتقاء الخياضي يديل 

 مغ ميسة السجربيغ.

 :2015دراسة ىػار عبج المصيف   6-11

« Etude comparative entre quelques indices morphologiques et les attributs de 

l’aptitude physique et technique des jeunes footballeurs par poste du jeu » 

 ىجفت الجراسة إلى: أىجاف الجراسة:

( سشة حدب مخاكدىع في بعس السؤشخات 16-15تحجيج الفخوؽ بيغ العبي كخة القجـ ) -

 المياقة البجنية والسيارية. السػرفػلػجية، ومكػنات

 إقتخاح قاعجة بيانات تداعج في تػجيو البلعبيغ حدب مخاكد المعب. -

 إستخجـ الباحث السشيج الػصفي. السشيج السدتخجم:

 عبا تع إختيارىع بصخيقة مقرػدة.( ال06عيشة الجراسة: أجخيت الجراسة عمى ستػف )

 أىع اإلستشتاجات:

الدتة في كل مغ ؾياس الػزف ومحيط الداؽ، وفي كل مغ صفة  عجـ وجػد فخوؽ بيغ مخاكد المعب

( متخ، مخونة عزبلت الطيخ والداؽ 30التحسل، الدخعة اإلنتقالية بالكخة، بجوف الكخة لسدافة ثبلثػف )

 ( متخ.150وفي صفة تحسل الدخعة بالكخة عمى مدافة )

 أىع التػصيات:

 ػرفػلػجية، البجنية والسيارية.تػجيو البلعبيغ إلى مخاكد المعب وفق قجراتيع الس -

 تكػيغ البلعب حدب متصمبات السخاكد التي يذغمػنيا في ميجاف كخة القجـ. -
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 ضخورة اإلعتساد عمى قاعجة البيانات لتدييل عسمية التػجيو وفق الستصمبات البجنية، السيارية -

 (HOUAR Abdelatif, 2015)والسػرفػلػجية. 

 :2016دراسة عمػي مشيخ  6-12

دراسة  "السؤشخات السخجعية إلنتقاء وتػجيو الشاشئ في سباقات الشرف الصػيمة في ألعاب القػى"بعشػاف 

 ميجانية لبعس واليات الذخؽ الجدائخؼ.

 تسثمت أىجاؼ الباحث في: أىجاف الجراسة:

وضع مؤشخات مخجعية أنتخوبػمتخية تخز كل مغ الصػؿ والػزف الجدسي، الكتمة العزمية  -

( سشة في 15-12ؤشخ سكاؿ، مؤشخ كػب لتدييل عسمية اإلنتقاء وتػجيو الشاشئيغ )والجىشية، م

 سباقات الشرف الصػيمة في ألعاب القػػ.

وضع مؤشخات مخجعية فيديػلػجية تكسغ في اإلستيبلؾ األقرى لؤلكدجيغ والدخعة القرػػ  -

 .( سشة في سباقات الشرف الصػيمة15-12اليػائية لئلنتقاء وتػجيو الشاشئيغ )

 تذخيز نقائز وعيػب عسمية اإلنتقاء في بعس الفخؽ الجدائخية أللعاب القػػ. -

تحديذ السجربيغ باألىسية البالغة لعسمية اإلنتقاء وتأثيخىا عمى السدتقبل الخياضي لمسسارسيغ  -

 الشاشئيغ في ألعاب القػػ.

ػرىع في سباقات إقتخاح مقاييذ معيارية يدمع تشؿيصي لتقػيع السسارسيغ الشاشئيغ في مدتػػ تص -

الشرف الصػيمة في ألعاب القػػ كشسػذج يداعج السجربيغ في إستعساليع في عسمية اإلنتقاء 

 والتػجيو.

إستخبلص ندب مداىسة السعاييخ األنتخوبػمتخية والفيديػلػجية بسدتػػ اإلنجاز الخقسي لدباؽ  -

 ـ واألىسية البالغة مغ إستعساالتيا.2000ـ و 1200
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 بؤ تداىع وتداعج الباحثيغ إستعساليا في عسمية اإلنتقاء والتػجيو.إستشتاج معجالت تش -

إعتسج الباحث عمى السشيج الػصفي مغ ناحية وعمى مشيج دراسة حالة  :السشيج السدتعسل في الجراسة

لكػف الجراسة السيجانية تعتسج عمى وصف الطاىخة، وعمى حرخ الخياضييغ السشتسيغ إلى سبعة واليات 

 جدائخؼ أللعاب القػػ عمى غخار باقي الػاليات األخخػ.تابعة لمذخؽ ال

 عيشة الجراسة:

لقج إختار الباحث عيشة مقرػدة بصخيقة عسجية ومختارة وىحا لمتدييبلت التي لقاىا في ىحه الػاليات 

وتتسثل في الخياضييغ الشاشئيغ ذكػر مغ صشف السبتجئيغ واألصاغخ التابعيغ لمفخؽ السشخخشة في 

الػالئية أللعاب القػػ لدبعة واليات بالذخؽ الجدائخؼ )قدشصيشة، تبدة، باتشة، قالسة، أـ البػاقي الخابصات 

( مسارس مغ فئة األصاغخ 239( مسارس ناشئ في فئة السبتجئيغ و )231خشذمة، ميمة( والبالغ عجدىع )

 ( مغ الفئتيغ.470( رياضي عغ الجراسة وبقي )69إال أنو تع إلغاء حػالي )

 الجراسة: نتائج 

إف ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية في الستغيخات األنتخوبػمتخية والستغيخات الفيديػلػجية وأيزا  -

( سشة 13-12ـ وىحا لجػ فئة السبتجئيغ )2000ـ و1200اإلختبارات البجنية الستسثمة في سباقي 

ة، قالسة، أـ ( سشة وىحا لجػ مختمف الػاليات الدبعة )قدشصيشة، تبدة، باتش15-14واألصاغخ )

البػاقي، خشذمة، ميمة( ىحا وىحا ما يجعمشا ندتشتج أف الصخيقة األنجح في عسمية اإلنتقاء وتػجيو 

 الشاشئيغ يكػف بفزل إستخجامؿياسات وإختبارات لسختمف السعاييخ الػضيؽية والبجنية.

مستاز  ( مدتػيات مغ مدتػػ 06وإستشتاج مؤشخات مخجعية بجرجات معيارية بػ ستة ) إستخبلص -

إلى غاية السدتػػ الزعيف، وىحا في كل متغيخ عمى حجة مغ بيغ الستغيخات األنتخبػمتخية 

 الفيديػلػجية والبجنية.
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( 13-12ـ لجػ فئة السبتجئيغ )1200ىشاؾ عبلقة إرتباشية وشيجة بيغ اإلنجاز الخقسي في سباؽ  -

كتمة الجىشية ومؤشخ كػب، أما سشة والستغيخات األنتخوبػمتخية لكل مغ الصػؿ، الػزف الجدسي، ال

 الفيديػلػجية تتسثل في اإلستيبلؾ األقرى لؤلكدجيغ وإختبار كػبخ.

( سشة 15-14ـ لفئة األصاغخ )2000ىشاؾ عبلقة إرتباشية بيغ اإلنجاز الخقسي لدباؽ  -

والستغيخات األنتخوبػمتخية لكل مغ الصػؿ، الػزف الجدسي ومؤشخ كػب، أما الستغيخات 

ـ لشفذ الفئة تتسثل في اإلستيبلؾ األقرى 2000الخاصة باإلنجاز الخقسي لدباؽ  الفيديػلػجية

 لؤلكدجيغ.

ـ لجػ فئة السبتجئيغ ىي 1200إف أكثخ الؿياسات الجدسية مداىسة في اإلنجاز الخقسي في سباؽ  -

 الصػؿ، الػزف، الكتمة الجىشية ومؤشخ كػب ويسكششا كتابة معادلة التشبؤ التالية:

y=380,51- 4,8x + 1,68x + 1,11x +84,43x 

ـ لجػ فئة السبتجئيغ ىي الحج 1200إف أكثخ اإلختبارات الفيديػلػجية مداىسة في اإلنجاز الخقسي لدباؽ 

 األقرى إلستيبلؾ األكدجيغ، ونرف كػبخ ويسكششا كتابة معادلة التشبؤ التالية:

y=279,9 + 0,99x + 0,08x 

( 15-14ـ لجػ فئة األصاغخ )2000اإلنجاز الخقسي لدباؽ إف أكثخ الؿياسات الجدسية مداىسة في 

 سشة ىي الصػؿ، الػزف ومؤشخ كػب.

 يسكششا كتابة معادلة التشبؤ التالية:

y=434,46 + 2,71x – 5,67x + 124,21 

-14ـ لجػ فئة األصاغخ )2000إف أكثخ اإلختبارات الفديػلػجية مداىسة في اإلنجاز الخقسي لدباؽ 

 يبلؾ األقرى لؤلكدجيغ كأىع الستغيخات.( سشة ىي اإلست15
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 يسكششا كتابة معادلة التشبؤ التالية:

y=591,80 – 4,53x 

ـ لكبل الفئتيغ 2000ـ و1200تداىع الؿياسات األنتخوبػمتخية والؽيديػلػجية لسدتػػ اإلنجاز في سباقي 

ىسة أكبخ مغ الؿياسات السبتجئيغ وأصاغخ بشدبة مئػية مختمفة وأضيخت الؿياسات الؽيديػلػجية ندب مدا

 األنتخوبػمتخية.

 :التػصيات

ضخورة إعتساد وتكيف بصاريات إختبار خاصة بإنتقاء الشاشئيغ في ألعاب القػػ الجدائخية تبلئع  -

 ومتصمباتيع.

أف تدتعسل الؿياسات األنتخوبػمتخية، الؽيديػلػجية والبجنية ولكغ بعجد ىائل مغ السعاييخ حتى  -

 ية.تكػف الجراسة أكثخ شسػل

وضع قاعجة بيانات لمسدتػػ السػرفػوضيفي والبجني الػششي والعالسي لمفئات العسخية الرغخػ  -

 لسقارنتيا وإستعساليا في عسمية اإلنتقاء والتػجيو.

أف تكػف الؿياسات األنتخوبػمتخية والػضيؽية التي أسفخت عشيا الجراسة الحالية مغ ضسغ أىع  -

 بيغ.األسذ التي تخاعى عشج إنتقاء السػىػ 
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 :السختبصةالتعميق عمى الجراسات  -7

، حيث حاوؿ السختبصةاليسكغ إنجاز أؼ بحث مغ البحػث العمسية دوف المجػء واإلستعانة بالجراسات 

الصالب الباحث الشطخ إلى ىحه األخيخة والتي إىتست بعسمية إنتقاء الخياضييغ السػىػبيغ في مختمف 

الخياضات باإلعتساد عمى مختمف السحجدات البجنية والسيارية، الخصصية والشفدية الخاصة بستصمبات 

أسذ إنتقائيع بػية الػصػؿ مختمف التخررات والشذاشات الخياضية لتقييع مدتػػ الخياضييغ وتقػيع 

بسثابة الزػء الحؼ يشيخ الصخيق  السختبصةإلى السدتػػ العالي. فقج وجج الصالب الباحث ىحه الجراسات 

أماـ الباحثيغ لئلستسخار في إستخجاـ األسمػب العمسي في البحث، ويسكغ إبخاز أىع ما تع إستخبلصو 

 واإلتقاؼ مع ىحه الجراسات في الشقاط التالية:

 :السختبصةجو االتفاق مع الجراسات و أ 7-1

 مغ حيث تاريخ اإلجخاء: 7

إنحرخت الجراسات السختبصة التي ألَّع بيا الصالب الباحث والتي كانت ليا عبلقة مباشخة مع مػضػع 

 .2016إلى سشة  2005البحث مغ سشة 

 :مغ حيث أىجاف الجراسة 8

في السجاؿ الخياضي وحػؿ تحجيج أىع الشطع إتفقت معطع الجراسات عمى األىسية البالغة لعسمية اإلنتقاء 

مػضػعية وتحجيج السخاحل الدشية  الخياضييغ السػىػبيغ بصخيقة عمسية و السقتخحة مغ أجل إختيار

السشاسبة لمبجء في عسمية اإلنتقاء حدب متصمبات الشذاط الخياضي السسارس، كسا وىجفت إلى اإلعتساد 

ع مدتػػ الخياضييغ ووضع الجرجات والسدتػيات السعيارية لسختمف عمى اإلختبارات والسقاييذ لتقييع وتقػي

السحجدات التي تعج أنجع الصخؽ واألساليب لتػفيخ بيانات تداعج عمى معخفة السدتػػ الحؿيقي لمعجاء 



مجخل عام لمبحث                                                     الفرل التسييجي:   

 

36 

 

الشفدية، العقمية ومغ جية أخخػ مداىستيا في ، ومقارنتو بأقخانو في مختمف الخرائز البجنية، الفشية

 مايسكغ أف يحقق الخياضي مدتؿببل.التشبؤ بسجػ 

ىع ا لسشتيجة لحلظ ىحا ما يسثل ا جياتالكذف حػؿ واقع عسمية اإلنتقاء في الفخؽ الجدائخية واإلستخات

 أىجاؼ مػضػع دراستشا الحالية.

 مغ حيث السشيج السدتخجم:

السحكػرة، وإتفقت إعتسجت أغمبية الجراسات عمى إستخجاـ السشيج الػصفي لسبلئستو مػاضيع البحػث 

الجراسة الحالية عمى إستعساؿ ىحا السشيج بأسمػبو السدحي في حيغ ىشاؾ دراسة واحجة إعتسجت عمى 

 السشيج التجخيبي ذو مجسػعتيغ )مجسػعة تجخيبية وأخخػ ضابصة(.

 مغ حيث العيشة:

اسات عمى ضخورة ؼيسا يخز العيشة فقج تشػعت شخؽ إختيارىا بيغ العذػائية والعسجية، كسا إتفقت الجر 

بعا يخجع كبخ عيشة التقشييغ ؼيسا يخز تحجيج السدتػيات السعيارية إلعصاء نتائج أكثخ مرجاؾية وىحا ش

تبلميح او  غ في مختمف اإلختراصات الخياضيةونػعو مغ مجربيغ ورياضيي إلى حجع السجتسع األصمي

سجربيغ وعجائي السدافات الشرف وحدب نػع الجشذ مغ ذكػر وإناث أما دراستشا فقج تصخقت لجراسة ال

 الصػيمة ذكػر، أشباؿ وأواسط.

 مغ حيث أدوات البحث وأساليب التحميل اإلحرائي:

مغ إستبياف، مقابمة، بصاقة مبلحطة، إختبارات السختبصة تشػعت األدوات السدتخجمة في الجراسات 

وإختبارات بجنية وفيديػلػجية ومؿياس  ومقاييذ وقج إتفقت دراستشا الحالية في إستخجاـ كل مغ اإلستبياف

نفدي وىحا عمى حدب ما يبلئع أىجاؼ بحثشا، أما ؼيسا يخز التحميل اإلحرائي فقج عسجت معطع 

، معامل اإلرتباط 2اك الجراسات إلى حداب مقاييذ الشدعة السخكدية والتذتت، الشدبة السئػية، إختبار



مجخل عام لمبحث                                                     الفرل التسييجي:   

 

37 

 

والدائية، إستخخاج السدتػيات السعيارية عغ شخيق مشحشى  بيخسػف، حداب الجرجات السعيارية التائية

كاوس لمتػزيع الصبيعي ... إلخ، وىحا إعتسادا عمى الصخؽ الكبلسيكية في اإلحراء أو بإستعساؿ حدمة 

 وىحا ما إستخجمو الصالب الباحث في تحميل الشتائج. (Spss)اإلحراء بػ 

 مغ حيث أىع الشتائج: 

  مع دراستشا الحالية عمى نفذ اإلتجاه مغ حيث جػىخ  بصةالسختإتفقت معطع الجراسات

السذكمة والحؼ تجمى في أف عسمية إنتقاء الشاشئيغ رياضييغ تتع عمى أساس التقػيع اإلعتبارؼ 

بالسعشى اإلحرائي لمسفيػـ ويكػف في  والسحاكاةالحؼ ال يعتسج عمى السعاييخ والسدتػيات 

ؿياس وىػ نػع أقخب إلى التقػيع الحاتي عشو عغ ضػء خبخات وأداء وإتجاىات القائسيغ بال

 التقػيع السػضػعي.

 واإلختبارات البجيشة والسيارية والسقاييذ  ضخورة اإلعتساد عمى الؿياسات األنتخوبػمتخية

الشفدية كػسائل لمحرػؿ عمى الجرجات الخاـ والتي ىي مرجر إلستخخاج السعاييخ 

 والسدتػيات.

  التشبؤ بسدتػػ الخياضييغ في السدتقبل وإختيار األفزل مشيع إف لئلنتقاء أىسية بالغة في

 لمػصػؿ بيع إلى السدتػيات العالية ما يدسح باإلقتراد في الجيج والػقت والساؿ.

  ضخورة بشاء معاييخ تتشاسب مع شبيعة السجتسع ومخاجعتيا مغ فتخة زمشية إلى أخخػ لتدايخ

 ما يحجث مغ تغييخ في السجتسع.

 نب الشفدي لمخياضييغ وتقييع وتقػيع الدسات الذخرية عغ شخيق إستخجاـ االىتساـ بالجا

 السقاييذ الشفدية وبخامج اإلعجاد الشفدي.
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  نقز الجورات التكػنية الخاصة بالسجربيغ في مجاؿ إنتقاء السػاىب الذابة في مختمف

 الخياضات وعجـ تػفخ مدتػيات معيارية أو بخوفايل لتدييل عسمية اإلختبار.

 :السختبصةوجو اإلختالف بيغ الجراسة الحالية والجراسات أ 7-2

 في عجد مغ الشقاط وتسثمت ؼيسا يمي: االخخػ إختمفت الجراسة الحالية عمى الجراسات 

 .تسثل اإلختبلؼ في البيئة التي تصبقت فييا الجراسة 

 شبيعة وخرػصية العيشة السجروسة فسثبل عامل الدغ السشاسب لئلنتقاء يختمف مغ رياضة 

إلى أخخػ ومغ تخرز إلى أخخ وعمى حدب مخحمة اإلنتقاء الستصخؽ إلييا فيشاؾ سغ 

ا شنتقاء نحػ السدتػيات العالية، فيلئلنتقاء التسييجؼ وسغ لئلنتقاء التخرري، وأخخ لئل

 الصالب الباحث إختار الدغ السبلئع لئلنتقاء التخرري في سباقات الشرف الصػيمة.

 ى باقي الجراسات في أنيا قامت ببشاء مدتػيات معيارية لمسحجدات إختمفت الجراسة الحالية عم

تصخقت إلى تحجيج السعاييخ لع تالبجنية والشفدية في حيغ الجراسة الدابقة أو السذابية 

لمخرائز الشفدية لمخياضييغ وإنسا إعتسجت أكثخ عمى الخرائز األنتخوبػمتخية، البجنية 

 والسيارية.

  الصالب الباحث تصخؽ إلى السحجدات السيارية في إختراص كسا تسثل اإلختبلؼ في أف

تقييع مػأنجع شخيقة لىجخؼ السدافات الشرف الصػيمة وإضيار أف التحميل البيػميكانيكي 

تقػيع في ىحا الجانب في حيغ الجراسات األخخػ إكتفت بجراسة الجانب البجني الو 

 والسػرفػوضيفي في إختراص الشرف الصػيل.

 اإلختبارات السدتعسمة. إختمفت أيزا في 
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 :السختبصةأوجو اإلستفادةمغ الجراسات  7-3

 يذيخ الصالب الباحث أنو مغ خبلؿ إشبلعو عمى ىحه الجراسات تع اإلستفادة مسا يمي:

 .تحجيج الخصػات الستبعة في إجخاء البحث سػاءا مغ الشاحية الفشية أو اإلدارية 

  تشاولت مػاضيع مختبصة بالسػضػع الحالي.التعخؼ عمى أنػاع مختمفة مغ الجراسات التي 

 جراسة الحالية بالسادة العمسية.مإثخاء الجانب الشطخؼ ل 

 .تحجيج مػضػع الجراسة والسشيج السشاسب ليا 

 .تحجيج العيشة وشخيقة إختيارىا وحجسيا 

 .إختيار األدوات واإلختبارات التي تخجـ أىجاؼ وفخضيات البحث 

 ة اإلحرائية لمجرجات الخاـ لعيشات البحث.إختيار األسمػب األندب لمسعالج 

 .اإلستخشاد بشتائج ىحا البحث في ضػء الجراسات الدابقة 

 

 

 

  



 

 

Détermination des niveaux standards de déterminants physiques, 

techniques et psychologiques pour la sélection des coureurs de  demi-fond 

[15-18] ans 

Résumé de la recherche 

La tendance à la mesure et à l'évaluation dans le domaine du sport est devenue 

une question vitale et inévitable, en particulier dans le domaine de 

l'entraînement, où l'entraîneur emploie pour évaluer les athlètes diverses 

méthodes et outils en fonction des exigences de l'activité sportive pratiquée et 

des objectifs souhaités. Il s'agit de révéler dans quelle mesure ces objectifs sont 

atteints, d'identifier les capacités et les méthodes utilisées pour éviter les 

faiblesses et développer les forces, en plus de classer et de sélectionner des 

personnes talentueuses qui ont plus de chances d'atteindre un niveau élevé. 

Cependant, obtenir des scores bruts est l'une des choses faciles pour la mesure et 

les tests, où la difficulté réside dans l'interprétation de ces scores et dans leur 

donner sens et signification afin qu'il puisse déterminer le véritable niveau des 

athlètes.  

En conséquence, cette étude est venue du principe d'adopter les résultats et les 

recommandations d'études précédentes et similaires, car l'étudiant chercheur 

dans son étude a traité des niveaux standard de déterminants physiques, 

d'habileté et psychologiques pour la sélection des coureurs de longue distance 

[15- 18] ans.  

Le but de cette étude est de connaître la méthode de sélection des athlètes en 

général et des coureurs de demi-fond, notamment en Algérie, en plus d'identifier 

la méthode d'évaluation du côté habileté des coureurs dans cette spécialisation et 

de déterminer des niveaux standards de déterminants physiques et 

psychologiques qui sont liés à spécialité de demi-fond..  



 

 

En conséquence, l'étudiant chercheur s'est appuyé sur l'approche descriptive 

dans son style d'enquête en raison de sa pertinence par rapport aux objectifs de 

la recherche à travers un questionnaire adressé à un échantillon composé de 

trente (30) entraîneurs, des tests physiques et physiologiques et une mesure de la 

psychologie compétences pour un échantillon contenant soixante (60) coureurs 

dans la spécialité du demi-fond.. Les scores obtenus ont été traités en 

utilisantdes méthodes statistiques appropriées. L'un des constats les plus 

importants de cette étude est que la philosophie de sélection des coureurs de 

demi-fond en Algérie est encore loin de la méthode scientifique et est souvent 

soumise à l'aléatoire et à la subjectivité ,de plus l'évaluation du côté habileté du 

coureur dépend aussi de l'expérience du terrain en l'absence d'analyse 

biomécanique et des déterminants de l'habileté de spécialisation, quant aux 

niveaux standards de déterminants physiques et psychologiques qui ont été 

atteints, j’ai pu classer les coureurs en plusieurs niveaux, de très bon à très 

faible.  

Celui-ci permet la sélection des meilleurs coureurs et leur évaluation de manière 

scientifique et objective. C’est un support scientifique au processus de sélection 

sportive, spécialité de demi-fond.  

Mots clés:  

Niveaux standards, déterminants physiques, déterminants des compétences, 

déterminants psychologiques, sélection à distance. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Determination of standard levels of physical, technical and 

psychological determinants for the selection of half long-distance runners 

[15-18] years old 

    Summary of the research 

In sport field, the trend towards measurement and evaluation has become a vital 

and inevitable matter, especially in the field of training, where the coach applies 

various methods and tools to evaluate athletes according to the requirements of 

the sport activity practised and the targeted objectives. The aim of this trend is to 

reveal the extent to which these objectives are being achieved, to identify 

abilities and methods used to avoid weaknesses and develop strengths, and to 

rank and select talented individuals who are more likely to reach a high level. 

However, obtaining raw scores is the easiest part of measurement and testing, 

the difficulty lies more in interpreting these scores and giving them meaning and 

significance so that it can determine the true level of athletes.  

Therefore, this study came from the purpose of adopting the results and 

recommendations of previous and similar studies, since the researcher in his 

study dealt with standard levels of physical, skill and psychological 

determinants for the selection of long distance runners [15- 18] years old.  

The aim of this study is to find out the method of selection of athletes in general 

and half long-distance runners in particular in Algeria. In addition, to identify 

the method of evolution runners’ capacities in this specialization and to 

determine standard levels of physical and psychological determinants that is 

related to the half long-distance speciality. 

 This research applied descriptive approach to interpret the result findings. The 

sample under this study was selected according to the study objectives; thirty 

(30) coaches were given a questionnaire, and sixty (60) runners were tested and 

measured on their physical, physiological and psychology performance levels in 

the specialty of half long- distance running. The result obtained was processed 



 

 

using appropriate statistical methods. One of the most important findings of this 

study is that the philosophy of selection of half long-distance runners in Algeria 

is not really based on a scientific approach and it is often subject to randomness 

and subjectivity, moreover, the evaluation of the runner's competences depends 

on the field experience in the absence of biomechanical parameters and 

determinants of the specialization skill. Whereas, for the standard levels of 

physical and psychological determinants that have been reached, the researcher 

was able to classify the runners into several levels, from very high to very low.  

The findings of this study may provide useful insights concerning the selection 

of the best runners in an objective and scientific way, indeed, it holds a scientific 

understanding and support for the selection process in the sport of half long-

distance running.  

Key words:  

Standard levels, physical determinants, skill (competence) determinants, 

psychological determinants, distance selection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ممخز السقال العمسي
 ور السجرب وكفاءتو في انتقاء عجائي السدافات الشرف شػيمة الجدائخد

 )دراسة ميجانية لسجربي السدافات الشرف شػيمة بالجدائخ(

 إعجاد: ألساني إيسانمغ 
 شمغػم عبج الخحسان د.

 

يعتبخ السجاؿ الخياضي بأنذصتو السختمفة مغ أكثخ السياديغ حداسية وتأثخا بطاىخة الفخوؽ الفخدية خاصة 

 عشج إعجاد بخامج التجريب في األنجية ومشاىج التخبية الخياضية في السجارسو في مجاؿ السشافدة الخياضية 

ليب و الصخؽ و السعاييخ إلجخاء ومشح بجاية القخف الحالي والسحاوالت مدتسخة لمتعخؼ عمى أفزل األسا

)نسط الجدع، الصػؿ،  نتقاء، وضيخ نتيجة لحلظ العجيج مغ السعاييخ السدتخجمة مثلواإل عسمية الترشيف

 الػزف، العسخ الدمشي، السيػؿ، االتجاىات، القجرات العقمية والسيارات الحخكية...الخ(

حػر الخئيدي إليجاد السعيار واالنتقاء الس يعجتحجيج متصمبات الشذاط الخياضي السسارس لأف  كسا

الرحيح. ويعج االنتقاء الجيج السبشي عمى األسذ واالختبارات العمسية مغ أىع عػامل نجاح الخياضي 

الباحث عمى السجرب الحؼ يعتبخ جػىخ  ركد ثففي ىحا البح والشيػض بو إلى السدتػيات الشخبػية،

واستعجادات وقجرات عالية يحتاج الى نػعية  متسيدةفالعسل مع رياضييغ يتستعػف بسدتػيات  عسمية االنتقاء

بحاث الستججدة األو  األكاديسية ةجراسلاو ة ثقافالكفاءة ميشية تتجمى في مدتػػ ذو مغ السجربيغ السؤىميغ. 

 .الى تستعو بذخرية ؾيادية قػية باإلضافة الخياضةمػاكبة كل ما ىػ ججيج ؼيسا يخز و 

حتكاكشا بالسشتخبات إسشة و  14ألكثخ مغ  جخؼ السدافات الشرف الصػيمة ومغ خبلؿ مسارستشا التخرز

يداؿ  ال تخرزال ىحاػ نتقاء الشاشئيغ نحػ إالػششية، ومغ خبلؿ الجراسة االستصبلعية الحطشا اف تػجيو و 

كل ىحا ، عذػائيا في معطع الحاالت وإف اغمب السجربيغ ال يعصػف عسمية انتقاء العجائيغ األىسية البلزمة



 

 

يؤوؿ إلى عجـ الػصػؿ إلى األىجاؼ السخاد تحؿيقيا و ىجر الجيج و الساؿ وعدوؼ العجائيغ عغ السسارسة 

 دراستشا كالتالي: مذكمةومغ خبلؿ ىحا تبمػرت 

 في عسمية انتقاء عجائي السدافات الشرف شػيمة في الجدائخ؟ *ماىػ دور السجرب

 تحجيج دور السجرب في عسمية انتقاء العجائيغ وىحا مغ خبلؿ: فيىحا البحث  اىجافحيث تسثمت 

معخفة مجػ كفاءة السجربيغ وتأىيميع لمؿياـ بعسمية انتقاء عجائي السدافات الشرف شػيمة في  -

 الجدائخ.

ب السعتسجة مغ شخؼ السجربيغ أثشاء ؾياميع بعسيمة انتقاء عجائي السدافات تحجيج الصخؽ واألسالي  -

 الشرف شػيمة في الجدائخ.

معخفة االختبارات التي يخاىا السجربػف أنيا أساسية في انتقاء عجائي السدافات الشرف شػيمة في  -

 الجدائخ. 

صصبلحي يا المغػؼ واإللمبحث فقج تع تحجيج السرصمحات البحث بتعخيف الخمفية الشطخيةاما في 

السدافات الشرف الصػيمة، إضافة  -االنقاء الخياضي -الكفاءة التجريبية –جخائي لكل مغ: السجرب واإل

 الى عجد مغ الجراسات الدابقة والسذابية التي تجعع ىحه الجراسة.

ومتصمبات  الػصفي التحميمي حدب شبيعة السشيجفي اختيار تسثمت  جخاءات الجراسة السيجانيةفي حيغ ا

 اختراص الشرف الصػيل مجرب 30برػرة قرجيو، حيث شسمت  ىاتع اختيار  عيشة البحثالبحث اما 

لقج أجخيت الجراسة السيجانية عمى مدتػػ البصػالت  السجال السكانيفي ما يخز    %75ما يقابمو 

شػيمة رفقة  الجيػية و الػششية لمعجو الخيفي و السزسار قرج حزػر معطع مجربي السدافات الشرف

إلى غاية شيخ جػاف  2016مغ شيخ نػفسبخ  متجه ا مجال زمشيفي  عجائييع لمسذاركة في السشافدات

جشبية العجيج مغ السخاجع بالمغة العخبية واأل فقج تسثمت في دوات ووسائل البحثال. اما باندبة 2017

ؼ تع تحجيج خرائرو اضافة لمجراسة االستصبلعية وصياغة االستبياف بذكل دقيق ومػضػعي والح



 

 

 الرجقعادة االختبار، اما إ ( اعتسادا عمى شخيقة االختبار 0.89الحؼ بمغ ) لثباتالديكػمتخية لكل مغ ا

مسا تقجـ تعتبخ مفخدات االستبياف التي تع تصبيقيا ذات  (،0.94فتع حدابو بالجحر التخبيعي لمثبات وبمغ )

  مو.جيجة ومشاسبة وصالحة لؿياس ما وضعت الج مػضػعية

والشدبة  2كاالػسائل اإلحرائية السبلئسة وىي اختبار  استعسل الباحثفقج السعالجة اإلحرائية ماأ

 .%السئػية

معطع السجربيغ ىع عمى دراية باألسذ العمسية و في ىحه الجراسة ىػ اف ىع ما تع استشتاجو أومغ 

ختبارات و ؾياسات وتحجيج السدتػيات السعيارية الخاصة بكل تخرز إبلنتقاء مغ لاألساليب السثمى 

 رياضي إال أف تصبيقو يبقى مخىػف بسدتػػ السجرب وشسػحاتو و مجػ جاىدية الػسائل و األجيدة البلزمة 

عجـ وجػد نطاـ  محجد حاليا مػجو النتقاء السػىػبيغ في اختراص السدافات الشرف شػيمة و إنسا مع 

ا عمى العفػية و الخرػصية و مخىػف في غالب األحياف بستابعة الستأىميغ الشاشئيغ مغ ىػ قائع حالي

 الكثيخ مغ الخامات في حيد التيسير.و وضع  ىحا ما يشجخ عشو انتقاء عذػائي و مبكخ اخخ إلى دور

ا لبلنتقاء، في سباقات العجو الخيفي والشتائج السحققة مغ خبللي سيجانيةاعتسادا السجربيغ عمى السبلحطة ال

 مدتػيات معيارية خاصة بانتقاء عجائي السدافات الشرف شػيمة.ر و د بصارية اختباػ وج وعجـ

عتساد في اغمب التخكيد عمى القجرات البجنية لمعجاء أكثخ مغ غيخىا مغ القجرات السيارية والشفدية واإل

 االختبارات السخبخية والسعسمية الجؾيقة.األحياف عمى االختبارات السيجانية لديػلتيا دوف المجػء إلى 

ف فمدفة االنتقاء تتحج في األسمػب العمسي و التخصيط السجروس لمػصػؿ يسكغ القػؿ أكخالصة لمبحث و

ميسا  ، و انوإلى أفزل الخامات السبذخة بالشجاح السدتقبمي و الحؼ يخز مجسػعة العجائيغ الستسيديغ

العجاءوف الحيغ ليع الحع و يشتقى فإنيا لغ تججؼ نفعا إذا لع يػجو اإلمكانات البذخية و السادية تػفخت 

كسا أف إيجاد قاعجة مغ السػاىب الخياضية الستسيدة يتصمب تحجيج وإعجاد خرائز  األوفخ لمشجاح.

لتكػف بسثابة نػاة السشتخبات الػششية إضافة إلى  لبلستخشاد بيا، رياضي اختراصبكل نسػذجية مختبصة 



 

 

زمشي وخصصي لتجريب العجائيغ الستػقع ليع تحقيق السدتػيات العالية في السدتقبل، وىحا  تحجيج بخنامج

جتساعيا وتكػيغ مشتخبات وششية قػية تشافذ عمى السدتػػ الجولي لمفػز وىحا إلبلرتقاء بيع بجنيا ونفديا و 

 وفقا لؤلسذ العمسية.

لجانب االقترادؼ كػنيا تيجؼ إلى تػفيخ كسا يججر بالحكخ أف عسمية االنتقاء ليحا الجور الكبيخ في ا

لساؿ إضافة إلى استثسار قجرات العجاء الشاشئ وتػجييو نحػ أفزل الدبل لتصػيخ مدتػاه االجيج والػقت و 

حج أىع ركائد العسمية التجريبية أعدى أف تكػف عسمية االنتقاء بالصخيقة العمسية و  الخياضي والطفخ باأللقاب

 ة الخياضية ككل في الجدائخ.بالشدبة لمسجرب والسشطػم



  

ــشــــــــــــعـــبا ــوريــــــــــة الجــــــزائـــريـــــة الديمــــــــــقـــراطــيـــــة الـ  ـــيـــــةلجــــــــــــــــــمــــهـــ

 

 العــــــــــــــــــــلــــــمــــــــــــيوزارة التــــــــــــــــــــــــــــــعــــــليـــــــــم العــــــــــــــــــــــــــــــالي والبـــــــــــــحث 

ــــــــــــــامعة إبراهيم سلطان شيبوط          ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  – 30الجزائر  –جــــــــــــ

 معهد التربية البدنية والرياصية
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 ملخص الدراسة:
 

 تيرابطل سنة 71وظيفية لتوجيه العبي كرة القدم الجزائرية ألقل من -تهدف الدراسة إلى تحديد المعايير المورفو

بطارية إختبارات تشمل أهم القياسات  قتراحإب( إلى مركز الدفاع المحوري وذلك غربوسط  –وسط شرق )

ختيار عينة تتكون إقمنا ب  بحيث ،والصفات البدنية والفيسيولوجية للمدافع المحوري في كرة القدم  المورفولوجية

سنة(  71لى مستوى القسم األول الجزائري )فئة أقل من أندية تنشط ع 73مدافع محوري يمثلون أواسط  03من 

المنهج الوصفي إذ  ستخدمناإبطريقة قصدية ، ولهذا  ختيارهمإتم  8372/8372لكرة القدم للموسم الرياضي 

ولوجية ـالقياسات الجسمية الالزمة لتحديد المؤشرات المورف ستخدامإقمنا من خالله بجمع البيانات عن طريق 

 الميدانية  لتحديد المؤشرات ختباراتاالو  ،وزن ، مؤشر الكتلة العضلية، مؤشر الكتلة الدهنية () الطول ، ال

-المعياري نحرافاال-البدنية و الفيسيولوجية ثم المعالجة اإلحصائية للبيانات متبعين في ذلك ) المتوسط الحسابي

نتائج البحث تم وضع  وبعد معالجة ،( 8كااختبار حسن المطابقة  -بيرسون االرتباطمعامل  -النسبة المئوية

 بعدها مقارنة هذه النتائج بإحدى المدارس، المتوسط في أغلب النتائج المستوىمستويات معيارية و كانت في 

 ،النتائجفي كل  الفرنسي نادياللصالح مدافعي  كان والفرق"  الكروية في فرنسا "نادي ستراسبورغ الفرنسي

 .مازال يجوب في النوادي الجزائرية  العشوائية اتية و أن عامل الذ على لا ما يدذه

وظيفية ونموذج خاص بمركز الدفاع -الطالب الباحث معاييرمورفو حقترإوفي األخير      

عن الذاتية والعشوائية والمالحظة  بتعادإلاالمحوري في كرة القدم الجزائرية وذلك من أجل 

دراك القيمة الحقيقية من خالل هده الدراسة وتصحيح إضا من ليتمكن المدربون أي، والخبرة الميدانية فقط

عتبر لتوجيه الالعبين التي ت عن الجانب العلمي بتعادهمإوعتمادهم على المالحظة والمباريات إاألخطاء السابقة ب

نتائجه أكيدة ومضمونة والرفع من مكانة الجانب العلمي في عملية التوجيه الخاصة بخط الدفاع المحوري 

 .راز دوره في تحقيق نتائج الفريقوإب

 .، الدفاع المحوري، التوجيه الرياضي، كرة القدموظيفية-المورفوالمعايير الكلمات المفتاحية:

 
 

 

 

 

 



  

Résumé de l’étude : 
 
La présente étude se propose d’identifier des critères morpho-fonctionnels pour 

orienter les joueurs du football algérien de moins de 17 ans évoluant dans les 

associations régionales (Centre Est- Centre Ouest) vers le poste de défense centrale, 

à travers une série de tests qui englobent les qualités physiques et physiologiques les 

plus essentielles du défenseur central en football. L'échantillon de l'étude est était 

composé de 30 défenseurs centraux sélectionnés de manière dirigée dans 10 clubs 

de première division algérienne (U17) pour la saison sportive 2018/2019. Cette 

étude est basée sur une approche descriptive, à travers laquelle nous avons collecté 

des données en utilisant des mesures physiques pour déterminer les paramètres 

morphologiques (taille, poids, indice de masse musculaire, indice de masse grasse), 

ainsi que des tests de terrain pour déterminer les caractéristiques physiques et 

physiologiques. Ensuite, nous avons procédé à une analyse statistique des données, 

en utilisant (la moyenne arithmétique, l'écart-type, le rapport de pourcentage, le 

facteur de corrélation de Pearson - test d'adéquation). Un niveau de performance 

standard a été établi après l'analyse des résultats de la recherche. Les résultats ont 

été comparés à l'une des écoles sportives les plus célèbres de France : Racing Club 

de Strasbourg Alsace.  Une différence significative pour le Racing Club de 

Strasbourg Alsace a été enregistré dans tous les cas. Cela prouve que le facteur 

d'imprévisibilité est toujours présent dans les clubs du football algérien aujourd'hui. 

    L'étudiant chercheur a proposé les exigences morpho-fonctionnelles et le profil 

adéquat pour le poste de défense central, afin de prévenir l'aléatoire, l'auto-

observation et l’appui sur l’expérience sur le terrain seulement. En conséquence, les 

entraîneurs peuvent comprendre l’approche de cette étude et corriger les erreurs 

commises qui consistent à dépendre de l'observation et des matchs et ainsi faire 

usage de connaissance scientifique, cela permettre au techniciens de se basée sur la 

connaissance scientifique prouvée dont les résultats sont certains. 

Mots clés : Critères morpho-fonctionnels- défense centrale- orientation sportive- 

football. 



  

 

 

Study summary: 

 
The present study intends to develop morphofunctional criteria for directing under-

17 Algerian football players regional associations (Center East - Center West) to the 

central defense center, by providing a series of tests that encompass the most 

essential physical and physiological qualities of the central defender in football. The 

study sample comprised of 30 meaningfully selected central defenders from 10 clubs 

of Algeria's first division (under 17 year old) for the 2018/2019 sports season. This 

study was based on a descriptive approach, through which we collected data using 

physical measurements to determine morphological parameters (height, weight, 

muscle mass index, fat mass index), as well as field tests to determine physical and 

physiological characteristics. This was followed by an analysis of the data 

statistically, using (average arithmetic, standard deviation, percentage ratio, Pearson 

correlation factor - goodness of-fit test). A standard level of performance was 

established after analysing the research results. The results were compared to one of 

France's most famous sport school: RC Racing Club of Strasbourg, and in all cases 

there was a significant advantage for Racing Club of Strasbourg. This illustrates that 

the unpredictability factor is still present in Algerian football clubs today. 

 The Student researcher presented morphofunctional requirements and a concept for 

the central defense center in Algerian football, to prevent randomness, self-

observation and solely field experience. Consequently, the coaches can also 

recognize the real significance of this study and correct past mistakes of depending 

on observation and matches and moving away from the scientific side of player 

orientation, the outcomes of which are certain. In addition, to elevating the scientific 

side's function in the central defense line's guidance process and emphasizing its 

contribution to the team's success. 

Keywords: morphofunctional criteria- Central defense- Sport guidance- football 
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 مقدمة

عشر  ثةطبقًا لثال كرة القدم ليست األولى شعبيًّا من حيث عدد المشجعين فقط، بل تحتل المركز األول عالميًّا

وأمام  ، من بينها الشعبية، فهي تجمع جماهير ضخمة في المالعب «Totalsportek»ذكرها موقع معياًرا

مليارات ُمشاهد في بعض  0.0إلى  8372وصل عدد مشاهدي كأس العالم عام  دالتلفاز فقشاشات 

حترافية على مستوى العالم، ومعدل دخل وعدد الدوريات اإل ، (8Gardasevie et al 201)المباريات

ب الوجود على مواقع التواصل ، إضافة إلى نسTurner, 2013)( حترافيةالالعب في الدوريات اإل

جتماعي، والظهور في العناوين اإلخبارية المختلفة، وأخيًرا وهو األهم، سهولة ممارسة تلك الرياضة بين اإل

 ً ة . إذ إن تعاظم جاذبي(7222)طه،  كل أفراد العالم ، فإن كرة القدم هي في الوقت نفسه صناعة عمالقة اقتصاديا

هذه الرياضة خالل القرن العشرين لم ينحصر في صفوف الهواة والمشجعين، بل تعداهم ليشمل رجال األعمال 

ستفادة من هذه الصناعة، فنشأت عالقة بين المال وهذه الرياضة، أثرت على والمستثمرين الذين تحمسوا لإل

كل المرتبطة بش ةقتصاديالجوانب اإل عتتسإجمهورها على مستوى العالم كما  واتساع نتشارهاإوأدائها ودورها 

أو بآخر بهذه الرياضة بظهور شركات ومؤسسات عالمية كشركات صناعة األدوات الرياضية، واإلعالن، 

وصوالً إلى عقود ، (7220)أبو العال و نصر الدين، فيسيولوجيا اللياقة البدنية ،  وتكنولوجيا الرياضة وغيرها

خاطر ) اإلعالن على مالبس الالعبين، مروراً بحقوق النقل التلفزيوني، وصفقات تبادل الالعبين ما بين األندية

 . (7221و علي، 

فرعاً في إدارة األعمال متخصصاً بإدارة أعمال كرة القدم، ويمنح شهادات عليا  «سيدني»فقد أضافت جامعة  

 ةيستراتيجكتشاف وتطوير المواهب من األولويات اإلإبكرة القدم و هتماماإلأصبح  فلهذاوان، تحت هذا العن

أصبحت األكاديميات والمدارس و (p G. Cometti,011,2015تحاديات )بالنسبة للنوادي واإل قتصاديةواإل

األكاديميات والمدارس عتماد على الكروية من أهم أسس البناء الرياضي لكرة القدم  وفي العالم أجمع يتم اإل

المواهب وتطوير مستوياتهم وأصبحت من أهم أسباب التطور الكروي  كتشافإالكروية بشكل أساسي وكبير في 

ً ووصولهم إلى مرحلة متقدمة في مجال كرة القدم والمجاالت األخرى  في بعض دول العالم المتقدمة كرويا

، حيث رصدت الميزانيات الكبيرة من خالل (8337بدني و الوظيفي في كرة القدم ، )البساطي، االعداد ال

ل ب هتمام بالمنشآت الرياضية وفي مجال األبحاث التي تخص كل ما هو جديد وحديث في علوم الرياضةاإل

عالم لوصل الحال في بعض الدول إلى إنشاء مراكز كبيرة تتخصص في دراسة وتطور كرة القدم، وإن كنا في ا

نتقاء )أبو العال و الروبي، ا العربي نريد التطوير والتقدم في المجال الرياضي وكرة القدم على وجه الخصوص

م لقدومجاراة التفوق في كرة ا تمتلكنا الرغبة الجامحة لمسايرة ، وإن(7220الموهوبين في المجال الرياضي ، 

،  من أجل المنافسة والتفوق الدخول في هذا التحديرغبتنا في  وتشتدفي دول العالم األخرى 

https://www.totalsportek.com/most-popular-sports/
https://www.thesun.co.uk/world-cup-2018/6782884/world-cup-2018-final-in-numbers/
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-ب-  

فال بد أن نعرف أن سر التفوق يكمن في تأسيس مدارس وأكاديميات كروية، تمثل بوابة األمل والنجاح وحافزاً 

ً ودولياً وعلى نمط علمي محترف وليس  ً للمواهب الواعدة لبلوغ عتبة التألق قاريا على  ةمبني تجتهادااقويا

 وتوجيه كتشافنتقاء واإلاإلعلى عمليات متكاملة أهمها عملية  اأوهام فكرية، ويكمن سر التطوير الحقيقي بناء

 المواهب التي تتم بطريقة علمية ووفق معايير دقيقة من طرف مدربين وتربويين مؤهلين تأهيالً رفيع المستوى

،  بدنيلى معالم و مؤشرات دقيقة للنشاط الإجة ماسة حابالمدرب فال تكفي دائما  الميدانية  حيث أن الخبرة

 . ,p03((DELLAL et al,2008فنيا وحتى بيولوجيا لالعبيه الخاصة بمراكز اللعب المختلفة تكتيكيا،

 ستهالك األكسجين ،ومنه البد على المدرب تحديد أو معرفة الخصائص الفسيولوجية كالحد األقصى إل      

المورفولوجية القياسات و ،(8330)أبو العال أ.، فيسيولوجيا التدريب و الرياضة ،  لخإالسعة الحيوية ... 

حتى يتسنى تكوين العبين  (71ص ،6172،)عقبوبي حبيبلخ إالوزن، نسبة الدهون في الجسم ...  كالطول،

تمد ي بعد هذا التأسيس الصحيح الذي يععلى مستوى عال وبمقاييس دولية محكومة بضوابط تقنية وعلمية، يأت

على أن تكون هناك أهداف محددة وفق الرؤى العالمية التي تعتمد على تنمية الجوانب الفنية والمهارية والبدنية 

وإعداد العب الكرة إعداد فسيولوجيا بتكيف أجهزته  بجانب الجانب التعليمي والثقافي والغذائي والصحي

حيث أصبح الالعب في كرة القدم الحديثة  ذول واألداء المطلوب خالل األداء الرياضيالحيوية مع المجهود المب

عالية الشدة في المباراة الواحدة  اتسرع 783-733يقوم بمجهودات عالية الشدة وبشكل متكرر ما بين 

Cazorla, Fahri) , ثانية في كل دقيقة خالل المباراة 03إلى  85بحركات قصيرة ذات شدة عالية من و

2002)-1998 ; Lacroix, Cometti 2001، يجابية على كفاءة إأّن التدريب الحديث يحدث تأثيرات  و

في دني البالالعب ويكون هذا بإتباع مناهج حديثة مقننة وفق أسس ومبادئ علمية تتماشى مع متطلبات اإلعداد 

حمل مناسب سواء من حيث وكذا إعداده مهارياً وخططياً ب   (DELLAL, 2013,p47)كرة القدم الحديثة

الشدة أو الحجم وأن تتوخى إلى جانب التأسيس الرياضي التوفيق بين الرياضة 

جتماعي للمستفيدين منه في نهاية مراحل إندماج إحتى يتوج هذا التكوين ب( p01 Cometti,2015,)والدراسة

سيولوجيا ونفسيا إلى جانب ن الالعب الموهوب يجب أن يتكون تكوينا خاصا بدنيا، مهاريا، فإ ، تأسيسهم

ي )أبو العال أ.، التدريب الرياض الدفاعسواءا في  فيه نشطالمواصفات الجسمية الخاصة بنوع المركز الذي ي

نا فتقار كرتإال أن لألسف إ كل الجوانب علىالتركيز الوسط أو الهجوم يعني  ، (8332واألسس الفيسيولوجية ، 

العمل بمنهج صحيح مبني على أسس علمية وتخطيط و األكاديميات والمدارس الكروية و التكوين القاعديلى إ

 SAMIR)أشارحيث  يالمنتخب الوطن كرة القدم المحلية وحتي علي انعكس بشكل سلبي على على مدى طويل

CHIBANE،6171)  يات المنافساتللفريق الوطني لنهائ الشبانيةأن عدم تأهل أي فريق من المنتخبات 

ياب الملمح المورفولوجي لالعب الجزائري في الفئات إلى غيرجع  (إفريقياكأس  ،)كأس العالمالدولية الكبرى

 هارىالموأن هناك فرق كبير بين العبي النخبة والعب البطولة الوطنية نظرا لالهتمام بالجانب  الصغرى،

من متطلبات كرة القدم الحديثة. لي أن المتطلبات المورفولوجية أصبحتإكما أشار  فقط،
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-ج-  

 الخاصة لمام التام بخصوصيات اللعبة ومتطلباتهاإلنتقاء والتوجيه الفعال في كرة القدم يتطلب ااإلختيار وو أن اإل

 حسب مراكز وخطوط اللعب وهدا ما يفرض المتمثلة في األدوار الدفاعية والهجومية  (8330)بن قوة، 

تطلب ت الحديثة ن مراكز اللعب في كرة القدمأو ،ورفولوجية حسب متطلبات كرة القدمخصوصيات وقياسات م

لذا يجب  ... والفيسيولوجية والنفسية ةوالمورفولوجيمقاييس ومعايير خاصة، فلكل مركز متطلباته البدنية 

)عالوي م.،  لوسط أو الهجوما ،الدفاع ، ىمن المراكز سواء في حراسة المرممراعاة متطلبات كل مركز

إلى مختلف مراكز اللعب  التوجيهجراءها حيث أن عملية إوهذا ما يتوافق مع الدراسة التي نحن بصدد  ،(7220

ير تعتبر غ والخبرة الميدانية فقط عن طريق المالحظة المحوري بصفة خاصة وبمركز الدفاعبصفة عامة 

ية وموضوع دقةأكثر يجاد محددات ومعايير أخرى علمية إلى البحث عن إاحية العلمية مما دفعنا كافية من الن

 لى مركز الدفاع المحوري.إعملية التوجيه جراء إعند  مستقبليعتمد عليها 

 ى:ه الدراسة إلوقسمت هد

د من والتأكمن خالل صياغة مشكلة البحث ثم صياغة فرضيات كحلول مسبقة لها  البحثأوال بالتعريف ب

لدراسات السابقة و المشابهة من ا و صحتها عن طريق الدراسة التطبيقية ثم بعدها تم تحديد مصطلحات البحث

أجل االستفادة منها خاصة من حيث الطريقة و المنهجية إضافة إلى الجانب االحصائي وكيفية تحديد المستويات 

الفصل ، فصول ثالثةول يتمثل في الدراسة النظرية و يشمل كما تم تقسيم البحث إلى بابين الباب األ ،المعيارية 

األول فكان لمتطلبات كرة القدم الحديثة علي المستوي المورفولوجي، البدني و الفيسيولوجي، التكنو تكتيكي و 

 فرنسا)أهم المعطيات و االحصائيات التي سجلها العبي كرة القدم في أكبر الدوريات األوروبية للمستوي العالي 
سنة بالنسبة  70-70فكان بتحديد متطلبات وخصوصيات المرحلة العمرية  اني، أما الفصل الث وإنجلترا وألمانيا(

 ثالثسنة أما فيما يخص الفصل ال 71لالعبي كرة القدم كون موضوع الدراسة كان علي الفئة العمرية ألقل من 

القدم مع دكر مختلف معايير التوجيه في كرة فكان علي متطلبات التوجيه نحو مركز الدفاع المحوري في كرة 

، الفصل األول فصلينأما الباب الثاني فكان للدراسة الميدانية و التطبيقية الدي تم تقسيمه إلى   القدم الحديثة،

و مناقشة  فكان بالنسبة لتحليل نيكان للدراسة االستطالعية، منهجية البحث و إجراءاته الميدانية أما الفصل الثا

 لجة نتائج البحث.  اومع
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 :اإلشكالية 1.

مرحلة ال لىإتطور أسلوب لعب كرة القدم عبر التاريخ وكدلك الضوابط والقوانين الخاصة بها حتى وصلت 

هده األخيرة كانت الفرق مقسومة إلى قسمين جزء من الفريق  نشأةفقبل  ،الحالية المعروفة بكرة القدم الحديثة

فمن النادر جدا  (Anthony SCOZZARI,2020, p10) زيء األخر مكلف بالدفاعهداف والجمكلف بتسجيل األ

ما نشاهد مدافع يسجل أهدافا عكس ما نراه اليوم هناك مدافعون ينافسون العبي الهجوم علي لقب هداف الفريق 

 .سيرخيو راموسسباني وخير مثال علي دلك مدافع ريال مدريد اإل
والمهارة،  كالتكتي ىتركز علما أصبحت  بقدرالهجوم والمهاجمين فقط  ىز علترتكلم تعد  القدم الحديثةفكرة   

يجة المخطط داخل الملعب لتحقيق النت العبينلضبط تحركات ال المدربهي تتمثل بالتنظيم العام الذي يستخدمه ف

قابل يق الملها وكل فريق معرض ألن يواجه عدة سيناريوهات بالمباراة الواحدة يحددها مستوى الفريق و الفر

التحول السريع المفاجئ  و و األسلوب التكتيكي المتوقع (7222)البساطي، أسس وقواعد التدريب الرياضي، 

القوة و السرعة و قدرة التحمل في المستويات العالية  إلى إضافةالهجوم والعكس أثناء المباراة  إلىمن الدفاع 

ين نتقاء الناشئإالعالي عملية مترابطة و متكاملة من مرحلة ى قيق اإلنجاز والمستوحيث أصبحت عملية تح

ة النخبة و مرحلى لإوالمورفولوجية  وتوجيهم للمراكز المناسبة التي تتالءم قدراتهم وصفاتهم الفنية البدنية

إال  مختلف مراكز اللعبى لإلة ال يمكن توجيه الالعبين وفي هذه الحا ،(8378)أبو العال ا.،  المستوي العالي

فلكل مركز من المراكز واجبات  اللعبة،خضاعهم لمحددات ومقاييس ومعايير تفرضها متطلبات إعن طريق 

محددة يقوم بها الالعب تتمثل في األدوار التي يتطلبها كل خط من خطوط اللعب الثالث )الدفاع، الوسط 

ك المحددات نجد الفروقات الفردية في شكل وبناء الجسم أي القياسات الجسمية والمتطلبات والهجوم( ومن بين تل

العبي  فمقاييس جسم الالعب المدافع غير مقاييس اللعب،وجية المطلوبة في اللعبة حسب مراكز فسيولالبدنية وال

علهم يولوجية التي تجسوالفمن المراكز له متطلباته المورفولوجية والبدنية  ولكل مركز الوسط والمهاجمين،

ير يشحيث  تعتبر عامل مهم ومؤثر على أداء الالعب خالل المباريات،والتي  ،مميزين عن بعضهم البعض

 مدىبأن التفوق في أداء واجبات مراكز وخطوط اللعب في كرة القدم مرتبط بحد كبير  إلى 7111محمد حازم 

 وقدرته على تنفيذ الواجبات التكتيكية حركية،مهارات ما يمتلكه كل العب من خصائص بدنية مورفولوجية و

فتطور كرة القدم الحديثة يستلزم بالضرورة إيجاد الالعبين المتواجدين في كل مركز من  والهجومية،الدفاعية 

 ا المركز.هذمراكز اللعب أو خط من الخطوط الثالثة باإلتقان الجيد لمتطلبات 

إلى أهمية تحديد المعايير العلمية في توجيه الالعبين إلى   houari , Abdelatif) 6172)تشير دراسة و

نطالقا من إقتراح برنامج حاسوبي يقوم بتوجيه الالعبين حسب مراكز اللعب إمختلف مراكز اللعب حيث قام ب

 أهمية إلى(  (Cazorla, G. et al. 1992 كازورال المحددات المورفولوجية و البدنية و المهارية كما أشار

سط و، دفاع جانبي  محوري،دفاع  ،ىوظيفية في كرة القدم حسب مراكز اللعب )حارس مرم-فات المورفوالص

   :هجوم( ،
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 الطول

 

 السرعة

 القدرة

 العضلية

 االرتقاء

 العمودي

 

 المرونة

 االستطاعة

 الهوائية

الهوائية القدرة  

 القصوى

 *** ** *** **** **** **** *** الهجوم 

الميدان وسط  * *** ** ** *** ** **** 

جانبي مدافع  * *** *** ** ** **** **** 

محوري مدافع  **** *** **** **** **** * * 

مرمى حارس  **** *** **** **** **** * * 

 )**** مهم جدا، *** مهم، ** متوسط األهمية، * ليس مهم جدا(
 (Cazorla, G. et al. 1992)ية في كرة القدم أهمية المتطلبات المورفولوجية والبدنية والفسيولوج (:17)جدول 

لى إن الالعب الموهوب يجب أن يتكون في المستويات العالية تكوينا خاصا بدنيا، مهاريا، فسيولوجيا ونفسيا إ

 (6171)شاشو سداوي،جانب المواصفات الجسمية الخاصة بنوع النشاط الممارس والمركز الدي ينشط فيه
ال تراعي الكروية  والمدارس الفرق النوادي و أّما نحن فمعظم ،الجانب هذاكثيرا في فكرة القدم الحديثة تطورت 

على  معتمادهإوإهمال المدربين األسس والمبادئ العلمية في عملية التوجيه  إلى إضافةالجوانب   بهذهوال تهتم 

ضلون المراكز جتماعي بحيث يفالمالحظة والخبرة الميدانية فقط و رغبات وميول الالعب ومحيطه اإل

مكانياتهم قد تكون ليست كافية للمركز الهجومي، فمن المهم للغاية أن يعرف العب كرة إالهجومية دائما، ولكن 

القدم في بداية مشواره  ما هو أفضل مركز له، هل هو في الهجوم أو في الدفاع أو في خط الوسط، أو حتى 

  (6171،مدين)قادة بومهم كحارس مرمى لذا فإن تحديد المركز أمر

سنة وكونه مدرب  71موبيليس لكرة القدم تحت  األولىمن خالل متابعة الطالب الباحث للبطولة المحترفة     

تونس ..( مع أكبر المدارس  دولية )فرنسا، دوراتسنة ومشاركته في عدة  71لفريق نصر حسين ألقل من 

لى مدارس إ إضافةم اإلنجليزي، بورتو البرتغالي( واألندية العالمية )باريس سان جيرمان، نانت، ليون، توتنها

لالعبين  المورفولوجيةة خاصالفيسيولوجية و ة ومستوى الخصائص البدني الحظ وجود قصور كبير على أخرى

الدفاع  د العبيوهفكثيرا ما ش العالي، بالمستوى مقارنةبصفة عامة وبالعبي الدفاع المحوري بصفة خاصة 

على الكبير  إلى القصور إضافةم 7.13والمدارس الكروية الجزائرية ال يتجاوز طولهم المحوري ألكبر األندية 

سنة التي  71دا شاهدنا كأس العالم األخيرة لكرة القدم تحت إالقوة االنفجارية، السرعة، االرتقاء ... ف مستوى

لي لمحوري للمنتخب البرازيو التي فاز فيها نفس البلد نالحظ أن العبي الدفاع ا 8372أقيمت في البرازيل سنة 

ضف إلى  Transfer markt.fr م7.25أن طولهما يفوق  كايكي ميلو""و زميله "رومولو بيرييراكل من "

 Transfer م7.23يتميز بقوة كبيرة بحيث طول العبي الدفاع المحوري يتجاوز الذيلك المنتخب الفرنسي ذ

markt.fr لكها التي يمتاالرتقاء ....( ،السرعة ، السرعة القصوى إلى القوة البدنية )القوة المميزة ب إضافة
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للمدافع  ةوظيفي-من هنا برزت فكرة الدراسة لدى الباحث للتعرف على مستوي الخصائص المورفوف الالعبين

وجيه ت بدنية وفيسيولوجية في ،لوجيةمورفو قتراح معاييرإبعدها ، المحوري في البطولة الوطنية لكرة القدم

المستوى العالي  لىإبغية الوصول سنة إلى مركز الدفاع المحوري  71ألقل من  الجزائرية قدمكرة الالعبي 

   في اإلجابة عن التساؤالت التالية: يجازهاإوالتي يمكن والمحافظة على اإلنجاز في هده الرياضة 

                        التساؤل العام 

 إلى  سنة 71تحت  الجزائرية كرة القدمالعبي جيه ماهي المعايير التي يعتمد عليها المدربون لتو

 ؟مركز الدفاع المحوري

:يةئالتساؤَلت الجز  

 71ما هو مستوي المعايير المورفولوجية لدي العبي الدفاع المحوري في كرة القدم الجزائرية تحت  .7

 سنة؟

رية دم الجزائما هو مستوي المعايير البدنية والفسيولوجية لدي العبي الدفاع المحوري في كرة الق .6

 سنة؟ 71تحت 

المعايير المورفولوجية، البدنية والفسيولوجية بين  ىفي مستو حصائيةإذات داللة  هل هناك فروق .3

 سنة؟ 71الفرنسي لكرة القدم تحت  ستراسبورغعينة البحث ومدافعي نادي 

العامة:الفرضية . 6    

  إلى مركز  سنة 71تحت  الجزائرية كرة القدمالعبي المعايير التي يعتمد عليها المدربون لتوجيه

 الدفاع المحوري هي معايير مورفولوجية بدنية فيسيولوجية.

:الفرضيات الجزئية  

 71يتميز مستوي المعايير المورفولوجية لدي العبي الدفاع المحوري في كرة القدم الجزائرية تحت  .7

 سنة بالمستوي المتوسط.

لدي العبي الدفاع المحوري في كرة القدم الجزائرية  يتميز مستوي المعايير البدنية والفيسيولوجية .6

 سنة بالمستوي المتوسط. 71تحت 

المعايير المورفولوجية، البدنية والفيسيولوجية بين عينة  ىفي مستوفروق ذات داللة إحصائية هناك  .3

 سنة. 71الفرنسي لكرة القدم تحت  ستراسبورغالبحث ومدافعي نادي 
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 أهداف الدراسـة: .3

 في األندية والفرق الرياضية. الدفاع المحورية واقع توجيه الناشئين نحو مركز معرف 

  ختبارات وقياستتتات إمن خالل  الخصتتتائص المورفولوجية عند العبي الدفاع المحوري مستتتتوىتحديد

  ميدانية. 

  الخصائص الفيسيولوجية عند العبي الدفاع المحوري. مستوىتحديد 

  لبدنية عند العبي الدفاع المحوري. الصفات والقدرات ا مستوىتحديد 

  الفيستتتتتيولوجية والبدنية بين العبي الدفاع المحوري للبطولة  المورفولوجية، المعايير مستتتتتتوىمقارنة

ستتتنة )رابطة الجزائر العاصتتتمة ورابطة البليدة( ومدافعي نادي  71المحترفة الوطنية لكرة القدم تحت 

 .الفرنسي ستراسبورغ

 يق براز دوره في تحقإو الدفاعلمبادئ العلمية في عملية التوجيه الخاصة بخط سس وااالعتماد على األ

 نتائج الفريق.

 أهمية الدراسة:.1
اع المحوري و هذا راجع إلى لعملية التوجيه إلى مركز الدف العلمي الطابعأهمية البحث في إعطاء يمكن حصر

ن كما م بصفة خاصة،ا المركز ذوفي ه عامة،بصفة  العالمي المستوىكرة القدم على في  السريع التطور

المباريات والخبرة الميدانية فقط كمعيار لتوجيه الالعبين ، المالحظة عن كل من عتماد بتعاد عن اإلاإلاألفضل 

تطلبات تحديد الم، وكذلك الجانب العلمي و التركيز علىجانب الصدفة بترك لك ذو المحوري،إلى مركز الدفاع 

عالي المقدم ال بالمستوىحتكاك من خالل اإلالعصري والفيسيولوجية للمدافع المحوري  المورفولوجية والبدنية

من  ادةستفتمكين الالعبين من اإلوهذا ما يسمح ب لمركزمثالي لوتقديم نموذج  الفرنسية،  من طرف المدارس

 .  ماستعداداتهتوجيه علمي موافق لقدراتهم و

  أسباب اختيــار الموضوع: .2

 باب التي أدت إلى اختيـار الموضوع نذكر ما يلي:من بين األس

  :أسباب ذاتية 

لكرة القدم في فريق نصر حسين داي  األولىالطالب الباحث مدافع سابق في البطولة المحترفة  كون -

 .والقبة

 :أسباب موضوعية 

 عطائها صبغة علمية واضحة.  إي عدم أعدم تحكم المدربين في عملية التوجيه،  -

 مدربين أثناء التوجيه على المالحظة والمباريات والخبرة الميدانية فقط.أغلب ال عتمادا -

ليها الباحث في مجال التوجيه لخدمة كرة إعطاء بعض األستس العلمية التي توصل إالعمل جاهدا على  -

 القدم الجزائرية.
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 سنة 71غياب الملمح المورفولوجي عند العبي الدفاع المحوري لكرة القدم الجزائرية تحت  -

ستتتنة أقصتتتتيت في العديد من الدورات  71مدرب لفريق نصتتتر حستتتين ألقل من  الطالب الباحث كون  -

التدولية بستتتتتتبب غياب الملمح المورفولوجي عند المدافعين بحيث تلقينا العديد من األهداف في الكرات 

 إلى القصور الكبير على مستوي القوة االنفجارية في المسافات الصغيرة ة ضافإالهوائية 

ر الفعال في الفريق لمركز الدفاع المحوري في كرة القدم الحديثة حيث أصتتتتتتبح يستتتتتتجل األهداف الدو -

 ويمرر تمريرات حاسمة ويفوز بألقاب فردية. 

 الجزائرية.المشاركة الفعالة في بناء إعادة االعتبار لكرة القدم  -

ي لقدم والتي تعتبر فهتمت عن المدافعين في كرة اإندرة ونقص المواضتتتيع والدراستتتات بالمعاهد التي  -

 غاية األهمية.

 مصطلحات الدراسة:. 2    
توجد تعاريف مختلفة لكرة القدم، فالبعض يعّرفها بأنّها من أقدم وأوائل الرياضتتات التي مارستتها اإلنستتان منذ 

وقت طويل، والبعض يرى أنّها نشتتتاط معنوي لإلنستتتان يمارستتته نتيجة شتتتعوره بالطاقة الزائدة والتي يفرغها 

يقتة أخرى، بهيئتة فعتاليتة ذات نتتائج معينتة، وتكون هتذه الفعتاليتة طبقاً لهواياته، وأما ما يلي فهو تعريفات بطر

 لكرة القدم من الناحية اللغوية والتعبير الرياضي:

يعود أصتتتتتتلها إلى اللغة الالتينية والتي تعني ركل  (Football) كرة القتدم أو بتاإلنجليزيتة التعريف اللغوي: 

 دم، وتختلف مستتتميات هذه اللعبة من ثقافة ألخرى، فاألمريكيون مثالً، تُدعى كرة القدم عندهم بـتتتتتتتتتالكرة بالق

(Rugby)، 

ا:  فكرة القدم تعّرف على أنّها رياضتتتتتتة جماعية، يمارستتتتتتها كل الناس على اختالف مستتتتتتتوياتهم،  اصططططططط ح 

ستتتاحات، وتمتاز بكونها أكثر وأعمارهم وحتى جنستتتهم، وتمارس في األماكن العامة والواستتتعة كالمالعب وال

 أنواع الرياضة شهرةً وجاذبيةً. 

بمعنى أّن كرة القدم هي عبارة عن رياضة جماعية قائمة على أساس  :التعريف اإلجرائي أو التعبير الرياضي

اختيار فريقين، إذ يتكون كل فريق من أحد عشتتر العبًا، يستتتعملون كرةً وملعبًا ذا أرضتتية مستتتطيلة واستتعة، 

لكتل فريق حتارس ومرمى ختاص بته، وأمتا الكرة فال يجوز تحريكهتا إال باستتتتتتتخدام األقدام وال يجوز  ويكون

ك،م مشتتتتترف على تحكيم  ك،م للعبة، إذ يوجد ح، لالعبين استتتتتتعمال األيدي باستتتتتتثناء الحارس، ويوجد أكثر من ح،

ك،م رابع لمراقبة الوقت، إذ إ ك،مان على التماس وح، ك،م وستتتتتط، وح، ّن المباراة تتكون من شتتتتتوطين، المباراة، وح،

زمن كل واحد عبارة عن تستعين دقيقةً وبينهما استتراحة مدتها ربع ساعة، وتنتهي المباراة بفوز أحد الفريقين 

صتاحب تستجيل النقاط أو األهداف األكثر في مرمى الفريق الخصم، إذا انتهت المباراة بالتعادل في المباريات 

يات كأس العالم، فيُضتتاف شتتوطان، وزمن كل منهما عبارة عن ربع ستتاعة. األستتاستتية كما هو الحال في مبار

ك،م يجري ضربات الجزاء.  وإذا تعادل الفريقان مرة ثانية في الشوطين اإلضافيين، فإّن الح،
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 المورفولوجية:

 هي كلمة من اليونانية القديمة حيث تعني "دراسة او علم " :التعريف اللغوي

ا علم يهتم بدراستتتة شتتتكل وبنية الكائنات الحية وخصتتتائصتتتها المميزة من ناحية  المورفولوجيا هو: اصطططط ح 

 المظهر الخارجي )الشكل، الهيكل، النمط، الحجم( وكذلك شكل وبنية األجزاء الداخلية مثل الكتلة العظمية.

لدهون اة وقياستتات تركيب الجستتم ونستتب تكوينه المختلفة مثل نستتبة األنتروبومتريهي تلك القياستتات إجرائيا: 

 األطوال والمحيطات نسبة الكتلة الجسمية.

 الوظيفية: 

 هي األجهزة الوظيفية لإلنسان كالجهاز التنفسي الجهاز الهضمي...: التعريف اللغوي

هي تلتتك التتتأثيرات البيولوجيتتة على الجستتتتتتم في التعود على مواجهتتة المتطلبتتات الوظيفيتتة والبنتتائيتتة إجرائيططا: 

 (6171اشو سداوي،)ش لممارسة النشاط الرياضي

 التوجيه: 
يشتتتير مصتتتطلح التوجيه في معاجم اللغة العربية الي مصتتتدر الفعل وجه، يوجه وبقصتتتد به التعريف اللغوي: 

 داللة على الوجهة الصحيحة 

ا:  العلماء في اعطاء تعريف دقيق للتوجيه، ولكن يمكننا أن نصتتل إلى خالصتتة تجمع بين  ختلفالقد اصططط ح 

 دمها، ونربط بينهما من باب اإلفادة.التعاريف التي سنق

يعرف ستتتعد جالل التوجيه على أن )مجموع الخدمات التي تهدف إلى مستتتاعد الفرد على أن يفهم نفستتته ويفهم 

وميول وأن يستتتتغل إمكانيات بيئته فيحدد من  ستتتتعداداتاومكانياته من قدرات ومهارات، إمشتتتاكله، ويستتتتغل 

ناحية اإلمكانيات الخارجية من ناحية آخرى، ويختار الطرق المحققة لها  خاللهتا أهتدافتا تتفق مع إمكتانياته من

بحكمة وتعقل، فيتكمن بذلك من حل مشتتتاكله حلوال علمية، ويؤدي ذلك إلى تكيفه مع نفستتته ومع مجتمعه فيبل  

 (.7116)سعد ج ل أقصى ما يمكن أن يبلغه مع النمو والنجاح والتكامل 

ه على أنّه مجموعة خدمات التي تقدم لألفراد قصتتتد مستتتاعدتهم على اختيار يعرف التوجيالتوجيه الرياضطططي: 

 نشاط رياضي أو مجموعة من األنشطة الرياضية المالئمة لقدراته واستعداداتهم وميوالته.

في كرة القدم: هو أحد المراكز في تشكيلة كرة القدم، ويقوم بالدفاع والتصدي لمهاجمي الخصم  لمدافعا الدفاع:

 يسجلوا هدف في مرماهم بأي طريقة كانت وبأي جزء من جسمه باستثناء يديه.حتى ال 
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 الدفاع المحوري: 
( ووظيفة قلب الدفاع الرئيسية هي الدفاع أمام المهاجم المتقدم للفريق المنافس CBبالرمز ) ختصاراإيرمز له 

 يتصتتتتف عادةاألدوار الهجومية  إلىباإلضتتتتافة  عنها،أو رأس الحربة أو من يحل محله في منطقته التي يدافع 

بالطول وقوة البنية، يمتلك القدرة العالية على قطع وخطف الكرات أو تشتتيتها من الخصم ويحسن التعامل مع 

الكرات العالية وخاصتتة الضتتربات الرأستتية ويتقن تمرير الكرات الطويلة خاصتتة التي تنفذ بباطن القدم ووجه 

  .التصميم والكفاحالقدم األمامي، كما يتحلى بالجرأة و

 . الدراسات المشابهة:1

 الدراسات الوطنية: :أوَل
 :(6171) دراسة شاشو سداوي. 7.1

 حسب خطوط اللعب باستخدام برنامج حاسوبي" وظيفية-بعنوان: "اختيار ال عبين وفق محددات مورفو
  :من بين األهداف الرئيسية للبحث أهداف البحث:

 تيار الالعبين حسب خطوط اللعب الثالث.ختحديد المستويات المعيارية إل

 .قتراح مستويات معيارية وفق بعض المحدداتإختيار العلمي المقنن بختيار الطبيعي باإلتدعيم عملية اإل

ت ستخدام برنامج حاسوبي للفئة تحإختيار العبي كرة القدم حسب خطوط اللعب الثالث بوظيفية إل-المورفو

 سنة. 72

 وظيفية في صورة برنامج حاسوبي يساهم في تسهيل عملية المدربين.   -بلورة المعايير المورفو

.استخدم الباحث المنهج الوصفي المنهج المستخدم:  

سنة ضمن بطولة القسم الوطني األول لفرق الجهة  72شملت العينة العبي كرة القدم ألقل من عينة البحث: 

العبا.   723 نوادي وبل  العدد الكلي للعينة 73الغربية وكان عددها   

 أهم نتائج البحث:
البرنامج الحاسوبي المقترح له القدرة على تخزين أكبر كم من المعلومات المتعلقة بالالعبين في خطوط اللعب 

الثالث ويساعد الفرق واألندية في دلك وحتى الالعبين ألنفسهم حيث يمكن استخدامه كخزان للسيرة الذاتية 

 لالعب.

هب ودلك انطالقا من عملية االنتقاء الي التوجيه واالختيار حيث تعتبر الحلقة األضعف عدم حسن استغالل الموا

 في المنظومة الكروية الجزائرية.   

 .بعنوان: "تحديد بعض معايير التوجيه العلمية لدي مهاجمين كرة القدم (:6171دراسة بودين قادة). 6.1

 : من بين األهداف الرئيسية للبحث أهداف البحث:
بي ميدانية لتوجيه الع ختباراتاوهم القدرات البدنية المورفولوجية المهارية من خالل قياسات أعرف علي الت

 كرة القدم في خط الهجوم ليتمكن المدربون من معرفة خصائص ومتطلبات المهاجم. 
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 التعرف على عملية توجيه الناشئين نحو مركز الهجوم في األندية والفرق الرياضية.

 المنهج المستخدم: استخدم الباحث المنهج الوصفي.
سنة ضمن بطولة القسم الوطني األول لفرق الجهة  71شملت العينة العبي كرة القدم ألقل من عينة البحث: 

العبا. 03نوادي وبل  العدد الكلي للعينة  73الغربية وكان عددها   

 أهم نتائج البحث:
 والمباريات والخبرة الميدانية فقط. أغلب المدربين أثناء التوجيه على المالحظة عتمادا

، مؤشر الكتلة العضلية بالمستوي يتميز الجانب المورفولوجي للمهاجمين الدي يخص متغير الطول، الوزن

 المتوسط في أغب نتائجه.

 تائجها.في أغلب ن ضعيفالقدرات البدنية المتمثلة في أهم الشروط األساسية لالعب المهاجم تميزت بمستوي 

 الفيسيولوجية متوسطة الي حد بعيد وهدا ما يتنافى مع متطلبات هدا المركز. المؤشرات

 :(6172دراسة عقبوبي حبيب). 3.1

بعنوان: " تحديد بعض الخصائص الفيسيولوجية والمورفولوجية عند َلعبي كرة القدم الجزائرية وفق 
 مستوي ومراكز لعبهم" 

للبحث:اف الرئيسية من بين األهد أهداف البحث:  

 عرفة الفروق في الخصائص الفيسيولوجية بين مراكز الالعبين عند أواسط كرة القدم الجزائرية.م

 معرفة الفروق في القياسات المورفولوجية بين مراكز الالعبين عند أواسط كرة القدم الجزائرية.

 ورفولوجية.متحديد الفروق بين مستويات أواسط كرة القدم الجزائرية في بعض الخصائص الفيسيولوجية وال

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن المنهج المستخدم:

سنة ضمن بطولة القسم الوطني األول  83-71شملت العينة العبي كرة القدم صنف أواسط  عينة البحث:

 العبا. 782نوادي وبل  العدد الكلي للعينة  31وكان عددها  8377لفرق الجهة الوسطي سنة 

 أهم نتائج البحث:
تخدام المدربين الطريقة العشوائية في انتقاء الالعبين في جميع المراحل السنية وتوظيفهم في مراكز اللعب سإ

 بطريقة تعتمد أساسا على الذاتية.

 وجود فروق معنوية بين مراكز الالعبين في بعض المتغيرات الفيسيولوجية.

صائص الفيسيولوجية والقياسات عدم وجود فروق معنوية بين المستوي األعلى واألدنى في بعض الخ

 المورفولوجية عند أواسط كرة القدم الجزائرية.
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 : بعنوان( 6172) هوار عبد اللطيفدراسة . 1.1
"Elaboration d’un programme informatique pour orienter les jeunes 
footballeurs vers des compartiments de jeu a base du profil morphologique et 

des attributs physique et technique" 

 :من بين األهداف الرئيسية للبحث أهداف البحث:
سنة علي حسب مراكز اللعب في بعض المؤشرات 70-75تحديد الفروقات الفردية بين العبي كرة القدم 

 المورفولوجية ومكونات اللياقة البدنية والمهارية.

 ه الالعبين حسب مراكز اللعب علي شكل قاعدة بيانات.قتراح برنامج حاسوبي يساعد في توجيإ

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي المنهج المستخدم:
 .بطريقة قصدية من البطولة الوطنية المحترفة ختيارهماالعبا تم  832أجريت الدراسة على عينة البحث: 

 أهم نتائج البحث: 
قياس الوزن، الطول ومحيط الساق وفي كل من لي عدم وجود فروق بين مراكز اللعب في إتوصل الباحث 

متر، مرونة عضالت الساق والظهر وصفة تحمل 03صفة التحمل، السرعة االنتقالية بالكرة وبدونها لمسافة 

 متر. 753السرعة بالكرة على مسافة 

 الدارسات العربية: ثانيا:
 (6176دراسة عمر إبراهيم محمد). 2.1

ارية لدي َلعبي مراكز اللعب المختلفة لناشئ كرة القدم للضفة الغربية "الخصائص البدنية والمه بعنوان:
 )فلسطين( "
 :من بين األهداف الرئيسية للبحث أهداف البحث:

 التعرف على الخصائص البدنية لدي العبي مراكز اللعب المختلفة لناشئ كرة القدم للضفة الغربية.

 لعب المختلفة لناشئ كرة القدم للضفة الغربية.التعرف على الخصائص المهارية لدي العبي مراكز ال

 لدي العبي مراكز اللعب المختلفة لناشئ كرة القدم للضفة الغربية. التعرف على الفروق في الخصائص البدنية

 استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي. المنهج المستخدم:

 ناشئا. 282ية )فلسطين( والبال  عددهملناشئ كرة القدم للضفة الغربجراء الدراسة على إتم عينة البحث: 

 أهم نتائج البحث: 
الخصائص البدنية لدي العبي مراكز اللعب المختلفة لناشئ كرة القدم للضفة الغربية كان متوسطا ن مستوي إ

 في بعض العناصر مثل السرعة والرشاقة وجيدا في العناصر األخرى مثل المرونة والقوة العضلية.

 لمهارية لدي العبي مراكز اللعب المختلفة لناشئ كرة القدم للضفة الغربية كان جيدا.الخصائص ان مستوي إ
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 (:6111دراسة ال مي ). 2.1

والتي هدفت إلى تحديد مستويات معيارية لبعض )الصفات البدنية الخاصة والمهارات األساسية والقياسات  

 لفرات.الجسمية( لخطوط اللعب المختلفة للشباب األواسط لمنطقة ا

ختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية وهم العبوا منتخبات إستخدم الباحث المنهج الوصفي، كما قام بإحيث 

ً بعد استبعاد حراس المرمى، ومن أهم التوصيات التي 22محافظات الفرات األواسط البال  عددهم ) ( العبا

ويات عتماد المستإختيار العبي الخطوط، وإعند عتماد على المستويات المعيارية أشار إليها الباحث ضرورة اإل

 المعيارية لتقييم أداء الفرق لمنتخب شباب الفرات األواسط.

 الدراسات األجنبية ثالثا:
 :( بعنوان6177)Grégory Vigneدراسة . 1.1

"Détermination et variation du profil physique du footballeur de très haut 

niveau: référence spéciale aux performances athlétiques selon les différents 

postes de jeu orientant sur la validation d’un test d’agilité: L’UNIVERSITE 
CLAUDE BERNARD LYON 1 2011 " 

 : من بين األهداف الرئيسية للبحث أهداف البحث:
ويكون هدا االختبار في متناول جميع األندية كما  RFootTest Agiتقديم واقتراح اختبار بدني خاص بالرشاقة 

تعتبر نتائجه أكيدة وفعالة وصالحة وباإلضافة إلى دلك تقييم مستوي الالعبين على المستوي البدني واختيار 

 الالعبين وتوجيهم إلى مختلف مراكز اللعب. 

 استخدم الباحث المنهج التجريبي المنهج المستخدم:

 سنة للبطولة الفرنسية  71-75العب ألقل من  012الدراسة على عينة تتكون ب  أجريت عينة البحث:

 أهم نتائج البحث: 
المقترح كانت نتائجه فعالة ومضمونة  RTest AgiFootلرشاقة أشارت نتائج هده الدراسة الي أن اختبارا

  على المستوي البدني.ومراعيا للعمر ومراكز اللعب كما أنه يعتبر وسيلة مهمة لتقييم مستوي الالعبين 

 بعنوان:  SMIRE CHIBANE (6171)دراسة . 8.1

"Les dimensions corporelles en tant que critère de sélection les jeunes 

footballeurs algériens de 15-16 ans: L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD 
LYON 1 2011" 

 :من بين األهداف الرئيسية للبحث أهداف البحث:
 تحديد البروفيل المورفولوجي لالعب الناشئ الجزائري وفق المنطقة الجغرافية لممارسة النشاط.

 تقييم البروفيل المورفولوجي لالعب الجزائري الناشئ حسب مناصب اللعب.

 .سنة بالمقارنة مع الالعب العالمي في نفس الفئة العمرية 71تحديد مكانة الالعب الجزائري ألقل من 

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي ستخدم:المنهج الم
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 81 العب للمنتخب الوطني، 85سنة ، 71العب ألقل  700أجريت الدراسة على عينة تتكون ب  عينة البحث:

 العب من الجنوب.  02من الغرب، 72العب من الشرق ، 81،العب من الوسط الجزائري 

 أهم نتائج البحث: 
 ختيار الالعبين.إن معظم المدربين يستعملون المالحظة ال

 سنة.  71ال توجد أسس علمية الختيار الالعب الجزائري تحت

 اقتراح بروفيل مورفولوجي كمعيار الختيار االعب الجزائري.

 بعنوان: : PANTSILS THEORDOROS NIKOLAIDIS (6171)دراسة . 1.1
 "الجانب البدني والتكوين الجسمي عند مراهقي كرة القدم" 

 : ين األهداف الرئيسية للبحثمن ب أهداف البحث:

 .القدم بالضبط عند مرحلة المراهقةتحديد المتطلبات البدنية والتكوين الجسمي عند العبي كرة 
 .استخدم الباحث المنهج الوصفي المنهج المستخدم:

سنة ينشطون في البطولة  83و 78العب يوناني ينحصر عمرهم بين  821شملت العينة عينة البحث: 

 ليونانية وتم اختيارهم بطريقة قصدية.المحترفة ا

 أهم نتائج البحث: 
 في مرحلة المراهقة العبي كرة القدم يلحظ عليهم فروق معنوية على مستوي الجانب البدني والتكوين الجسمي.

 بعنوان:: George Cazorla (6112)دراسة . 71.1

 العالي وهدا حسب مراكز لعبهم""المتطلبات البدنية والفيسيولوجية عند َلعبي كرة القدم المستوي 
 :من بين األهداف الرئيسية للبحث أهداف البحث:
لي تحديد المتطلبات البدنية والفيسيولوجية عندي العبي كرة القدم مستوي عالي وهدا حسب إتهدف الدراسة 

 مراكز اللعب. 

 .ستخدم الباحث المنهج الوصفيإ المنهج المستخدم:

العب ينشط في البطولة المحترفة  783مدربين للمنتخبات الوطنية باإلضافة الي  31شملت العينة عينة البحث: 

  ختيار العينة بطريقة قصدية.إالفرنسية وتم 

 أهم نتائج البحث:
 كرة القدم ال تعتمد كثيرا على النظام الالكتيكي.

 يتميز العبي خط الوسط بقدرة هوائية عالية مقارنتا بالمراكز األخرى. 

 خط الوسط الدفاعي والظهيرين بقدرة ال هوائية لكتيكية. يتميز العبي 

 يتميز المهاجم الصريح والحارس المرمي بقدرة ال هوائية ال لكتيكية عالية. 

 يتميز حارس المرمي بمرونة عالية مقارنة بالمراكز األخرى.
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 بعنوان:: (6111دراسة َلمبرتين ). 77.1
ة حسب المراكز وهدفت الدراسة التعرف على اَلخت فات بين "ع قة نوع الجهد والنسب للمسافات المنجز 

 مراكز ال عبين"
 وقد قسم الباحث المراكز إلى: 

 )المهاجم، المدافع الجانبي، المدافع الوسط، الوسط(.

عتبر كل من مركز المدافع إ( و%08وأظهرت نتائج الدراسة أن مركز الوسط أكثر المراكز في الجري المتوسط )

(، كما يعتبر خط الهجوم أكثر %07لمدافع الوسط أكثر المراكز في قطع المسافات بالجري الخفيف، )الجانبي وا

 (.%70المراكز في قطع المسافات السريعة )

 ويمكن تلخيص هذه الدراسة في الجدول التالي: 

 نوعية الجري          
 المراكز

 
 جري متوسط

 
 جري خفيف

 
 مشي

 
 سرعة

 13% 29% 35% 23% المهاجم

 11% 36% 41% 17% المدافع الظهير

 06% 31% 35% 32% الوسط

 

 التعليق على الدراسات:

من خالل الدراسات سابقة الدكر التي تم عرضها والتي توافقت في مجموعة من النقاط المهمة واألساسية التي 

ف ار والتوجيه إلى مختلدعت معظمها إلى االعتماد على األسس و المبادئ العلمية في عملية التقييم و االختي

ولوجية، ختبارات بدنية، فيسيإدراج بطاريات إ، براز دوره في عملية تحقيق نتائج الفريقإمراكز اللعب وكدلك 

مالحظة بتعاد عن الختيار والتوجيه واإلضافتا الي قياسات مورفولوجية في عملية اإلإمهارية، نفسية ودهنية 

عيار لتقييم الالعبين فقد حاول الطالب الباحث قدر المستطاع جمع أكبر كم والمباريات والخبرة الميدانية فقط كم

ستفادة منها ختيار والتوجيه ودلك لإلنتقاء واإلمن المعلومات في الدراسات السابقة التي تناولت مواضيع في اإل

منه لدراسات  وجراء مثل هده اإمكانيات التي يجب أن تتوفر من أجل في اإلجراءات التطبيقية والوسائل واإل

لي هدف الدراسات، المنهج المستخدم من طرف الباحثين، أدوات البحث، إيتم القيام بتحليلها عن طريق التطرق 

  المعالجة والتحليل االحصائي المتبع في دلك.  

 من حيث الهدف:
شكل اتفقت باختلفت وتنوعت أهداف الدراسات من حيث الشكل وطرح العناوين وتناولهم للموضوعات اال أنها 

كبير من حيث المضمون والمتغيرات المطروحة فبعضها هدفت إلى تحديد الفروقات الفردية بين مختلف 

المراكز حسب المؤشرات المورفولوجية ومكونات اللياقة البدنية اضافتا إلى متطلبات كرة القدم في المستوي 
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ية ودهنية( وهناك بعض الدراسات جمعت سيولوجية، مورفولوجية، نفس، فالعالي في مختلف الجوانب )بدنية

بين النموذج والبروفيل المورفولوجي ومناصب اللعب الثالث )دفاع، وسط الميدان، هجوم( واقتراح معايير 

واختبارات بدنية، فيسيولوجية وقياسات مورفولوجية في عملية االختيار والتوجيه وهدا ما يتفق مع الدراسة 

 مركز الدفاع المحوري اال انه هناك أهداف أخري جانبية اختلفت بين الدراسات.الحالية الخاصة بالتوجيه الي 

 من حيث المنهج:
استخدم معظم الباحثين في الدراسات السابقة المنهج الوصفي المسحي نظرا لمالئمته ألهداف البحث فمعظم 

احث يقوم الطالب الب الدراسات كانت تعتمد على بطارية اختيارات لتقييم المتغيرات المختلفة ومنه سوف

 باالعتماد على المنهج الوصفي المناسب لهدا البحث. 

 من حيث العينة:
سنة وكانت طريقة  83و 78تمثلت العينة في معظم الدراسات في العبي كرة القدم تراوحت أعمارهم ما بين 

ق مع متطلبات بحيث تتفاختيار العينة قصدية في جل الدراسات وعليه يري الباحث أنه يجب اختيار عينة قصدية 

 البحث.

 من حيث األدوات:
معظم الدراسات استخدمت مجموعة من األدوات تمثلت في االستمارات واالستبيانات إضافة إلى مجموعة من 

المقابالت مع مختلف المدربين واألخصائيين في المجال كما استخدم الباحثون أيضا مجموعة من االختبارات 

ستخدم قياسات مورفولوجية فكل باحث ا، فيسيولوجية، مهارية إضافة من الجوانب بدنية الميدانية تناولت العديد

 دلك حسب متطلبات بحثه واألهداف المراد تحقيقها.

 من حيث األدوات اإلحصائية:
تخدام بعض سإتفقت على إال أنها إتعددت واختلفت األساليب اإلحصائية المستخدمة لبيانات كل دراسة على حدة 

ك ودل رتباطلتواء، معامل اإل، معامل اإلنحراف المعيارياإل ،ب اإلحصائية مثل المتوسط الحسابياألسالي

 SPSSتباع نظامإنحراف المعياري بستخدام المتوسط الحسابي واإلإوعلية يري الباحث ب SPSS ستخدام نظامإب

  لتحقيق أهداف البحث. 
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 خ صة:
أهمية كبري بالنسبة للباحث فهي تلك األرض الصلبة التي ينطلق منها  للدراسات والبحوث السابقة والمشابهة

البحث ولما تحتويه من فوائد ومرتكزات يتم خاللها بناء وتركيب عناصر البحث ودلك بمعرفة اإلمكانيات 

ختبارات المطبقة وخطة العمل المتبعة والطرق والوسائل الالزمة لتحقيق البحوث ومعرفة أهم القياسات واإل

ام جراء البحث وهدا ما قإضافة إلى اكتشاف مجالت البحث سواء من الناحية المادية أو البشرية وكدلك كيفية إ

نطلق من القاعدة التي سمحت له بتحديد مشكلة بحثه ومواصلة البحث الدي هو بصدد إبه الطالب الباحث بحيث 

 لع إليها.طار الصحيح الدي يوصله إلى النتائج المطتباع اإلإدراسته ودلك ب

المهارية  ،ةالفيسيولوجي ،عتمدنا عليها على عدة مواضيع تتعلق بدراسة الجوانب البدنيةاشملت الدراسات التي 

 تفقت كل الدراسات إلى أهميةاوالقياسات المورفولوجية لالعبي كرة القدم في المستوي العالي كما أشارت و

رتقاء اكز اللعب الثالث والي أهمية الخصائص البدنية لإلالقياس والتقويم ووضع معايير للتوجيه إلى مختلف مر

بالعبي كرة القدم فنالحظ من العرض السابق للدراسات تنوع أهدافها كال حسب نوع الدراسة فمنه من قام 

بتحديد مستويات معيارية للصفات البدنية والمهارات األساسية والقياسات المورفولوجية لخطوط اللعب المختلفة 

قتراح قاعدة إالتي توصلت إلى  (6172دراسة هوار عبد اللطيف)إضافة إلى  (6111) ة ال ميدراسمثل 

بيانات متمثلة في برنامج حاسوبي تساعد المدربين في توجيه الالعبين حسب مراكز اللعب وفق لقدراتهم 

ابقة هي ت والبحوث السضافته في بحثنا مقارنتا بالدراساإن ما يمكن إ، البدنية والمهارية ومنه فالمورفولوجية

الدراسة األولي من نوعها في المعاهد التي تناولت مركز الدفاع المحوري في كرة القدم الحديثة والتعرف علي 

مستوي الخصائص المورفولوجية، البدنية و الفيسيولوجية بالنسبة للمدافع المحوري للبطولة المحترفة األولي 

 العالي في فرنسا.  موبيليس ومقارنة هده الخصائص بالمستوي

قد حاولنا من خالل جمعنا للدراسات السابقة أن نبرز أهمية هده الدراسة وأن نتطرق للعديد من المحاور التي 

تم معالجتها والبحث فيها والعمل بمجمل التوصيات التي خلفتها الدراسات التي تبرز أهمية العملية العلمية المبنية 

مواهب الي وتوجيه ال ختياراوبارات والقياسات وعمليات التقييم والتقويم وفق قواعد حديثة فيما يخص االخت

مختلف التخصصات والمراكز.
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 ملخص الدراسة:

عن   الكشف  الدراسة  من خالل  و حاولنا  التوازن  تدريبات  بالقدم  "أثر  المهاري  األداء  على  الحركي  التوافق 
التوافق الحركي بالطرف العكسي ألفراد من خالل تقديم تدريبات التوازن و "،   u13الضعيفة لدى براعم كرة القدم  

المعتاد ، عكس أفراد المجموعة الضابطة أين تم تقديم التدريبات حسب  مجموعة التجريبية مدمجة بالكرة ودون كرةال
، ومستدلين  قة والمشابهة، وذلك بعد االطالع على الخلفية النظرية ومسح للدراسات السابأي بالقدم المفضلة لديهم

 ، داء المهاري واأل  اوية البحث في القدرات الحركيةاألفكار والتوصيات واالقتراحات السابقة التي تناولت ز على بعض  
على عينة بحث تم اختيارها بالطريقة القصدية  بي ذو تصميم المجموعات المتكافئة، و واستخدم الباحث المنهج التجري

 ( من  الع 30مكونة  تقسيمهم  (   تم  مجموعتين إبا،  و15)  ،لى  تجريبية  مجموعة  العب  مجموعة  15) (  العب   )
 : التاليةلى النتائج إوتوصلت الدراسة  ،ضابطة

  لكال   الحركي  والتوافق  التوازن   صفتي  في  والبعدية  القبلية  القياسات   بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجد  ✓
   .التجريبية المجموعة لصالح متفاوتة تطور  بنسب   لكن ،والضابطة التجريبية المجموعتين

  تنطيط   ،الكرة  تمرير  الدراسة  قيد   للمهارات   والبعدية  القبلية  القياسات   بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   توجد   ال ✓
  المجموعة   أفراد   لدى  الضعيفة  بالقدم  الثبات   من   الكرة  تصويب   ،الشواخص   بين  الكرة  دحرجة  ،بالمرة  الكرة

 . الضابطة

  بالقدم   مسافة  ألبعد   الكرة  ركل  مهارة  في  والبعدية  القبلية  القياسات   بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   وجود  ✓
 . الضابطة العينة أفراد  لدى  الضعيفة

  ،الكرة  تمرير  الدراسة  قيد   األساسية   للمهارات   والبعدية  القبلية   القياسات   بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   وجود  ✓
  بالقدم   الثبات   من  الكرة  تصويب   ،الشواخص   بين   الكرة  دحرجة  ،مسافة  ألبعد   الكرة  ركل  ،بالمرة  الكرة  تنطيط

 . التجريبية العينة أفراد  لدى  الضعيفة

  ،الكرة  تمرير  الدراسة  قيد   األساسية   للمهارات   والبعدية  القبلية   القياسات   بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   وجود  ✓
  بالقدم   الثبات   من  الكرة  تصويب   ،الشواخص   بين   الكرة  دحرجة  ،مسافة  ألبعد   الكرة  ركل  ،بالمرة  الكرة  تنطيط

  مع   مدمجة  مفضلة   الغير  بالقدم  المهارية  الواجبات   أداء  أن  يؤكد   ما   ،التجريبية  العينة   أفراد   لدى  المفضلة
  األداء   فعالية  على  إيجابا  يؤثر  حركي  وتوافق  ،حركي  توازن   من  األداء  في  المتدخلة  الحركية  العناصر
 .المميزة للقدم مميزة الغير القدم من والتدريب  التعليم أثر  النتقال كنتيجة ،بالقدمين

 : الكلمات الدالة

 /المهارات األساسية في كرة القدم/ القدم الضعيفة/ القدم المميزة  /التوازن الحركي/ التوافق الحركي/  األداء المهاري 
 براعم كرة القدم. 



Résumé de l'étude : 

     A travers cette étude, nous avons tenté de révéler « l'effet des exercices d'équilibre et de 
compatibilité motrice sur les performances d'habileté du pied faible chez les footballeurs 
benjamins de moins de 13 ans » en proposant des exercices d'équilibre et de compatibilité 
motrice du côté opposé aux membres du groupe expérimental intégré avec ballon et sans 
ballon, contrairement aux membres du groupe témoin ou les exercices ont été présentés 
comme d'habitude, c'est-à-dire avec leur pied préféré après avoir pris connaissance du 
contexte théorique et du relevé d'études antérieures et similaires, tout en faisant recours à 
certaines idées, recommandations et suggestions antérieures qui ont aussi traité les 
capacités motrices et la performance d’habileté, ainsi que  l'utilisation de la méthode 
expérimentale avec la conception de groupes équivalents, et un échantillon choisi 
intentionnellement et composé de 30 joueurs qui ont été divisés par la suite en deux 
groupes, 15 joueurs composant un groupe expérimental et 15 joueurs pour un groupe de 
contrôle. L'étude a atteint les résultats suivants : 

- Il existe des différences d’une signifiante statistique entre les mesures antérieures et 
postérieures en termes d'équilibre et de compatibilité motrice pour les groupes 
expérimentaux et témoins, mais avec des taux de développement variables en faveur du 
groupe expérimental. 

- Il n'y a pas de différences d’une signifiante statistique entre les mesures antérieures et 
postérieures des compétences en cours d’étude ; passer le ballon, rebondir le ballon, faire 
rouler le ballon entre les poteaux, tirer le ballon d’une manière stable avec le pied faible 
chez les membres du groupe de contrôle. 

- Il existe des différences d’une signifiante statistique entre les mesures antérieures et 
postérieures dans l'habileté de frapper le ballon au plus loin possible avec le pied faible 
chez les membres de l'échantillon de contrôle. 

- Il existe des différences d’une signifiante statistique entre les mesures antérieures et 
postérieures des compétences de base en cours d’étude ; passer le ballon, rebondir le 
ballon, frapper le ballon au plus loin possible, faire rouler le ballon entre les poteaux, tirer 
le ballon d’une manière stable avec le pied faible de l'échantillon expérimental. 

- Il existe des différences statistiquement significatives entre les mesures tribales et à 
distance des compétences de base étudiées ; passer le ballon, rebondir le ballon, frapper le 
ballon au plus loin possible, faire rouler le ballon entre les poteaux, tirer le ballon d’une 
manière stable avec le pied préféré chez les éléments de l'échantillon expérimental, ce qui 
confirme que l'exécution de tâches d'habileté avec le pied non-préféré sont combinés avec 
les éléments moteurs impliqués dans la performance de l'équilibre moteur et de la 
coordination motrice qui affectent positivement l'efficacité de la performance avec les 



deux pieds, comme un résultat du transfert de l'effet de l'éducation et de la formation du 
pied non-favorable au pied favorable. 

Mots clés: 

Équilibre moteur, coordination motrice, performance des habiletés, compétences de base 
en football, pied faible, pied distingué (favorable), benjamins (de football). 

 

Study summary : 

     Through this study, we tried to reveal "the effect of equilibrium and motor 
compatibility exercises on the skill performance of the weak foot among football players 
less than 13 years old", by providing balance and motor compatibility exercises on the 
opposite side to the members of the experimental group integrated with and without the 
ball, unlike the members of the control group. Where exercises were presented as usual, 
i.e. with their preferred foot, after considering the theoretical background and making a 
survey of previous and similar studies, and inferring some previous ideas, 
recommendations and suggestions that dealt with the research in motor abilities and skill 
performance. The researcher’s used the experimental method with equivalent groups and a 
research sample that was chosen intentionally and that consisted of 30 players who were 
divided into two groups, 15 players were an experimental group and 15 players were a 
control group. The study reached the following results: 

- There are differences of statistic significance between pre and post measurements in 
terms of equilibrium and motor compatibility for both experimental and control groups, 
but with varying rates of development in favor of the experimental group. 

- There are no statistically significant differences between the tribal and remote 
measurements of the skills under study in passing the ball, dribbling the ball at all, rolling 
the ball between the poles, shooting the ball from stability with the weak foot of the 
control group members. 

- There are statistically significant differences between the tribal and remote 
measurements in the skill of kicking the ball for the farthest distance with the weak foot 
among the members of the control sample. 

- There are statistically significant differences between the tribal and remote 
measurements of the basic skills under study in passing the ball, dribbling the ball at all, 
kicking the ball to the farthest distance, rolling the ball between the poles, shooting the 
ball from stability with the weak foot among the experimental sample. 

- There are statistically significant differences between the tribal and remote 
measurements of the basic skills under study in passing the ball, dribbling the ball at all, 



kicking the ball to the farthest distance, rolling the ball between the poles, shooting the 
ball from stability with the preferred foot of the experimental sample, which confirms that 
performing skill duties with the foot. The non-favorites are combined with the motor 
elements involved in the performance of motor balance and motor coordination that 
positively affect the effectiveness of performance with the feet, as a result of the transfer 
of the effect of education and training from the undistinguished foot to the distinctive foot. 

Key words: 

Motor balance, motor coordination, skill performance, basic skills in football, weak foot, 
distinguished foot, football buds. 



المحتــــــــــــويات قـــائـــمــة  

 

 الصفحة المحتويـــــــــــــات قـــــــــائـمــــة     

 - .البسملة
 - .شكر وتقدير

 -     .هداءاإل
 - .ملخص الدراسة

 - .المحتويات قائمة
 -  .قائمة الجداول
 - .قائمة األشكال

 ت.ب.أ المقدمة

 اإلطار العام للدراسة:  الجانب التمهيدي
 60 .اإلشكالية -1

 60 .أهمية الدراسة -2

 16 . الدراسة أهداف -3

 16 .الدراسة فرضيات – 4
 11 .الموضوع اختيار أسباب -5
 11 .الكلمات الدالة في الدراسة -0
 15 .الدراسات السابقة والمشابهة -7

 15 .العربية الدراسات 7-1

 22 .يةاألجنب الدراسات 7-2

 31 .التعليق على الدراسات السابقة -2

 النظري  الجانب

 والقدرات الحركية التدريب الرياضي: األول الفصل



المحتــــــــــــويات قـــائـــمــة  

 

 37 .تمهيد -
 32 التدريب الرياضي مفهوم -1
 32 الرياضي التدريب مراحل -2
 30  الرياضي التدريب مبادئ -3

 30 مبدأ التناوب النظامي بين الحمولة واالسترجاع -3-1

 30 مولةمبدأ التكيف المالئم للجسم مع الح -3-2

 30 مبدأ الفروق الفردية -3-3
 46 مبدأ التنويع -3-4
 46 مبدأ االستمرارية -3-5
 46 مبدأ المنبه الفعال -3-0
 46 مبدأ الخصوصية -3-7

 41 حمل التدريب الرياضي -4

 41 أنواع حمل التدريب الرياضي 4-1

 41 الحمل الخارجي -أ

 41 الحمل الداخلي -ب

 41 ل التدريبيمكونات الحم -4-2

 42 الدوائر التدريبية في مجال التدريب الرياضي -5

 42 الدائرة التدريبية الكبرى  -أ

 42 الدائرة التدريبية المتوسطة -ب

 43 الدائرة التدريبية الصغرى  -ج

 43 فترات التدريب خالل الموسم -0

 44 اضيطرق التدريب الري -7

 40 الوحدة التدريبية في كرة القدم -2



المحتــــــــــــويات قـــائـــمــة  

 

 42 القدرات  الحركية -0

 42 التوازن الحركي -0-1

 42 مفهوم التوازن الحركي -0-1-1

 40 تعريف التوازن الحركي -0-1-2

 40 أنواع التوازن  -0-1-3

 56 أهمية التوازن الحركي -0-1-4

 56 مناطق التوازن في الجسم -0-1-5

 51 وامل التحكم في التوازن ع -0-1-0

 52 توازن أطوار ال -0-1-7

 53 التوافق الحركي -0-2

 53 مفهوم التوافق الحركي -0-2-1

 54 تعريف التوافق الحركي -0-2-2

 55 أنواع التوافق الحركي -0-2-3
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   :مقدمة

األخيرة عصرا ج السنوات  في  العالم  و   يتميزديدا  يشهد  التحديات  من  فر بالعديد  التي  الثورة  التغيرات  ضتها 
ستمر  التقدم هو التميز في األداء كنتيجة البحث الم الحاسم للتطور و حيث أصبح العالم المؤثر و   ، التكنولوجيا الحديثة

و  العلمية  األسس  المعتمدة من طر المبني على  الفعالة  الحياةاالستراتيجية  في شتى مجاالت  المختصين  ومما   ،ف 
اب العشرون بالنظر لأللقخطوة كبيرة مطلع القرن الحادي و   الشك فيه أن التدريب الرياضي في كرة القدم قد حقق

لى اإلعداد المتكامل لالعبين المستمد إحيث يرجع الخبراء الفضل    ،ها الفرق واألندية عام بعد عامققالقياسية التي تح 
  .مختلف العلوممن نظرياته ومسلماته 

سس علمية هادفة للوصول بالالعب  أويعد التدريب الحديث في كرة القدم عملية تربوية مخططة مبنية على  
حسن "، كما يذكر  الطفولة والمراهقةه النشاط الممارس خالل  أساسة الى التكامل في األداء الرياضي، و المجموعو 

عبدة   التخطي  "أبو  األأن  الركيزة  يعتبر  الجيد  و   ساسية ط  عامة،  بصفة  اإلنجاز  مستوى  بات  لتطوير  ذلك  أقد  ثر 
تقدم مستوى  بدنيا ومهاريا وخططيا  واضحا على  القدم  بالغةو   ،فرق كرة  للتخطيط أهمية  في جميع عمليات   أصبح 

د لها ، فلم يعد تحقيق الالعب لإلنجازات أو اإلعدا المستويات العليا وبلوغ العالميةيق  ، وذلك لتحقالتدريب الرياضي
و  له  يكون  أن  يجب  بل  العشوائية،  أو  للصدفة  يسعيان  متروك  إتإللمدرب هدف  تحقيقه من خالل  أسلوب لى  باع 

 علم التدريب الرياضي الحديث.وشروط مبادئ علمي منظم يخضع ألسس و 

وهو جوهر  ،  ي حدود قانون اللعبةالمهارات التي تؤدى بهدف محدد فو اري كل التحركات  يعتبر األداء المهو 
يق اإلنجاز في مباريات ساسية هي الركيزة لتحقن المهارات األأ "  2008  "محمود" ، كما يرى  اإلنجاز خالل المباريات 

القدم، و  اليوميةكرة  التدريب  التدريب علي  ،تحتل جانبا مهما في وحدة  يتم  إتقانهاحيث  يتم  لفترات طويلة حتى  ،  ها 
األسا المهارات  إتقان  درجات  األلكون  من  يعد  الممارس  النشاط  في  التنفيذ  سية  عليها  يعتمد  التي  المهمة  مور 

المختلفة   اللعب  األ  ،1الخططي في مواقف  القاعدة  الجيد في كرة  كونها  واإلنجاز  العليا  المستويات  لتحقيق  ساسية 
"اليمنى" و  ، كما يجب أن تتوفرالقدم ،  مهاجم لما لها من معطيات إيجابية "اليسرى" لالعب الميزة اللعب بالقدمين 

لسرعة المطلوبة باإلضافة توفر له انه من األداء الصحيح في الملعب و حيث توفر لالعب إمكانيات فنية عالية تمك
ن كانت من المهارات الفنية  لدقة والقوة ى الإ أنها في نفس الوقت ميزة عامة يجب أن   إاللالعب المهاجم  ، وهي وا 

التحكم في والتمرير و   يضا تشمل االستالمأولكن    ،ع الالعبين ، وال تقتصر على تسديد الكرات فقطتتوفر لدى جمي
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تكتيكي   -داء التقني الكرة والمراوغة وتهيئة الكرة للتسديد، وذلك لما يتوافق وقواعد اللعب الحديثة، حيث يتطلب األ
الجهة   في  الظهير  العبي  تواجد  تشكيلة  و لقدم  المالئمةألي  المفضلة  تنه  ال  األجنحة  القاعدة  العبي  على  طبق 

األجنحةالهجوميين العكس معظم  على  بل  و   ،  التحركات  ولكن  ألقدامهم،  المعاكسة  الجهة  التكتيكي  يشغلون  البناء 
القدم أقدامهم  التجاهداء كثيرا ما يضع الالعبين في وضعيات غير مناسبة  سرعة األو  ، ما يتطلب حسن استخدام 

 هو ما يميز ثلة من نجوم المستديرة الحالية.يفة في وضعية مشكلة، و الضع

كات اإلنسان  جريت العديد من الدراسات بغرض تصميم نماذج ألداء حر أنه قد  أ"  2004  "حسانين"ويشير  
تطوي  و بهدف  الفسيولوجية  العوامل  على  وعمق  بدقة  كشفت  حيث  لألفضل،  المهارات رها  لمتطلبات  الميكانيكية 

تفاعالت الوظيفية في جسم اإلنسان، والمرتبطة بمستوى أدائه المهاري، لى استيعاب معظم الإ، مما يؤدي  يةالحرك
تدريب األجهزة الخاصة التوافق العصبي و لوجية في ترقية  لى أهمية التوازن من الناحية الفسيو إقد أشار المختصون  و 

       1به. 

المعقدة   القدرات  من  التوافق  منوباعتبار  عالية  مستويات  تتطلب  األخرى    التي  البدنية  اللياقة  مكونات 
إلى حاجتها  في  والتمرينات  الرياضية  الفعاليات  كل  وتشترك  والقوة،  والرشاقة  تنسيق   كالتوازن  من  متفاوت  مقدار 

و  العضليالحركات  بالتوافق  المرتبطة  العمليات  تعقيد  من  وبالرغم  باستمرار،  متغيرة  بيئة  في  العصبي    توافقها 
عن طريق أعضاء اإلحساس والعضالت والمفاصل  قادر على دمج المعلومات القادمة ، فإن الدماغ البشري وتشابكها
م اآلليات السلوكية  مجال الرياضي هناك حاجة لفهفي المن السلوك التكيفي، و   ، ومن ثم يوفر ذخيرة واسعةبسهولة

دراكها ما وراء األداء و    2تحسينه. والعصبية الكامنة وا 

الدماغ   التي تستقبل وتجرى عملياتها بواسطة  الحسية  المستقبالت  يتحقق من خالل  التوازن  باعتبار  كذلك 
سية تأتيه من خالل ثالثة أنظمة، هي  والحبل الشوكي والجهاز العصبي المركزي بدمج مجموعة من المدخالت الح

الجهاز الحسي العضلي، البصر، نظام الدهليز، وبعد ذلك يختار الجهاز العصبي المركزي العضالت المتخصصة 
لالستجابة وللسيطرة على وضع الجسم، والمحافظة على سقوط خط مركز الجاذبية داخل قاعدة اتزان الجسم وأن 

المتنوعة و  الحركات  العصبي  التدرب على  الجهاز  األكبر من  الدعم  يعمل على طلب  قد  المختلفة  االتجاهات  في 
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العضلي تثبيت القدم والمحافظة على انتصاب القوام، وهذا دليل على أن أي تغير في وضع القدم قد يؤثر في نشاط 
 1الجهاز العصبي العضلي.  

التوافق والتوازن الحركي لتحسين فعالية  وعلى هذا األساس وانطالقا من مبدأ التدريب بالطرف العكسي على  
 األداء المهاري للقدم الضعيفة لبراعم كرة القدم، حيث قسمنا دراستنا إلى ثالثة جوانب، وهي كاآلتي: 

  الجانب التمهيدي: ❖

الم اختيار  أسباب  الفرضيات،  األهداف،  األهمية،  التساؤالت،  الدراسة،  اشكالية  على:  تحديد ويحتوي  وضوع، 
 عرض الدراسات السابقة والمشابهة. المفاهيم والمصطلحات، 

 ويحتوي على فصلين، هما:  الجانب النظري:  ❖

 تطرقنا فيه إلى مختلف جوانب التدريب الرياضي والقدرات الحركية. الفصل األول: ✓

الثاني: ✓ الح  الفصل  الخصائص  مختلف  وكذا  جوانبه،  بمختلف  المهاري  االعداد  فيه  الخاصة  تناولنا  ركية 
 بالمرحلة العمرية قيد الدراسة.

 ويحتوي على فصلين، هما:  الجانب التطبيقي: ❖

 حددنا فيه األسس واإلجراءات المنهجية للدراسة. الفصل األول: ✓

الثاني: ✓ النظريات    الفصل  بالفرضيات ومناقشتها في ضل  مقابلتها  النتائج وتحليلها، وكذا  خصص لعرض 
 والمسلمات العلمية والدراسات السابقة والمشابهة. 

 وختمنا باستنتاجات عامة، توصيات واقتراحات.  ➢

 

1
،  01، الملحق41ت العلوم التربوية، المجلد ، مجلة دراساأثربرنامجتعليميلبعضمهاراتلعبةالكاراتيهعلىتطويرالتوازنالحركييوسف غسان:  - 
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 اإلشكالية: -1

عصرنا   حظالحاضر  يشهد  قد  و  الحياة،  مجاالت  شتى  في  كبيرا  الرياضي    يتطورا  والتدريب  التعلم 
بنصيب وافر من النجاحات وتراكم الخبرات، والتطور الهائل في مجال كرة القدم يرجع إلى االهتمام الكثير من  

صين في المجال الرياضي بالدراسات والبحوث العلمية التي تقدم وبصفة دائمة الجديد في سبيل رفع ختقبل الم
لك االهتمام بجميع المقومات األساسية لمتطلبات إعداد ممارسي كرة القدم  مستوى الالعب وقدراته المختلفة وكذ 

الوصول   وأن  خاصة،  بصفة  والناشئين  عامة  تحقيق بمبصفة  من  تمكنهم  التي  الدرجة  إلى  الالعبين  ستوى 
تأسيس الالعب منذ الصغر وفق برامج متقنة بدنيا ومهاري  المختلفة، يستلزم  الحديثة بعناصره  اللعب  ا متطلبات 

مكانياتهم   وخططيا  ونفسيا وذهنيا، باإلضافة لمحتوى أكثر تطورا من التدريبات التي تتالءم مع قدرات الناشئين وا 
، 1والقدرات الخاصةوالتي تضع األساس الصحيح لبناء القاعدة من النشء وبما يخلق جيال من أصحاب المواهب  

أن التخطيط الجيد يعتبر الركيزة األساسية لتطور مستوى االنجاز بصفة عامة، وقد   عبده  حسن أبوكما يذكر  
بات أثر ذلك واضحا على تقدم مستوى فرق كرة القدم بدنيا ومهاريا وخططيا، وأصبح للتخطيط أهمية بالغة لجميع 

الال يعد تحقيق  فلم  العالمية،  العالية وبلوغ  المستويات  لتحقيق  التدريب وذلك  العالية أو عمليات  للمستويات  عب 
هدف يسعيان إلى تحقيقه من خالل   العب والمدرب لاإلعداد لها متروك للصدفة أو العشوائية، بل يجب أن يكون  

أن    weineck  1986وهذا ما أكده    2التدريب الرياضي الحديث م  إتباع أسلوب منظم يخضع ألسس ومبادئ عل
لقدرات البدنية والمهارية لممكن  على الحصول على أعلى مستوى    القدرة على االنتصارات وتحقيق النتائج يتوقف

لك وجب أن يكون هناك تخطيط منهجي منظم مبني على أسس علمية في مجال التدريب ذ والخططية والنفسية، ول
إلى أن القدرات الحركية تعد أحد الدعائم الرئيسية لألداء    1994، ويشير السيد عبد المقصود  3الرياضي الحديث 

مستوى ا األعلى  بالناشئ  الوصول  في  لتسهم  األخرى  العناصر  مع  ومركبا  مشتركا  قاسما  تشكل  لمهاري، حيث 
بالقدرات الحركية يستطيعون تسجيل ه الجسمية، فنجد أن المبتدئين الذ رياضي ممكن وفقا إلمكانيات يتميزون  ين 

الحركية ترتبط ارتباطا وثيقا بكال من اللياقة البدنية درجة أعلى من أقرانهم  في القدرات البدنية العامة، فالصفات  
 4.واللياقة المهارية

 
 

برإهمي ،همند محمود 1  2ص ،2015 ،انش يئ مرة إلقدم بفلسطنيأ ثر إس تخدإم إلقدرإت إلتوإفقية عىل بعض إملتغريإت إلبدنية وإملهارية دلى  أ طروحة دكتوره حتت عنوإن "  :محمد إ 

 . 349، ص2008، مكتبة ومطبعة الاشعاع إلفنية، الاسكندرية، مرص، 8، طالاجتاهات إحلديثة يف ختطيط وتدريب كرة إلقدم :حسن أ و عبده 2

3 Jurganweineck Manuel d'entreinement. Edition Vigot. 1986. P309 

 . 136، ص 1994، مكتبة إحلس ناء، إلقاهرة، مرص، إلتدريب إلراييض، إجلوإنب إل ساس ية للعملية إلتدريبيةنظرايت   :إلس يد عبد إملقصود -4
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العمرية األولى في حياة   المراحل  الحركي في  والتوافق  التوازن  الحركية وخاصة  القدرات  ونظرا ألهمية  
ي تطوير أنه من الضروري في مجال علم التدريب الرياض   2011ية، كما يرى هاشم ياسر حسن  بالناشئين التدري 

األداء المهاري من خالل تطوير القدرات الحركية الخاصة لكل فعالية ألن أداء الحركات الرياضية يتطلب قدرات 
  1حركية خاصة تؤدي بشكل مترابط بحيث ينتج عنه في النهاية الحصول على األداء المهاري الصحيح.

التكوين توالمت منطق  في  وخاصة  التدريب  عملية  لمسار  القدم  بع  كرة  مجال   logique de)  في 

formation      على والتدريب التنافسي  عليها جميع القائمين على التدريب التكويني  يتفق  نستنتج المالحظة التي
لل الخاصة  المهارات  تلقين وتعليم  الكلي على  الشبه  للقدم  عالتركيز  المفضلة لالعب، واهمال شبه كلي  بالقدم  بة 

المفضلة   الغير  المتدخلة  الثانية  الحركية  الحركي  والقدرات  التوافق  و  التوازن  الحركي خاصة  المردود  تعديل  في 
على   والمحافظة  القدم  أن    انتصاب لتثبيت  على  بدليل  الجهاز القوام  نشاط  في  يؤثر  القدم  في وضع  تغير  أي 

اللعبة   التي أظهرت سمات في  الحديثة  القدم  حظها دون نالالعصبي العضلي، ما يتماشى عكس متطلبات كرة 
تبرز تواجد الظهير على نفس جهة القدم التي يلعب بها والقاعدة ال تنطبق على العبي   تيالتمعن في أسبابها وال

األجنحة الهجوميين الذين يشغلون الجهة المعاكسة ألقدامهم، ما يضع أغلبية العبي الفريق الواحد في وضعيات 
استال أثناء  التصرف خاصة  القدرة على  الظهير  عجز وعدم  العرضيات فالعبي  الكرة وتحويل  الميدان  و م  وسط 

و  الجسم  وضعية  بتعديل  تحويل   90نسبة  بمطالبون  ومنع  باإلغالق  الخصم  للمدافع  يسمح  الذي  الوقت  درجة 
ال والضغط  المفالعرضية  الكرة  التسديدات  ستتكاك  في  تكمن  الضائعة  الثمينة  الكرات  وأكثر  الضعيفة لمة، 

قة بالرجل الضعيفة، فالمجال في كرة القدم مفتوح إلبداع الالعب د والالخصم لنقص القوة    مرمى  على العشوائية  و 
لمتكامل ا  لالعب التسديد من المنطقة غير المالئمة والتي تقل بها زاوية التصويب وال يتسنى ذلك إال  في  وذكائه  

 الذي يتصرف بحركات عكس توقعات الخصم فيسدد حسب وضعيته بالقدم اليمنى أو اليسرى.

المر   ونتيجة في  وخاصة  والمستمر  المنظم  تالتدريب  قد  للممارسة  األولى  السنية  تحسين  احل  من  مكن 
ية في القدم المهارية مردود القدم الغير مميزة لالعب كرة القدم بإثراء رصيده الحركي بتنبيه عضالت ووحدات حرك

"أنه   "كورت مانيل"وتنمية القدرة على إرسال إشارات عصبية جديدة ومكثفة من حيث اتجاه الحركة، حيث يرى  
ركية المتنوعة  زمن يجب استثماره لتطوير القابلية الح  من وجهة نظر التطور الحركي فإن هذا العمر هو أفضل

تكراره حتى تتكون االستجابة العضلية لألداء لمستوى   وأ "أن االستمرار في أداء التمرين    "األبحر"ويؤكد    2ه الوجو 

 

 31، ص2011، مكتبة إجملمع إلعريب للنرش وإلتوزيع،1، طمترينات خاصة لتطوير دقة إل دإء إحلريك وإملهاري لالعب كرة إلقدم :هامش ايرس حسنن 1

 240، ص1980، 1)ترمجة عبد عيل نصيف( ط إحلريك إلتعمل  كورت مانيل:  2
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خرى حتى تصل إلى مستوى األ سمات  التمرينات التوافق تحتاج إلى التدريب عليها أكثر من غيرها من  ف مرتفع  
 1األداء المطلوب" 

لمامها  وعلى ضوء اتجاه بعض البحوث في الم لغرض الوصول إلى    التطبيقيةبالنتائج  جال الرياضي وا 
لتشخيص الظاهري ل  الحقائق العلمية الدقيقة من أجل رفع كفاءة المدرب من الناحية العلمية والعملية، إذ ال يمكن 

الضعيفة   ألسباب والمعيقات الحقيقية التي تحول دون إجادة غالبية الالعبين استخدام القدما   ألداء الالعب بلورة
في وضعيات حل مشكالت اللعب سواء عند األداء الحركي المشترك بين القدم المفضلة وغير المفضلة أو عند  

تقنو  المميز في وضعية  بالجانب غير  التناسق -التصرف  التوازن وعدم  اختالالت في  يشوبها من  وما  تكتيكية، 
 الحركات وسرعة تنفيذها.والتوافق في مراحل األداء المختلفة وذلك لدقة تداخل عناصر 

بالطرف العكسي  التوازن والتوافق الحركي  دراج تمرينات  من هذا المنطلق ارتأينا إجراء دراسة ميدانية وا 
 U13ومعرفة أثرها على األداء المهاري للقدم الضعيفة لدى العبي كرة القدم  

 الموضوع نطرح االشكالية مقوما إياها كما يلي:  وقصد إثارة هذا

ير المميزة( لدى براعم كرة غالحركي أثر على األداء المهاري بالقدم الضعيفة )  التوافقهل لتدريبات التوازن و 

 ؟ U13القدم 

 كاآلتي:  الضروري تحليله إلى تساؤالت نصوغهالبلوغ تأكيد أو نفي التساؤل العام كان من 

موعتين التجريبية والضابطة في  جذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمهل توجد فروق   .01

 ؟ U13القياس البعدي لدى براعم كرة القدم  صالحصفتي التوازن والتوافق الحركي ل

فروق  .02 توجد  المذ   هل  ألفراد  والبعدي  القبلي  القياس  بين  إحصائية  داللة  أداء جات  في  الضابطة  موعة 

 ؟ U13القياس البعدي لدى براعم كرة القدم   صالحألساسية بالقدم الضعيفة لبعض المهارات ا

فروق   .03 توجد  المذ هل  ألفراد  والبعدي  القبلي  القياس  بين  إحصائية  داللة  أداء  جات  في  التجريبية  موعة 

 ؟ U13القياس البعدي لدى براعم كرة القدم   صالحبعض المهارات األساسية بالقدم الضعيفة ل

 

 263، صمرجع سابقر، وأ خرون:  امبسام عبد هللا مس 1
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توجد   .04 األساسية  ذ   فروق هل  المهارات  بعض  أداء  في  والبعدي  القبلي  القياس  بين  إحصائية  داللة  ات 

 القياس البعدي؟ صالح موعة التجريبية لجبالقدم المفضلة )المميزة( لدى أفراد الم

 أهمية البحث:  -2

 ين: اته في جانبين أساسيذ يتصدى له الباحث في حد  الذي تكمن أهمية البحث الحالي في أهمية الموضوع 

 الجانب النظري:  -2-1

ربي التي تناولت موضوع الجانبية  عوالوطن ال)الجزائر(  بين قلة الدراسات والبحوث الجامعية في الوطن   ت •

 latéralité رة بكلتا القدمين. كفي التعامل مع ال 

التدريبية التي تحول فتح مجال البحث العلمي لتقصي الحقائق العلمية النظرية والميدانية حول المعيقات   •

دون إجادة أغلب الالعبين لخاصية التعامل مع الكرة بالطرف أو الجانب العكسي أي القدم الغير مميزة  

 لديهم.

 اري. هقدمين في األداء المالذو كفاءة وقدرة استخدام كال تسليط الضوء على أهمية تكوين الالعب  •

 الجانب التطبيقي:  -2-2

بمثابة إضافة مرجعية للبنية المعرفية النظرية والتطبيقية في ميدان تدريب الناشئين وما  اعتبار هذا البحث   •

 يربط من تداخل بين القدرات الحركية والمهارات األساسية في لعبة كرة القدم.

كونه   • كذلك  البحث  أهمية  الناشئين  يتكمن  تعليم  حيث  من  أكثر  تفاقمه  قبل  الموقف  تدارك  عن  حث 

 ال كرة القدم بالتعلم على األداء الحركي والمهاري بالقدم المفضلة والغير المفضلة. والمبتدئين في مج

  االستفادة من نتائج البحث في إعداد تدريبات ضمن محتوى تدريب الناشئين تدعم إلى حد ما في تحسين •

 األداء الحركي للقدم الضعيفة إلعداد جيل رياضي قادر على مواكبة التطورات الحديثة للعبة.
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 أهداف البحث: -3

(  القدم الغير المفضلة) معرفة أثر أداء تدريبات التوازن والتوافق الحركي المدمجة بالكرة وبالطرف العكسي   •

غير ( بنفس القدم أي الب رة، تصويالك  دحرجة، ركل  تنطيط  على أداء بعض المهارات األساسية )تمرير،

 مفضلة لالعب. 

للم • بالنسبة  التطور  نسب  على  المهارات جالوقوف  بعض  أداء  مستوى  في  والضابطة  التجريبية  موعتين 

 ياسات البعدية. قاألساسية بالطرف العكسي في ال

مستوى   • تطور  بين  العالقة  البحث  إيجاد  قيد  االساسية  المهارات  أداء  ومستوى  الحركي  والتوافق  التوازن 

 بالقدم غير المفضلة.

ر صفتي التوازن والتوافق الحركي  يل على تنمية وتطو ح الرؤية للعاملين في الميدان إلمكانية العمي توض •

 . بالكرة ودون كرةلقدم غير مفضلة الالعب  ل

 : ثحفرضيات الب -4

جابات عن   العام وا  التساؤل  لإلجابة على التساؤالت المطروحة افترضنا حلوال مسبقة تمثلت في إجابة على 

 التساؤالت الفرعية على النحو التالي: 

 : الفرضية العامة -4-1

الحركي أثر على األداء المهاري بالقدم الضعيفة )غير المميزة( لدى براعم كرة القدم   التوافقلتدريبات التوازن و 

U13 . 

 : الفرضيات الجزئية -4-2

 صفتي  في  والضابطة  التجريبية  للمجموعتين  والبعدي  القبلي  القياسين  بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   توجد   .01

 . U13 القدم كرة براعم  لدى البعدي القياس لصالح الحركي والتوافق التوازن 
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 بعض   أداء  في  الضابطة  المجموعة  ألفراد   والبعدي  القبلي  القياس  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجد ال    .02

 .U13 القدم كرة براعم لدى البعدي القياس لصالح الضعيفة بالقدم األساسية المهارات 

 بعض  أداء  في  التجريبية  المجموعة  ألفراد   والبعدي  القبلي  القياس  بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   توجد   .03

 .U13 القدم كرة براعم لدى البعدي القياس لصالح الضعيفة بالقدم األساسية المهارات 

 بالقدم   األساسية  المهارات   بعض   أداء   في  والبعدي  القبلي  القياس  بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   توجد   .04

 البعدي. القياس لصالح  التجريبية المجموعة أفراد  لدى( المميزة) المفضلة

 :أسباب اختيار الموضوع -5

الجانبية   ▪ موضوع  حول  الحقائق  تقصي  في  القوية  الشخصية  القدم    latéralité  الرغبة  كرة  مجال  في 
والبحث عن المعيقات الحقيقية التي تؤول دون إجادة غالبية الالعبين اللعب بكلتا القدمين والتركيز على  

 اللعب بالقدم المفضلة. 

 ( وانعدامه في غالبية مباريات كرة القدم الجزائرية. غير المميزة)ضعف األداء المهاري بالقدم الضعيفة  ▪

 والدراسات الجامعية في الوطن والتي تناولت موضوع القدم الضعيفة لالعب كرة القدم. انعدام البحوث  ▪

ندرة المراجع في المكتبات الجزائرية والعربية والتي تثري الطالب والمختص في المجال والمدرب بنظريات   ▪
 سمات علمية عن القدم الضعيفة. مو 

 مجال تحسين فاعلية القدم الضعيفة.  تحقيق بعض البحوث والدراسات لنتائج إيجابية ومشجعة في ▪
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 الكلمات الدالة في الدراسة: -6

 : تمرينات التوافق -6-1

 : التعريف االصطالحي -أ

األسس   فيها  وتراعي  خاصة،  قواعد  وفق  الحركية  قدراته  وتنمي  الجسم  تشغل  التي  الحركات  تلك  هي 
 1مستوى عالي من األداء.  الىللوصول التربوية والمبادئ العلمية 

 التعريف االجرائي: -ب

–البدنية  الحركات    عبارة عن تدريبات لناشئي كرة القدم، مقدمة في شكل تمرينات تهدف إلى تطويرهي  
بطبيعة   ،الحركية تتناسب  التدريبية  العملية  اتجاه  متعددة حسب  أهداف  تؤدي  وقواعد علمية،  توضع وفق أسس 

 االختصاص والفئة العمرية. 

 : التوازن الحركي -6-2

 التعريف االصطالحي:  -أ

كونه األساس  هو عنصر من العناصر الحركية التي يجب مراعاتها عند تدريب وتعليم أي مهارة حركية،  
وضع  في  كما  األوضاع  مختلف  أداء  عند  الجسم  بثبات  االحتفاظ  على  القدرة  وهو  المهارة،  عليه  تقوم  الذي 

 2.الوقوف على قدم واحدة أو عند أداء حركات 

 التعريف االجرائي: -ب

لمهارات أو  هو قدرة الفرد على المحافظة على عالقة ثابتة بين الجسم وقوة الجاذبية األرضية أثناء أداء ا
 الحركات األساسية كالوقوف والمشي وكذلك في الفعاليات الرياضية خاصة التي تتطلب الحركة فوق حيز ضيق.

 

 

 
 

 288، ص2009ن مكتبة إجملمع إلعريب للنرش وإلتوزيع، عامن 1، طإلرتبية إلرايضية إلفاعةل وطلبة لكيات إلرتبية وصفي محمد إخلزإعةل :   ،محمد سلامين إخلزإعةل 1

 265ص ،2010 وإلتوزيع، للنرش وإئل دإر إل ردن، عامن،  ،إلراييض  إلتدريب   مبادئ :  إلفيشاوي حسني محمد 2



 اإلطار العام للدراسة                                                                              جانب التمهيديال

 

13 

 

 اإلعداد المهاري: -6-3

 التعريف االصطالحي:  -أ

بأنه   إلى  يعرفه محمود  وتهدف  الحركية  المهارات  تعلم  أسس  الالعبين  بتلقين  تبدأ  التي  العمليات  "كافة 
تؤد  بحيث  درجة  ألعلى  قدراتهم    ىوصولهم  به  تسمح  التي  والدافعية  واالنسيابية  والدقة  اآللية  مواصفات  بأعلى 

  1.خالل المنافسات الرياضية بهدف تحقيق أفضل النتائج مع االقتصاد في الجهد 

 :التعريف االجرائي -ب

خالل   من  التخصصي  بالنشاط  الخاصة  الرياضية  للمهارات  الالعبين  اكتساب  المهاري  اإلعداد  يعني 
 بهدف الوصول إلى اإلتقان  والدقة في األداء.الخاصة ببراعم كرة القدم بالقدم الضعيفة  التدريبات والتمرينات 

 المهارات األساسية في كرة القدم: -6-4

 : التعريف االصطالحي -أ

بغرض معين في إطار   ىالمهارات في كرة القدم بأنها كل الحركات الضرورية الهادفة التي تؤد تعرف  
 2.سواء كانت بالكرة أو دونها" قانون كرة القدم،

 التعريف االجرائي: -ب

هي كل تلك اإليماءات والحركات التي يقوم بها العب كرة القدم فوق الميدان سواء بالقدم أو الرأس في 
 تكتيكية -تنفيذ الواجبات التقنية والتقنو سبيل  

 القدم الضعيفة )الغير مميزة( -6-5

 التعريف االجرائي:  -أ

اتجاه الالعب أثناء   كرة القدم، فهي الطرف العكسي في  هي القدم غير المجندة االستعمال لدى العب 
يكية سواء خالل التدريبات أو المباريات الرسمية حتى يتولد لديه مرجع عصبي تتنفيذه لكل الحركات التقنية والتك

 لقدم المميزة. لحركي بضعف تلك القدم أثناء األداء لتكون قدم ارتكاز 
 

 . 10ص مرجع سابق،عادل عطية محمد إلقرإن:   1

 65، ص1996، دإر إلفكر إلعريب إل سس إلعلمية يف تدريب كرة إلقدمحنفي محمود خمتار:   2
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  :القدم المفضلة )المميزة( -6-6

 التعريف االجرائي:  -أ

ال القدم  تلك  المهام  هي  تأدية  أثناء  االستعمال  الكثيرة  المباريات  قوية  أو  التدريب  في  ية  بالتدري سواء في 
 البدنية، المهارية، والخططية، لالعب كرة القدم. المواقف 

 : (U13براعم كرة القدم ) -6-7

 التعريف االجرائي:  -أ

هي فئة عمرية ضمن سلسلة نمو المراحل السنية لبلوغ التفوق الرياضي، فهي تعتبر الفترة المثلى للتعلم  
مرحلة    واكتساب الحركي   لبداية  المناسب  السن  بأنها  العلماء  من  الكثير  ويؤكد  الحركية،  لتخصص االمهارات 
 الرياضي.
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 الدراسات السابقة والمشابهة:  -7

 الدراسات العربية: -7-1

حمزة    -7-1-1 براح  عنوان  2019دراسة  برنامج  : تحت  التدريب    أثر  من  كل  على  مبني  باألثقال  تدريبي 
 . لتحسين وتحويل صفة القوة حسب متطلبات بعض المهارات األساسية لالعب كرة القدم والبليومتريك

البليومتريك على تحسين وتحويل صفة القوة حسب و   لى الكشف عن أثر التدريب باألثقالإتهدف الدراسة  
تدريبي   برنامج  إعداد  خالل  من  القدم  كرة  في  األساسية  المهارات  بعض  تدريب   باستعمالمتطلبات  حديثة    طرق 

سنة من قسم   19العب بأعمار    36المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة الدراسة وعلى عينة بحث قوامها    واستخدام
تم   بنسبة    اختيارهاالهواة  البحث  لمجتمع  ممثلة  العمدية  الباحث  12.5بالطريقة  وتوصل  المجموعة  إ%  تفوق  لى 

في   الضابطة  على  من    اختبارات التجريبية  الضغط  من  الوثب   تلقاءاالسكل  القرفصاء  جلوس  المصطبة  على 
كذلك تفوق  م و   30على رجل واحدة يمين /يسار  كلغ من فوق الرأس الحجل  3العمودي سارجنت رمي الكرة الطبية  
س ضرب الكرة ألبعد مسافة الجري أكل من التصويب ضرب الكرة بالر   اختبارات العينة التجريبية على الضابطة في  

بين القوة المميزة بالسرعة للرجل اليسرى ومهارة الجري بالكرة بين    ارتباطكذلك وجود عالقة  المتعرج بين الحواجز و 
الب  الجانب  إلدماج  أهمية  إعطاء  بضرورة  الباحث  وأوصى  عالقة  توجد  ال  اليمنى  الرجل  عكس  دني الشواخص 

 طرق التدريب المختلفة.  استخدامالتأكيد على ضرورة التنويع في والمهاري خالل حصص التدريب و 

ك  -7-1-2 النذير  دراسة  عنوان  2018واسح  برنامج  أ  :تحت  و ثر  التوازن  على  مبني  مقترح  التوافق  تعليمي 
   .ي كرة السلةفالحركي على تعلم التصويب 

لى تعلم التصويب في  التوافق الحركي عر البرنامج المبني على التوازن و لى التعرف على تأثيإهدفت الدراسة 
و  السلة  و أ كرة  للجنسين  بالنسبة  و معرفة  هميته  القبلية  االختبارات  بين  عالفروق  البرنامج  لتأثير  تعلم البعدية  لى 

البرنامج  أالتصويب بنوعيه السلمي ومن القفز ومعرفة   هداف أ فعالية وفي سبيل تحقيق  أكثر  ي مرحلة يكون فيها 
داللة   ذات  فروق  وجود  الباحث  افترض  والبعدي    إحصائية البحث  القبلي  االختبار  التعل البر   لتأثيربين  يمي نامج 

باستخدام في تعلم التصويب في كرة السلة ولصالح االختبار البعدي و   التوافق الحركيالمدمج المبني على التوازن و 
و  التجريبي  و المنهج  التجريبية  المجموعتين  عيبتصميم  وعلى  قو الضابطة  كان  بحث  عينة    15تلميذ    30امها  نة 

لى إ ل الباحث  صتو لمتمثلة في االختبارات الحركية والمهارية و اتبار و داة االخ أوباستخدام  عينة ضابطة    15تجريبية و 
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تحأ كبير في  دور  له  المدمج  التعليمي  للبرنامج  األن  المهاري و سين  داللة  أداء  ذات  هناك فروق  بين    إحصائيةن 
   .البعدية االختبارات  البعدية ولصالح المجموعة التجريبية فياالختبارات القبلية و 

الزهيري  -7-1-3 كاظم  وداد  جير    ابتسامدراسة  عنوان  2017هشام  الرشاقة    :تحت  لتطوير  خاصة  تدريبات 
 والتوازن الحركي وتأثيرها في القوة المميزة بالسرعة وبعض التحركات الدفاعية بكرة اليد. 

اعية بكرة  تأثير التدريبات الخاصة في القوة المميزة بالسرعة والتحركات الدف  ىلى التعرف علإيهدف البحث  
القبلية والبعدية في تطوير الرشاقة   اليد حيث افترض الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات 

التحركات الدفاعية بعد تطبيق التدريبات لدى عينة  نوية في القوة المميزة بالسرعة و التوازن الحركي ووجود فروق معو 
الت المنهج  فاستخدم  التجريبية  وهم  البحث  القرعة  بحث عن طريق  عينة  واختار  الواحدة  المجموعة  بتصميم  جريبي 

  02العب وقد تم تطبيق برنامج التدريبات بواقع  16سنة والبالغ عددهم  15/17العبي منتخب تربية بغداد بأعمار 
الرئيسي من    وحدة تدريبية حيث تم إعطاء التدريبات الخاصة بالقسم  16أسابيع وبمجموع    08وحدة أسبوعيا ولمدة  

التدريبية   اآل  وباالعتماد الوحدة  االختبارات  باروعلى  بطريقة  المتعرج  الجري  الحركي  التوازن  الثالث   تية  الحجالت 
و  اليمين  الباحثتانبالرجل  ...وتوصل  الدفاعية  التحركات  الحركية  االستجابة  والتوازن إ  اليسار  الرشاقة  تطوير  لى 

االختبارات البعدية  تحسن في القوة المميزة بالسرعة وفي التحركات الدفاعية لدى الحركي لدى عينة البحث ولصالح  
عينة البحث في االختبارات البعدية وأن لتطوير الرشاقة والتوازن انعكاس إيجابي على تطوير القوة المميزة بالسرعة  

ن الحركي من خالل وحدات تدريبية  بتطوير التواز   باالهتمامالباحثتان    توصوالتحركات الدفاعية لدى عينة البحث وأ
 .لك صفة الرشاقةمدمجة بعناصر اللياقة البدنية واألداء المهاري و كذ 

كردي    -7-1-4 هزبر  ندراسة  فالح  جبار  ذباح،  عنوان:  2017صير  تنمية    تحت  في  تمرينات خاصة  تأثير 
 .متوسطالتوافق الحركي وتعلم مهارة التهديف بكرة القدم للصاالت لطالب الثاني 

يهدف البحث إلى إعداد مجموعة من التمرينات التباع األسلوب العلمي الصحيح والتدرج من السهل إلى 
للقدرات  الطالب  اكتساب  من  تزيد  والتي  الخاصة  التمرينات  خالل  من  واإلثارة  التشويق  عامل  دخال  وا  الصعب 

من   أفضل  بشكل  التهديف  مهارة  وخاصة  األساسية  والمهارات  أن الحركية  الباحثان  فافترض  التقليدية،  الطرق 
للتمرينات الخاصة تأثيرا إيجابيا في تنمية التوافق الحركي وتعلم مهارة التهديف بكرة القدم للصاالت لطالب الثاني  

طب  لمالئمته  التجريبي  المنهج  على  باالعتماد  قوامها  متوسط  بحث  عينة  على  الدراسة  اختيارها    40يعة  تم  طالبا 
واختبار    ،وباستخدام اختبار الدوائر المرقمة للتوافق الحركي  ،طالبا  90ة من مجتمع بحث عدده  شوائيبالطريقة الع
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( وحدة في األسبوع لمدة   02وتم تطبيق التمرينات بواقع )    ،التهديف نحو هدف مقسم إلى مربعات لمهارة التصويب 
ل الباحثان إلى أن للتمرينات الخاصة وتوص  ،( وحدات تعليمية  06( دقيقة للحصة وبلغ عدد الوحدات )    45)  

تأثير إيجابي في تنمية التوافق الحركي وتعلم مهارة التهديف، وأوصى الباحثان باعتماد تمرينات التوافق الحركي من  
وذلك لما حققته من زيادة مستوى التوافق ومهارة التهديف لكرة القدم    ، قبل مديرية النشاط الرياضي في محافظة ديالى

 .للصاالت 

قائد محمد حسين    -7-1-5 التوافقية    تحت عنوان:  2016دراسة  القدرات  بعض  لتطوير  تدريبي  برنامج  أثر 
 .سنة 16كرة القدم للصاالت أقل من وأداء مهارة التهديف لناشئي 

يهدف البحث إلى إعداد برنامج تدريبي لتطوير القدرات التوافقية لدى ناشئي كرة القدم، وأفترض الباحث وجود فروق 
ولصالح   والبعدي  القبلي  القياسين  بين  التهديف  واختبارات  الدراسة  قيد  التوافقية  القدرات  بين  إحصائية  داللة  ذات 

التدريبي البرنامج  تطبيق  بعد  التجريبية  ذات المجموعة  المتكافئة  للمجموعات  التجريبي  المنهج  الباحث  واستخدم   ،
العشوائية قوامها   بالطريقة  تم اختيارها  القبلي والبعدي وعلى عينة بحث  يمثلون مجتمع بحث   16االختبار  العب 

من  العب لنادي المدحتية، واستخدم الباحث اختبارات كل من ) الدوائر المرقمة، القفز العمودي    20أصلي قوامه  
متر، الركض بين الحواجز، اللمس األمامي والخلفي، االنتقال فوق العالمات، اختبار    30الثبات، اختبار السرعة  

) الحركية  لالستجابة  على    ،نيلسون  التهديف  مقسم،  هدف  على  التهديف  اختبار   ( التهديف  لمهارة  وبالنسبة 
وحدات في األسبوع وتوصل الباحث إلى أن    3بواقع  أسابيع    8وتم تطبيق المنهاج لمدة    ،المستطيالت المتداخلة (

التهديف  ومهارة  التوافقية  القدرات  تطوير  في  اإليجابي  األثر  له  التدريبي  للمجموعة    ،البرنامج  أفضلية  هناك  وأن 
التجريبية لتطوير القدرات التوافقية ومهارة التهديف لناشئي كرة القدم للصاالت، وأوصى الباحث باستخدام البرنامج  

 من طرف المدربين لالستفادة منه في تطوير القدرات التوافقية ومهارة التهديف.     

الحجامي    -7-1-6 داخل  افته  ربيع  عنوان  2016دراسة  تطوير  تأثير   :تحت  في  خاصة  التوازن   تمرينات 
   .ساسية لالعبي الجيدوداء الفني في المهارات األالعضلي وعالقته بدقة األ

البحث   الجيدو  إيهدف  التوازن في رياضة  لتطوير  تمرينات خاصة  إعداد  تأثير    وافترض لى  الباحث وجود 
معنوي بين متغيرات الدراسة التوازن العضلي األداء الفني للمهارات األساسية للجيدو تي /وازا /كوشي / وازا / اشي 

القياس القبلي   باسم الباحث المنهج التجريبي مستعينا بأحد صور التصميمات التجريبية والمعروف    واستخدموازا /  /
لى العامل التجريبي ثم القياس إلى قياس قبلي ثم يتم تعريضها  والبعدي على مجموعة تجريبية واحدة حيث تخضع إ
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وقد    واختارالبعدي   العمدية  بالطريقة  البحث  عينة  العينة  الباحث  محافظة    8شملت  قار لصنف  ذ العبين من  ي 
من    واستخدم المتقدمين   التوازن    اختباركل  بسرعة على عارضة  السير  الكرة  بالقدم على  المقلوب   االتزان الوقوف 

لى إيجاد مجموعة من التمارين الخاصة بالتوازن إت هيزا كروما /....وتوصل الباحث  التخصص /أوجي ما   اختبار
للتمرينات أثر على دقة أداء  العضلي لالعبي الجيدو وأن لل التوازن العضلي وأن  منهج التجريبي أثر على تطوير 

بضرورة   الباحث  وأوصى  الدراسة  قيد  األساسية  العضلي   احتواءالمهارات  التوازن  تمرينات  على  التدريبية  البرامج 
 هتمام بتخطيط التوازن العضلي من المراحل المبكرة. واال

عنوان  2015شهاب  بو  أدراسة عصام    -7-1-7 األثأ  :تحت  لتحسين  مقترح  تدريبي  برنامج  المهاري  ر  داء 
    .للقدم غير المفضلة على بعض مهارات كرة القدم

  ن هناك فروق ذات داللة إحصائية أحيث افترض الباحث    ،ثر البرنامجألى التعرف على  إت الدراسة  هدف
و  القبلية  االختبارات  نتائج  للمجمو بين  لصالالبعدية  و عتين  التجريبية  المجموعة  الح  المنهج  الباحث  تجريبي  استخدم 

ب كلية علوم  العبا تم اخيارهم بالطريقة القصدية من منتخ  25على عينة بحث متكونة من لمالئمته طبيعة الدراسة و 
ن ألى  إسابيع وتوصل الباحث  أ   09الخاص بالمجموعة فقد تكون من  ما فيما يخص البرنامج  أالرياضة لكرة القدم  

تأثير  ل المقترح  التدريبي  األإلبرنامج  تحسين  المفيجابي على  للقدم غير  المهاري  ضلة على بعض مهارات كرة داء 
يفة  البرامج كوسيلة لالرتقاء المهاري لالعبين على صعيد القدم الضع  على   عتماد اال ضرورة  بوصى الباحث  أالقدم و 

 ولى. وخاصة في المراحل العمرية األ

نع  -7-1-8 سمية  محسن  دراسة  عنوان  2015يم  واإل  :تحت  الحركية  التدريبات  بعض  وفقا  عالقة  دراكية 
 لصعوبات األداء الحركي في األداء الفني لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة. 

 اكية وفقا لصعوبات األداء الحركيدر رتباطية بين القدرات الحركية واإليهدف البحث إلى معرفة العالقة اال
الفني لمهارة الضرب الساحق   ة البحث أين افترضت الباحثة وجود عالقة ارتباطية بين بعض ينلدى عفي األداء 

الحركية   اإلالقدرات  توافق حركي،  رشاقة،  الحسي)  المنهج  -دراك  على  معتمدة  الساحق  الضرب  ومهارة   ) حركي 
يار عينة البحث بالطريقة العمدية من مجتمع  ة البحث وتم اختطبيع الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية لمالئمة  

طالبة تم تقسيمهن إلى ثالث مجموعات حسب مقياس    50ة قوامها  ينطالبة مثلت في ع  56البحث المتكون من  
صعوبات األداء الحركي أي مجموعة لديها صعوبات عليها ومجموعة تعاني من صعوبات وسطى ومجموعة تعاني  

األداء الفني لمهارة الضرب   را، واستخدمت الباحثة اختبارات متمثلة في ) اختبامن صعوبات األداء الحركي الدني
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الساحق، اختبار الرشاقة، اختبار االنتقال فوق العالمات، اختبار رمي واستقبال الكرات على الجدار, اختبار الدوائر 
اإل  ،المرقمة حركاختبار  الحسي_  اإل  يدراك  اختبار  االفقي,  الوثب  البمسافة  حركدراك  القفز   يحسي_  بمسافة 

اإل  ،العمودي الحسي _حركاختبار  ال  يدراك  الكرة في  التقاط  الباحثة  ضبمسافة  واستخدمت   ) باليدين  الساحق  رب 
االجتماعية   للعلوم  اإلحصائية  الحقيبة  التالية:  اإلحصائية  معامل SPSSالوسائل  أن  إلى  الباحثة  وتوصلت   ،

دراك الحركي دراكية ووفقا لذوي صعوبات اإلية بين القدرات الحركية واإلمعنو   االرتباط البسيط قد سجل نتائج غير
لذوي  والرجل  اليد  بين  التوافق  متغير  عدا  الساحق  الضرب  لمهارة  الفني  األداء  وبين  الدنيا(  الوسطى،  )العليا، 

دراكية  رات الحركية واإلالمتعدد بين القد صعوبات األداء الحركي العليا فقد حقق ارتباطا معنويا، أما معامل االرتباط  
مجتمعة فقد ظهرت عالقات ارتباط عالية بينها وبين األداء الفني لمهارة الضرب الساحق، وتوصي الباحثة بضرورة  
االهتمام بالمناهج التعليمية الخاصة لمادة كرة الطائرة لتكون قاعدة ترتكز عليها تعليم المهارات للتقليل من صعوبات 

 األداء الحركي. 

وآخرون    -7-1-9 منصور  جبار  باسم  عنوان 2015دراسة  في  :  تحت  اللعب  بأسلوب  توافقية  تمرينات  أثر 
 لصاالت.لكرة القدم في تطوير مهارتي المناولة والتهديف  

الصاالت  القدم  لكرة  والتهديف  المناولة  لمهارتي  اللعب  بأسلوب  توافقية  تمرينات  إعداد  إلى  البحث  هدف 
على تأثيرها  على  ع   الوقوف  لدى  الحاصلة  التطور  نسبة  ومعرفة  والتهديف  المناولة  مهارتي  البحث ينتطوير  ة 

بين االختبارين القبلي والبعدي في مهارتي المناولة والتهديف   ولتحقيق ذلك افترض الباحث أن هناك فروق معنوية 
، واتبع الباحث تصميم المجموعة  ريبي لمالئمة مشكلة البحث ، حيث استخدم المنهج التجار البعديولصالح االختب 
مجال البحث وهم العبو جامعة ديالي بة بحث ترتبط ارتباطا وثيقا  ينع   ر تياخختبارين قبلي وبعدي وااالالواحدة ذات  

عددهم  المؤه والبالغ  الفريق  لتمثيل  اختبار     20لين  في  متمثلة  البحث  في  المستخدمة  االختبارات  وكانت  العبا، 
في   األساسيةإيجابي في تطوير المهارات    أثرهديف وتوصل الباحث إلى أن لتمرينات التوافق  المناولة واختبار الت

في التمرينات زاد من دافعية األداء لدى الطالب وأوصى الباحث   ةكرة القدم للصاالت وأن التشويق والمتعة الموجود 
حوث تتناول أسلوب اللعب في تطوير باستخدام أسلوب اللعب في تطوير مهارات الرمي لكرة القدم وضرورة إجراء ب

 لأللعاب األخرى. األساسيةالمهارات 
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التمرينات المتنوعة على تنمية بعض   تأثير  :تحت عنوان  2015دراسة متين سليمان صالح علي    -7-1-10
 . القدرات الحركية لطالبات الصف األول متوسط

والمهارية  البدنية  الجوانب  لتنمية  الدروس  المتنوعة خالل  التمارين  من  إعداد مجموعة  إلى  الدراسة  هدفت 
المتنوعة على تنمية  والحركية لعينة البحث وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة افترض الباحث وجود تأثير للتمرينات  

  68يعة البحث على عينة بحث تتكون من  صفتي ) الرشاقة والتوافق ( معتمدا على المنهج التجريبي لمالئمته طب 
طالبة تم اختيارها بالطريقة العشوائية باستخدام اختباري التوافق ) اختبار الدوائر المرقمة ( والرشاقة ) الجري المتعرج 

على معتمدا   ) الموانع  واختبارات    بين  البسيط  االرتباط  ومعامل  المعياري  واالنحراف  الحسابي  للعينات    Tالوسط 
جراء اختبارات قبلية وأخرى بعدية بعد تطبيق التمرينات المتنوعة حيث  المستقلة المتساوية وقانون النسب المئوية وا 

أن   إلى  الباحث  الحركية  لتوصل  القدرات  تنمية  أثر واضح في  المتنوعة  األول ومالئمة لتمرينات  الصف  لطالبات 
التشويق والمتعة موجود في  الطالبات أسهمت في تطبيقها بشكل جيد ومناسب وأن  المستخدمة ألعمار  التمرينات 
البحث ضمن   الموجودة في  تمرينات  استخدام  الباحث بضرورة تطبيق  الطالبات وأوصى  دافعية  التمرينات زاد من 

 راحل أخرى ) ابتدائية وا عدادية (منهاج وزارة التربية وتطبيقها على م

العنبورية  -7-1-11 سيف  بن  سعيد  بنت  أمل  عنوان  2015  دراسة  العصبي  :  تحت  التوافق  تمرينات  تأثير 
 .العضلي على أداء بعض مهارات كرة السلة للصف الثامن األساسي بسلطنة عمان

العصبي على أداء بعض مهارات كرة السلة  هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير تمرينات التوافق العضلي  
فر  وجود  الباحثة  افترضت  البحث  أهداف  تحقيق  سبيل  مستوى  وفي  عند  إحصائية  داللة  ذات  بين    0.05وق 

والبعدية للمجموعة التجريبية والضابطة في اختبارات التوافق لصالح التجريبية وكذا وجود فروق   القبليةاالختبارات  
لح المجموعة التجريبية  باستخدام المنهج التجريبي وبتصميم مجموعتين إحداهما تجريبية  في مهارات كرة السلة لصا

ن  طالبة م  30واألخرى ضابطة ذو القياس القبلي والبعدي على عينة بحث تم اختيارها بالطريقة العشوائية عددها  
( سنوات وللتحقق من    10   -   5طالبة في شعبتين في المدرسة بعمر )    63المجتمع البحثي والذي يتمثل في  

( أسابيع وكذا إجراء   08فروض الدراسة تم اعتماد مجموعة من تمرينات التوافق للمجموعة التجريبية على مدار )  
شكل   في  الجري  مرقمة،  دوائر   ( للتوافق   وبعدية  قبلية  الكتفية، 8اختبارات  التمريرة  الكرات،  واستقبال  تمرير   ،

التوافق لصالحالتصويبة السلمية ( ولقد أشارت    نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبارات 
لصالح  المجموعة السلة  كرة  مهارات  في  وكذا  الباحثة    ،التجريبية  المجموعة  التجريبية  توصي  النتائج  ضوء  وفي 
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في الحصص التعليمية    إضافة تمرينات التوافقبفي التعلم المهاري لكرة السلة و   بضرورة االهتمام بتمرينات التوافق
 والتدريبية في وحدات كرة السلة للصف الثامن والتي بدورها تسهم في تحسين األداء المهاري.    

تأثير تمرينات التوافق الحركي في تعلم بعض   تحت عنوان:  2015دراسة مصطفى قاسم عبد هللا    -7-1-12
   .البدنية وعلوم الرياضةالمهارات األساسية بكرة القدم لطالب كلية التربية 

تأثيرها في تعلم بعض المهارات األساسية للعبة   يهدف البحث إلى إعداد تمرينات التوافق الحركي ومعرفة 
كرة القدم، وافترض الباحث أن للتوافق الحركي تأثير على الدحرجة والمناولة والتهديف في كرة القدم، واعتمد الباحث 

طبيعة البحث بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة واختار الباحث عينة البحث على المنهج التجريبي لمالئمته  
طالبا موزعين على خمس شعب واستخدم   116طالب من مجتمع بحثي البالغ عددهم    40ها  بالطريقة العمدية قوام

)  االالباحث   بين  الدحرجة  اختبار  األتية:  و   10ختبارات  تسليم  اختبار  يابا،  وا  ذهابا  إلى هدف ( شواخص  مناولة 
صغير، اختبار التهديف لعدد من الكرات نحو هدف مقسم إلى مربعات، اختبار الدوائر المرقمة للتوافق الحركي، وتم  

( دقيقة    90( وحدة في األسبوع وزمن كل وحدة )    02( أسابيع بواقع )    06تطبيق وحدات التمرينات على مدار )  
التالية: اإلحصائية  الوسائل  على  اختبار    معتمدا  المعياري،  االنحراف  الحسابي،  مرتبطتين    Tالوسط  لعينتين 

متساويتين وتوصل الباحث إلى أن تمرينات التوافق الحركي قد أثرت في تحسين األداء المهاري ألفراد عينة البحث 
ت التوافق الحركي ويوصي الباحث بالتأكيد على استخدام تمرينا  ،بين االختبارات القبيلة والبعدية للمجموعة التجريبية

 في تطوير المستوى المهاري بلعبة كرة القدم. 

محمد  -7-1-13 عمر  كريم  دوالر  عنوان  2015  دراسة  القدرات   :تحت  لبعض  مقترح  تدريبي  برنامج  تأثير 
 .التوافقية على مستوى األداء المهاري في لعبة الريشة الطائرة ) بدمنتون (

يهدف البحث إلى معرفة مدى تأثير التدريبات المقترحة على تنمية بعض القدرات التوافقية ) طالبات الريشة  
القدرات التوافقية على مستوى األداء المهاري لطالبات الريشة وكذا  الطائرة لقسم التربية الرياضية ومعرفة تأثير بعض 

على األداء المهاري   يعدي لبعض القدرات التوافقية وأثر إيجابالوقوف على نسبة التحسن بين القياسين القبلي والب
للمتجمع    %  50  ممثلة بنسبة  ات طالب  10ة بحث قوامها  ينلالعبات الريشة، معتمدا على المنهج التجريبي وعلى ع 

ار كل من الرشاقة والمرونة للذراعين القدرة على السرعة الحركية وسرعة االستجابة وكذا  بمعتمدا على اخت ،  األصلي
مامية والخلفية وتوصل الباحث بعاد األار ضربة األ بضة الريشة الطائرة اعتمد على اختبالنسبة لألداء المهاري لريا 

القدرة ،  مرونة الكتفين،  سرعة االستجابة،  لها تأثير إيجابي على تنمية الرشاقةن استخدام التدريبات المقترحة  ألى  إ
رتفاع مستوى األداء المهاري في ضربة  ر إيجابي على اثأن للتدريبات المستخدمة  وأ  ،على السرعة الحركية للذراعين
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تي: القدرة على مرونة  القدرات التوافقية كاآلجريبية في  مامية والخلفية وبلغت نسبة التحسن للمجموعة التبعاد األاأل
القدرة على السرعة الحركية    %10.15القدرة على سرعة االستجابة    %10.6القدرة على الرشاقة  ،  %13الكتفين  

التجريبية  ،  %9.1للذراعين   للمجموعة  التحسن  نسبة  كاآلوبلغت  المهاري  األداء  األ   :تيفي  األضربة  مامية  بعاد 
خاصة بالمهارات ،  وأوصى الباحث باالهتمام بتنمية القدرات التوافقية،  %19.3  بعاد الخلفيةوضربة األ،  22.6%

الطائرة  األ الريشة  في  لالرتقاء  كساسية  أساسية  المهاري بمتطلبات  األداء  وبحوث   ،مستوى  دراسات  أداء  وضرورة 
 التي أجريت في المجال.   را لقلة الدراسات ظعلى نأ أخرى تستهدف الضربات المتقدمة على عينات ذات مستوى 

تأثير بعض األلعاب الصغيرة على التوازن   تحت عنوان:  2015دراسة حيدر كاظم عيسى الصالحي    -7-1-14
  .الحركي وبعض المهارات األساسية بكرة القدم لدى تالميذ معهد األمل للصم البكم

المهارات األساسية في كرة القدم عن طريق تهدف الدراسة إلى تنمية وتطوير صفة التوازن الحركي وبعض  
والبعدية في متغيرات  القبيلة  القياسات  بين  إعداد منهج تعليمي معد بأسلوب األلعاب الصغيرة فارضا وجود فروق 

التوازن، المهارات المختارة ( بالطريقة    ،الدراسة )  واستخدم الباحث المنهج التجريبي وعلى عينة بحث تم اختيارها 
  تلميذ من الذكور قسموا عشوائيا   20وام العينة  من مجتمع البحث المتمثل في معهد الصم البكم، وكان ق  العشوائية

ولتحقيق أغراض البحث طبق الباحث اختبار باس للتوازن   ، تالميذ عينة ضابطة  10تالميذ مجموعة تجريبية و  10
بعدها تم تطبيق   ،واختبارات تقييم األداء الفني للمهارات المختارة ) المناولة، الدحرجة، السيطرة على الكرة ( ،الحركي

( وحدة   12أي )    ،( أسابيع  04ومتطلبات الدراسة بواقع ثالث وحدات أسبوعية ولمدة )   يتالءم المنهج التعليمي بما 
ا على  التجريبية  المجموعة  تفوق  إلى  الباحث  المجموعة  وتوصل  وتفوق  المختارة،  المهارات  تعلم  في  لضابطة 

التجريبية على الضابطة في نتائج اختبار التوازن الحركي، ووجود تحسن ملحوظ في المناولة والدحرجة للمجموعة  
الضابطة لكن أقل من مستوى التحسن لدى التجريبية وعدم وجود أي تحسن في السيطرة على الكرة والتوازن للعينة  

طة، وأوصى الباحث باعتماد أسلوب األلعاب الصغيرة والتوازن الحركي من أجل تحسين المهارات األساسية  الضاب
 في كرة القدم لما لها من تأثير وتداخل بين عناصر التعلم لهذه المرحلة العمرية.

مهارية(   -تأثير تمرينات توافقية ) بدنية   تحت عنوان: 2015دراسة موفق أسعد الهيتي وآخرون  -7-1-15
 بأشكال ومساحات مختلفة في بعض القدرات البدنية وسرعة األداء المهاري المركب لالعبي كرة القدم للمتقدمين.

يهدف البحث إلى إعداد تمرينات توافقية تؤدى بأشكال ومساحات مختلفة من أجل التعرف على تأثيرها على  
وسرعة األداء المهاري المركب لدى عينة البحث، فكانت فروض البحث وجود فروق معنوية  بعض القدرات البدنية  
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ذات داللة إحصائية بين االختبارات البعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في 
والمشكل البحث  لمالئمته طبيعة  التجريبي  المنهج  استخدام  تم  وقد  البحث،  ة على عينة بحث قسمت عن  متغيرات 

العب لكل مجموعة ومأخوذة من مجتمع بحث تم اختياره بالطريقة العمدية من العبي نادي   16طريق القرعة إلى  
  48ذين يمثلون أندية الدوري ) الدرجة األولى ( في محافظة األنظار والبالغ عددهم  الهيت الرياضي ونادي الوحدة  
البحث   في  واستخدم  بالكرةالعب  المتعرج  الركض  اختبار  اآلتية:  واختبار    ،االختبارات  المرقمة،  الدوائر  واختبار 

حداتهم التدريبية وفي األيام  األداء المهاري بالكرة، وتم تنفيذ التمرينات التوافقية على المجموعة التجريبية من خالل و 
تم استهداف  واأل إذ  لهم  ل  30وقات المخصصة  الرئيسي  الجزء  والبالغ  دقيقة من  دقيقة في فترة اإلعداد   85لوحدة 

تمرينات على مدار  الالخاص بطريقة التدريب التكراري من قبل المدرب وقام الباحثون باإلشراف على عملية تطبيق  
وتوصل الباحثون إلى أن التمارين التوافقية أحدثت تطورا واضحا في متغيرات البحث البدنية وسرعة األداء    ،شهرين

لدى في مرحلة   المهاري  مختلفة  ومساحات  بأشكال  المركبة  التوافقية  التمرينات  استخدام  وأن  التجريبية،  المجموعة 
اإلعداد الخاص له أثر فاعل في تطوير متغيرات الدراسة وأوصى الباحثون باعتماد أسلوب التدريب في مساحات 

ند مستويات متناظرة لمستوى عينة البحث مختلفة ومكونات حمل التدريب التي طبقت أثناء تنفيذ المنهج التدريبي ع
 لكرة القدم والتأكيد على استخدام التمرينات المركبة قيد الدراسة.

يم عللتوافقية باألسلوب الدائري في ت أثر التمرينات ا :تحت عنوان 2014دراسة متين سليمان صالح  -7-1-16
 المناولة والتصويب لكرة اليد لطالبات المرحلة اإلعدادية.

يهدف البحث إلى إعداد مجموعة من التمرينات التوافقية بأسلوب دائري كأسلوب علمي حديث يهدف إلى 
اشراك جميع الطالبات في األداء باالنتقال من تمرين إلى آخر، وكل تمرين يحتوي على أكثر من مهارة واحدة في 

المرحلة اإلعدادية مهاري لكرة اليد لطالبات  نفس الوقت، وافترض الباحث أن التمرينات أثر في االرتقاء بالمستوى ال
( من خالل مهارتي المناولة والتصويب، حيث استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين  )الصف الرابع

العشوائية عن   بالطريقة  اختياره  ثم  بحث  مجموعتين  على  التجريبي  المنهج  الباحث  واعتمد  واالنضباطية  التجريبية 
أما عينة البحث فقد تم اختيارها عن طريق القرعة بالطريقة العشوائية فكان    –متوسطة الحرية    –وهو  طريق القرعة  

البحث   مجتمع  البحث    87قوام  وعينة  االختبارات   54طالبة  على  الباحث  واعتمد  مجموعتين،  إلى  قسمت  طالبة 
ات لتصويب بالدرجات، وتم تحقيق التمرينار مهارة ابوسرعة المناولة على الحائط، اخت  اآلتية: اختيار قياس التوافق

طالبات وينتقلن في األداء من    10يع وتقسيم كل مجموعة إلى مجموعات  أساب  08بواقع وحدتين في األسبوع لمدة  
(،    Tمحطة إلى أخرى، وتمثلت الوسائل اإلحصائية المستخدمة في الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختيار )  
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نسب مختلفة وكانت جد ب التمرينات المهارية التوافقية تعد فعالة في تعلم المهارات األساسية و  وتوصل الباحث إلى أن
ن األسلوب  أث، و مالئمة ألعمار الطالبات وأن التشويق والمتعة ساعد إلى حد ما من دافعية التعلم لدى عملية البح

استخدام التمرينات المهارية المصاحبة للتمرينات   الدائري كان فعاال في تعلم مهارات المناولة والتهديف بكرة اليد وأن
لتعلم   التوافقية  التمارين  اعتماد  بضرورة  البحث  وأوصى  الدراسة  قيد  المهارات  تعلم  على  إيجابي  أثر  له  التوافقية 

بالمهارية والتنويع فيها لزيادة ميول الطالب   نحو  المهارات األساسية في كرة اليد، وضرورة دمج التمارين التوافقية 
 األداء.

و   -7-1-17 حسون  األمير  عبد  رامي  عنوان:  2014خرون  آدراسة  الحركي    تحت  والتوازن  التوافق  عالقة 
   .باألداء الفني للكمة المستقيمة اليسار للطالب المبتدئين بالمالكمة

والتوازن الحركي باألداء تهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين عناصر القدرات الحركية المتمثلة في التوافق  
التوافق  الباحث وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  بالمالكمة، وافترض  اليسار  المستقيمة  للكمة  الفني 

ال التربيـــــة  الثاني بكلية  لــــــدى المالكميــــن الطلبة المرحلة  اليســـــــار  فـــي بدنوالتوازن الحركي والضربـــــــة المستقيمـــة  ية 
  ( للموسم  قار  ذي  االرتباطية    2013/2014جامعة  العالقات  ألسلوب  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم  وقد   )

طالبا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية مــن المجتمـــــع   45هداف البحث على عينة بحث تكون من  لمالئمة طبيعة أ 
أما عن االختبارات المستعملة  ، % 66.66 ون نسبة عينة البحث البا وبهذا تكط 30البحثــــي وبأسلوب القرعة وبعدد 

على اختبار التوافق الحركي ) الدوائر المرقمة ( واختبار التوازن الحركي ) اختبار االنتقال فوق   الدراسة  فقد اشتملت 
وكذا التوازن   لكم على وسادة الحائط وتوصل الباحث إلى وجود عالقة ارتباطية بين التوافقلالعالمات ( واختبار ا

الحركي والضربة المستقيمة اليسار للطالب المبتدئين وأوصى بضرورة االهتمام بالقدرات الحركية أثناء تعليم وتدريب 
المالكمة   الدرس و مهارات  أثناء  في  الحركي  والتوافق  التوازن  بتطوير  خاصة  مهارية  تمارين  دمج  على  التأكيد 

 وتخصيص الوقت الكافي لذلك.

هرمز    -7-1-18 زيا  سميرة  متعب  يوسف  أحمد  عنوان  2014دراسة  القدرات   :تحت  بعض  مساهمة  نسبة 
   .الحركية و البدنية ومفهوم الذات في أداء بعض المهارات األساسية بكرة اليد

ساسية في كرة اليد  يهدف البحث إلى التعرف على القدرات البدنية و الحركية ومفهوم الذات والمهارات األ
حيث  تحو  البحث  قيد  األساسية  المهارات  أداء  في  مساهمتها  نسبة  معنوية  افترض ديد  عالقة  وجود  بين    الباحثان 

و  والحركية  البدنية  عالقة  القدرات  وجود  وكذا  اليد  بكرة  المهاري  المهارات   ارتباط األداء  وأداء  الذات  مفهوم  بين 
وحددوا مجتمع البحث   االرتباطيةبأسلوب العالقات  الباحثان على المنهج الوصفي    اعتمد األساسية قيد البحث حيث  
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العب منهم بالطريقة    12  اختيار تم    16والبالغ عدهم    2013/2014من العبي منتخب جامعة بابل لكرة اليد لعام  
متر    50كل من القفز العمودي رمي كرة طبية ركض    اختبارات العشوائية يمثلون عينة البحث واعتمد الباحثان على  

لى وجود  إمفهوم الذات....وتوصل الباحثان    االرتكازالنتفال فوق العالمات سرعة التمرير تصويب من  ركض بارو ا
عالقة ارتباط معنوية بين الرشاقة ودقة التصويب وبين السرعة االنتقالية وسرعة التمرير القصير وبين مفهوم الذات 

االنفجارية للرجلين مفهوم الذات في سرعة التمرير القصير  وسرعة التمرير وساهمت كل من السرعة االنتقالية القدرة  
 في كرة اليد.

اإل  تأثير  :تحت عنوان  2014خرون  آسيل جليل و أدراسة    -7-1-19 بمهارات  والتوازن  تمرينات خاصة  دراك 
  .داء الوثب العاليأالحركي على مستوى 

ثر تطويرها على الوثب  أوالتوازن الحركي و دراك  د تمرينات خاصة بتطوير مهارات اإلعداإ لى  إيهدف البحث  
البحث  أالعالي   داللة إحصائيةف ما فروض  ذات  و   هي وجود فروق  القبلية  القياسات  المجموعة  الببين  عدية لصالح 

ولى في كلية التربية الرياضية  البات المرحلة األ على عينة بحث تتمثل في طالتجريبية واستخدم المنهج التجريبي و 
ختبار االحساس اتبار كل من التوازن الديناميكي و استخدم في البحث اخطالبة و   20ة العمدية قوامها  طريقللبنات بال

سبوع  ألفراد العينة التجريبية بمعدل وحدتين في اأباالتجاه الصحيح واختبار الوثب العالي وتم تنفيذ التمرينات على  
حصائيا  لى وجود فروق دالة إإدة وتوصل الباحث  ئق بالجزء التطبيقي من كل وحدقا  10بمقدار  سابيع و ألمدة ستة  

التجريبية و  المجموعة  البعدية ولصالح  القبلية والبعدية لصالح  لمفأ ن هناك  أبين االختبارات  القدرة همية كبيرة  ردات 
 . التوازن الحركي  في تحسين الوثب العاليهات و الربط بين االتجا التوافقية التبديل و 

داء المهاري للقدم  ثر برنامج تدريبي على األأ  :تحت عنوان  2012محمد الفران  طية  دراسة عادل ع  -7-1-20
   .غير مميزة لدى ناشئي كرة القدم في الضفة الغربية

  ، داء المهاري للقدم غير مميزة لدى ناشئي كرة األثر برنامج تدريبي على  ألى التعرف على  إهدفت الدراسة  
بين االختبارات القبلية والبعدية لعينتي البحث ولصالح العينة    ائيةحيث افترض الباحث وجود فروق ذات داللة إحص

هداف البحث على عينة متكونة من  أ لى تحقيق  إطبيعة الدراسة وصوال    استخدم المنهج التجريبي لمالئمتهالتجريبية و 
القياسات البعدية خذ  أرات مهارية قبل تطبيق البرنامج وتم  اختبا  05جراء  إنة وقد تم  س  13قل من  أة  ئلف  ناشئي  30

للبرنامج    :لى النتائج التاليةإوتوصل الباحث    استخدم برنامج الحزم اإلحصائية لتحليل النتائجرنامج و بعد تطبيق الب
حيث وصلت نسبة التحسن للقدم غير    ،متغيرات التطوير كافة  ذو داللة إحصائية على تنمية و يجابي  إ ثر  أالتدريبي  
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ف بمميزة  المتعرج  الجري  الكرة    19.49ة  بنسإلى  الكرة  ي مهارة  تنطيط    47.46ة  بنسإلى  وفي مهارة ركل  ومهارة 
وصى الباحث باستخدام البرامج التدريبية للقدم أو   8.78ومهارة دقة التمرير    116.27ومهارة التصويب    384الكرة  

رصا على االستفادة من ن حضرورة اهتمام المدربين بالتدريب بكلتا القدميولى و عمرية األغير المميزة في المراحل ال
 خرى. أى لإثر التدريب المتبادل من قدم أ انتقال 

لمتحرك على مستوى تأثير استخدام تمرينات التوازن ا  تحت عنوان: 2011دراسة إيمان فؤاد هاشم    -7-1-21
   .ير االتجاه والتهديفة السلمية بكرة السلةيطبطبة بتغأداء مهارتي ال

والتهديفة   الطبطبة  مهارتي  أداء  مستوى  على  المتحرك  التوازن  تمرينات  تأثير  معرفة  إلى  الدراسة  تهدف 
السلة بكرة  قيد   ،السلمية  تطوير مهارتي  إيجابي في  تأثير  المتحرك  الحركي  التوازن  لتمرينات  أن  الباحث  وافترض 

المح   ،البحث  الضبط  ذو  بالتصميم  التجريبي  المنهج  الباحث  (  وعلى عينة  واستخدم  المتكافئة  المجموعات   ( كم 
   26ة الرياضية للبنات والبالغ عددهم بحث تم اختيار أفرادها بالطريقة العمدية من طالبات المرحلة الرابعة لكلية التربي

طالبة، وباستخدام اختباري الطبطبة    120من المجتمع األصلي والبالغ عددهن  (    %  21.6طالبة ويشكلن نسبة )  
وطبقت تمرينات التوازن المتحرك في الجانب التطبيقي من القسم الرئيسي للدرس وبواقع   ،والتهديفة السلمية  ،العالية

وتوصل الباحث إلى أن للتوازن المتحرك تأثير إيجابي في تطوير مهارة    ،( أسابيع  08( دقيقة وعلى مدى )    15)  
البحث   عينة  أفراد  لدى  السلمية  والتهديفة  العالية  التعليمية  الطبطبة  الوحدات  بتضمين  الباحث  وأوصى  التجريبية، 

جراء  وا  السلة  بكرة  المهاري  األداء  بمستوى  والمرتبطة  الخاصة  البدنية  والقدرات  المتحرك  بالتوازن  خاصة  بتمارين 
 بحوث لمعرفة تأثير تمرينات التوازن المتحرك على مهارات أخرى في كرة السلة وعلى فعاليات رياضية أخرى. 

أثر برنامج تدريبي مقترح على تطوير مستوى القدرات   :تحت عنوان  2010دراسة جمال أبو بشارة    -7-1-22
  .التوافقية لدى ناشئي كرة القدم

القدرات  مستوى  تطوير  على  مقترح  تدريبي  برنامج  أثر  على  التعرف  هو  الدراسة  لهده  العام  الهدف  كان 
الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية في   افترض التوافقية لدى ناشئي كرة القدم و 

الباحث المنهج التجريبي لمالءمته طبيعة الدراسة وعلى عينة    واستخدممستوى القدرات التوافقية بعد تطبيق البرنامج  
من   تكونت  محاف  40دراسة  في  مبتدئ  طوباس  العب  و   20ظة  تجريبية  عينة  عين   20العب  ضابطة العب  ة 

 اختبارات الباحث على    واعتمد وحدات أسبوعية    03أسابيع بواقع    07تطبيق البرنامج    استغرق وقد    2009للموسم  
القدرة اإليقاعية القدرة   االتزانكل من القدرة على تغيير الوضع الربط الحركي القدرة على بدل الجهد المناسب قدرة  
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لى وجود فروق معنوية تثبت إوضاع المتغيرة ...وتوصل الباحث  األ  التكيف مع  السريعة القدرة على  االستجابةعلى  
يوصي  ات القدرات التوافقية المختلفة و صحة الفرض وأن للبرنامج التدريبي المقترح فعالية في تحسين مستوى مكون

القدم    باالهتمامالباحث   كرة  العبي  لدى  التوافقية  القدرات  وتطوير  التدريبي  وانتهاجبتنمية  المدارس   البرنامج  في 
 .المؤسسات الرياضية التي تهتم بالفئات السنية  قيد الدراسة لتطوير األداء عموماندية و الكروية واأل

لقدم غير مفضلة على تحسين تأثير برنامج تدريبي مهاري ل :تحت عنوان 2004بو العمايم أدراسة  -7-1-23
 . ساسية لناشئي كرة القدمداء بعض المهارات األأمستوى 

داء بعض المهارات  أقدم الغير مميزة في تحسين مستوى  لى معرفة تأثير البرنامج التدريبي للإهدفت الدراسة  
داء المهارات قيد أزة على مستوى القدم المميزة في  يكذلك تأثير تدريب هذه القدم غير الممساسية في كرة القدم و األ

والعينة   2003سنة موسم  14/ 12عمار أ ة الرياضي من  ن العبي نادي السنطجريت الدراسة على عينة م أالدراسة و 
من   و   40تكونت  استخداالعبا  مع  الواحدة  المجموعة  بتصميم  التجريبي  المنهج  الباحث  القبلي استخدم  القياس  م 

للوصول  البعدي  و  للقدمين  ومهارية  بدنية  اختبارات  الباحث  نتائجإواستخدم  وكانت    لى  تحسن  أ الدراسة  النتائج  هم 
و  التمرير  مهارات  في  مميزة  الغير  القدم  و مستوى  القدم  كرة  في  والتصويب  بالكرة  االجري  مميزة  تدريب  الغير  لقدم 

ب الجانبي من القدم  ثر التدريألك من خالل انتقال  يد الدراسة وذ داء القدم المميزة في المهارات قأيحسن من مستوى  
مميزة   و إالغير  المميزة  القدم  غي ألى  القدم  لتدريب  البرنامج  باستخدام  الباحث  العمرية وصى  المراحل  في  المميزة  ر 

 تكثيف التدريب بالقدم غير المميزة قبل البدء بتدريب القدم المميزة.ولى في كرة القدم و األ

صالح   -7-1-24 عنوان  1995  دراسة  ذات    :تحت  اليد  انتقال  األ   التأثيرتحديد  على  مهارة أكبر  تعلم  ثر 
  .المحاورة لمرحلة ما قبل المدرسة في كرة السلة

ثر تعلم مهارة المحاورة لمرحلة ما قبل أكبر على انتقال  األ  ي اليدين ذات التأثيرأ لى معرفة  إ هدفت الدراسة  
طفال مرحلة ما قبل المدرسة أمن    30موعتين من الجنسين قوامها  استخدم الباحث مجالمدرسة في كرة السلة حيث  

و   6/ 5  بأعمار مبحوثيسنوات  اجمالي  تقسيم    60الدراسة    مجموع  تم  وقد  العشوائية أطفل  بالطريقة  الجنسين    فراد 
باليد الغير المفضلة واستخدم الباحث المنهج التجريبي   ى خر لى التدريب باليد المفضلة واألإحداهما  إحيث عرضت  

ليها الباحث حدوث تفوق دال بين  إهم النتائج التي توصل أ كانت البعدي و قياسين القبلي و باإلجراءات التنفيذية على ال
تفوق   كذلك حدوث داء اليد الغير مفضلة بنين وبنات لصالح اليد الغير مفضلة و أو بنات  داء اليد المفضلة بنين و أ

 دال لليد غير المفضلة على اليد المفضلة بالنسبة للبنات. 
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لى اليد الغير مدربة في  إمن اليد المدربة    ثر التدريبأانتقال    :تحت عنوان  1986الشافعي    دراسة  -7-1-25
   .كرة اليد

داء  أتدريب اليد المتدربة على رفع مستوى كفاءة اليد الغير متدربة في   تأثيرلى التعرف على إهدفت الدراسة 
  80فرادها  أمهارتي التمرير والتصويب في كرة اليد اشتملت عينة البحث على طالب المرحلة االعدادية وبلغ عدد  

 بأعمارطالب    20قوام كل منها    متكافئةمجموعات    04لى  إقسمت العينة  و   العشوائيةطالب تم اختيارها بالطريقة  
حداهما ممارسة مهارة  إلى  إسند  أمجموعتين تجريبيتين و لك بواقع  ذ سنة واستخدم الباحث المنهج التجريبي و   15/ 12

لم   ضابطةلك باستخدام اليد المدربة وقد حدد لكل مجموعة منها مجموعة  ذ خرى التصويب في كرة اليد و أالتمرير و 
نه لم يظهر أ النتائجهم أ جراء قياسات قبلية وبعدية وكانت ا  مج تدريبي مقترح و ي مماسة ثم تم تطبيق برناأليها إيسند 

و داللة  ذ دم ملحوظ و لدى الضابطة في مهارتي التمرير والتصويب كما ظهر تقو اليسرى  أي تقدم في اليد اليمنى  أ
و   إحصائية التمرير  البرنفي  تطبيق  بعد  التجريبية  للمجموعة  بالنسبة  اليسرى  باليد  البحث أامج كما  التصويب  ظهر 

   .التصويب باليد اليمنى بالنسبة للمجموعة التجريبية ..اليد التي لم تتدرب في التمرير و  إحصائيةلة و دالذ تقدما 

 األجنبية: الدراسات  -7-2

الغير مميزة لدى قوة الثنائية في القدم المميزة و اختبار ال  : تحت عنوان  2011خرون آ دراسة باربرا و   -7-2-1
  .العبي كرة القدم

لى فحص الفروق في القوة المزدوجة في الركبة في كال القدمين المميزة والغير مميزة  إحيث هدفت الدراسة  
قياسات خذ الأناث حيث تم  العبا من الذكور واإل  60ينة قوامها  اسة على ع لدى العبي كرة القدم حيث اجريت الدر 

القابضة و  الركبة سامبس نور في قوة العضالت  القدمين بواسطة جهاز فحص  للركبة في كل من  على م و الباسطة 
لحساب الفروق   بار ت ستيودنت استخدم في الدراسة اخت لكل دقيقة اختبار وفي كل دورة و   120/180/ 60ت  درجا

 . لة إحصائية بين القدم المميزة والغير مميزةنه ال توجد فروق ذات دالأسفرت نتائج الدراسة على أحيث 

   .2010خرون آ دراسة بوبانج و  -7-2-2

جريت الدراسة على  أحيث  بين الوثب بقدم واحدة  نة بين الوثب العمودي بالقدمين و لى المقار إهدفت الدراسة  
حيث تم اختبارهم في ثالث مراحل مختلفة بالنسبة الختبار الوثب  21/23عمار أ طالب تربية بدنية ب 19قوامها نة عي 

  عن الثاني باليسرى والثالث بالقدمين معا و حدهم بالوثب بالقدم اليمنى و أ  (CMJودي من الثبات من المرجحة )العم
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ظهرت  أاع للوثب العمودي والقدرة والقوة والسرعة و م قياس االرتفو ميوتاست ت أ طريق جهاز ويرلوص اكسيليروميتر  
ن هناك فروق دالة لم تك داء بالقدمين معا وبداللة إحصائية و فضل عند األأن جميع المتغيرات السابقة كانت  أ تائج  الن

  ، حدى القدمينإعادة تأهيل المصاب في  إ اليسرى مما يساعد المعالجين على  و  أداء بالقدم اليمنى  إحصائيا بين األ
 .  لى نفس القدرة من خالل التمرين والعالجإمصابة محاولة وصول الث يمكن قياس القدم الغير مصابة و حي

 . 2009خرون آميشيال و دراسة   -7-2-3

ن قلة التوازن ألى  إشارة  لساق المهيمنة لالعب كرة القدم وتجدر اإللى تقييم قدرات التوازن لإهدفت الدراسة  
العب من الهواة تم استخدام   21ى  جريت الدراسة علألى االختالل في التوازن  إرتبط بخطر تمزق الرباط باإلضافة  م
ي  أظهرت النتائج عدم وجود  ألعضالت باستخدام نظام اكيتاست و لتقييم فترات تحول اوازن المختلفة و دوات قياس التأ

فضل في القدم غير يمنة لكن برز ميل نحو التوازن األغير المهالمهيمنة و درة التوازن في الساق  داللة إحصائية في ق
 . مرغوب بها

االرتفاع من اج عزم الدوران و نتإالقدم المميزة وسرعة    :تحت عنوان  2009  خرون آدراسة ساندر و   -7-2-4
  .القرفصاء

نتاج عزم الدوران  إ العالقة ما بين القدم المميزة وغير المميزة وسرعة    لىعلى التعرف  إحيث هدفت الدراسة  
حيث تم استخدام اختبار الخطوة   فضل عند القدم المميزة أن النتيجة ستكون  أوارتفاع القرفصاء وافترضت الدراسة ب 

ن هناك قدرة أى  لإوتوصلت الدراسة    21.5العبين بمتوسط عمر    08على  ركل الكرة لمدة يومين  توازن و استعادة الو 
القدمين ولكن بتفاوت بين  نتاج عزم الدوران ونشاط العضالت واألإسريعة على   القفز في كال  فراد العينة  أداء في 

 . القرفصاءارتفاع دال بين تطور العضالت االرادية و كذلك هناك ارتباط و 

صانعات العاب في    ناشئاتمستوى التوافق الحركي لدى    :تحت عنوان   2008خرون  آ دراسة تيريزا و   -7-2-5
 كرة السلة. 

الدراسة   هدفت  لدى  إوقد  المختار  الحركي  التوافق  مظاهر  مقارنة  تم   الناشئات لى  حيث  السلة  كرة  في 
جريت أ...وقد  وضعية    345خرى  أالالتي يملن للعب في مراكز    وناشئات اختيارهن في مراكز معينة ½ وضعية  

قوامها   على عينة  في سن    ناشئة  40الدراسة  السلة  كرة  ت  14/15في  الكمبيوتر  سنة حيث  تكنولوجيا  استعمال  م 
  االنتقائي التوافق الحركي التالية سرعة رد الفعل للمثيرات البعدية ...رد الفعل الحركي االنتباه    خصائص استخدمت  و 
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ب مقارنة  صانعات اللع  الناشئات لصالح    إحصائيةات داللة  ذ ق  ثبتت الدراسة وجود فرو أ...التكرارات الحركية وقد  
التوافق الحركي على جميع    خصائص وصت الباحثة باستخدام برامج لتطوير  أخرى وقد  بالعبات مراكز اللعب األ

  .الذكري جراء دراسات على الجنس إلك ذ ولى من التعليم الحركي وكتركيز على التعلم مند المراحل األالالعبات وال

على   لألداءاالختالف في القدرات التوافقية الالزمة    تأثير   :تحت عنوان  2007خرون  آدراسة شو و   -7-2-6
  .داءمقدار تحسين مستوى األ

التوافقية على مستوى  االختالف في امتال  تأثيرلى التعرف على مدى  إه الدراسة  ذ وقد هدفت ه القدرات  ك 
القدم حيث اجريت الدراسة على عينة  الكرة لالعبي منتخب سنغافورة األ  داء مهارة ضرب أ العب تم    15ول لكرة 

العبين   العمدية خمس  بالطريقة  مع  أعلى    صنفوااختيارهم  سنوات  لمدة عشر  شارك  من  منهم  متقدم  مستوى  نهم 
ممن لم   ئمبتد   س سنوات وخمس العبين مستوى المنتخب وخمس العبين مستوى متوسط في مدة ال تزيد عن خم

بين المجموعة المتقدمة   إحصائيةات داللة  ذ فروق واضحة    كلى ما يلي هناإصلت  تو في مباريات رسمية و   يشاركوا
عالية من الدقة   الالعبين في كال المجموعتين درجة  ظهرأالمتوسطة حيث  لصالح المتقدمة و   المبتدئة المتوسطة مع  و 

افرزت درجة عالية من  عارضة حيث استخدمت في االختبار و على الضرب الكرة  لربعة المحددة  في المستويات األ
 المتوسطة. دة لكل من المجموعتين المتقدمة و التوافق بين المفاصل القريبة والبعي

  13مستوى القدرات الحركية والبدنية في اختبار العبي كرة القدم    :تحت عنوان  2003دراسة زويركو    -7-2-7
   .سنة

  التوافق في اختبار الالعبين حيث ار بعض الصفات الحركية التوازن و لى الوقوف على مقد إهدفت الدراسة  
ندا ين لبولئ ال الناشبطأالعب من فريق  18ى عينة تتكون من  اجريت الدراسة علاستعمل الباحث المنهج المقارن و 

تمارس   ال  الباحث  أومجموعة  توصل  وقد  رياضة  بين  ألى  إي  كبير  فرق  هناك  بين    نتائجنه    الالعبين االختبار 
 . الختبار من حيث الصفات البدنية والحركيةغير الممارسين في االممارسين و 

في ضرب الكرة عند ركلها بالقدم   ميكانيكيةالمتغيرات البيو   :تحت عنوان  2002  خرون آ و   دراسة بورج  -7-2-8
     .عالقتها بسرعة الكرةلمستخدمة وغير المستخدمة و ا

سرعة بكل من القدم المستخدمة وغير    العبين موهوبين قاموا بركل الكرة بأقصى  07جريت الدراسة على  أ
زادت سرعة القدم    نه كلما أ   ظهرت النتائجأو ،  صورة /ثا  400تم استخدام كاميرات ذات سرعات عالية  المستخدمة و 
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فعالية للساق وزادت سرعة القدم وقد  كلما زادت السرعة الزاوية للفخذ زادت الت سرعة الكرة بالقدم المستخدمة و زاد 
الباحث   الكألخص  سرعة  في  االختالفات  و ن  المستخدمة  القدم  بين  القصوى  المستخدمرة  نقل  غير  عن  ناتجة  ة 

 .لكرة عند الركل بالقدم المستخدمةلى اإالسرعة من القدم 

 التعليق على الدراسات السابقة -8

 : الفترة الزمنية -8-1

  2019-1986من خالل إحاطة الباحث بالدراسات السابقة والمشابهة اتضح أنها أجريت في الفترة ما بين  
 أجنبية. دراسة   08و دراسة عربية   25منها  33دها حيث بلغ عد 

 : األهداف -8-2

هدف أغلبها  أن  السابقة  الدراسات  من  للتوازن إ  ت اتضح  تمرينات  أو  برنامج  تصميم  من  األثر  معرفة  لى 
 .والتوافق الحركي على مهارات كرة القدم أو مهارات رياضية في مجاالت أخرى 

الدراسات كدراسة   الكثير من  النذير  وأكدت  لفته  ودراسة    2017وداد كاظم  ودراسة    2018كواسح  ربيع 
الهيتي  ودراسة    2016 أسعد  محمد  ودراسة    2015موفق  الحركي و   2016قائد  والتوافق  التوازن  تناولت  التي 

الذي بدوره سيسهم في تحسين  على تنمية أداء الحركة و   مهارات أخرى باالعتماد لتنمية وتحسين مهارات كرة القدم و 
الرياضات   لى بعض إة اليد والكرة الطائرة باإلضافة  األداء المهاري سواء بالقدم في كرة القدم أو باليد في رياضات كر 

 المالكمة ....... الفردية كسالح الشيش والوثب العالي و 

  2و    1التوافق الحركي المبرمجة للفريق ككل  بات التوازن و لى تطبيق نفس تدري إبينما تهدف الدراسة الحالية  
بالمئة من    70لكن العينة التجريبية تؤدي ما يقارب  و   ،الضابطةأي المجموعة التجريبية و    ،سنة  13للفئة أقل من  

و الو  التوازن  تدريبات  ودمج  العكسي  بالطرف  التدريبية  و ااجبات  المهاري  باألداء  الحركي  األهد لتوافق  نفس  اف هي 
 . التدريبية للعينة الضابطة لكن أفرادها يؤدون واجباتهم التدريبية بأقدامهم المفضلة

الدراسات   بعض  اتجهت  كدراسة    لىإبينما  العالقة  و  إيجاد  ميشيال ودراسة    ،2010خرون  آبوبانج 
و دراسة  و   ،2009خرون  آو   ،2005  أقنيزكادراسة  و   ،2009خرون  آو   تيريزا ودراسة    ،  2002خرون  آبورج 

متعب  ودراسة   األمير  دراسة  و   ،2014يوسف  عبد  و   ،2014رامي  التوازن  و بين  الحركي  األداء التوافق  قدرات 



 اإلطار العام للدراسة                                                                                  الجانب التمهيدي

 

32 

 

في   جميعها  المهاري  توصلت  حيث  مختلفة  و إرياضات  للتوازن  أن  مستوى  لى  تحسين  في  عالقة  الحركي  التوافق 
 .األداء المهاري 

 : المنهج المتبع -8-3

و   اتجهت  السابقة  الدراسات  التجريبيالمشا معظم  المنهج  استخدام  إلى  المتكافئة    بهة  المجموعات  بتصميم 
النذير  كدراسة   جليل  ودراسة    ،2018كواسح  براح  دراسة  و   ،2014أسيل  كاظم  دراسة  و   ،2019حمزة  وداد 
 .2015أسعد الهيتي دراسة و  ،2017

اتجه   الدراسات  اآلبعض  الكما  من  الإخر  استخدام  و لى   المقارنة  بأساليب  الوصفي  العالقات  منهج 
 ....االرتباطية

والضابطة    التجريبية  المجموعتين  بتصميم  التجريبي  المنهج  العتماد  الباحث  أمام  الطريق  أنار  ما  هذا 
 عدي ما يتناسب وطبيعة الموضوع. ببالقياس القبلي وال

 : العينة -8-4

استخدام العينات كل حسب اتجاهه  ما أدى إلى تنوع    ،السابقةليها الدراسات  إتصبو  تنوعت األهداف التي   
كدراسة    ،أهدافهو  الناشئين  فئة  على  اعتمدت  الدراسات  من  الكثير  أبو شهاب  لكن  عادل دراسة  و   ،2015عصام 

العمايم   أ  دراسة و   ،2012عطية   بين    ،1995صالح  دراسة  و   ،2004بو  ما  محصورة  ما  أوكلها  قبل طفال 
  .المتقدمينراسات التي تناولت فئة األكابر والمنتخبات و هناك بعض الد سنة و  17فئة أقل من و المدرسة 

 :المحتوى  -8-5

و ل  بالنسبة التوازن  المستقل  المتغير  الحجانب  أن  التوافق  تبين  قد  تناولت    18ركي  ومشابهة  سابقة  دراسة 
  .القدم المفضلةتأثيره/عالقته على متغيرات مختلفة ولكن باليد و 

دراسة سابقة    11يفة قد تبين أن  جانب المتغير التابع والمتمثل في األداء المهاري بالقدم لضع ل  أما بالنسبة 
ي دراسة  أدراسات أجنبية وال توجد    05دراسات عربية و   06دة زوايا منها  مشابهة تناولت موضوع الجانبية من عو 

 محلية وطنية. 

  : الدراسة اإلحصائية -8-6
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المتمثلة  ة في وسائل المعالجة اإلحصائية و المشابهمع الكثير من الدراسات السابقة و فقت الدراسة الحالية  ات
   .النسب المئويةالمعياري و  واالنحرافالمتوسط الحسابي رتباط  البسيط و معامل االو  "تسيودنت .ت "في اختبار 

 :من حيث النتائج -8-7

التوافق الحركي أثر ذو داللة إحصائية   لى أن لتدريبات وتمرينات التوازن و إكل الدراسات السابقة توصلت  
و  القدمب بينها  كرة  في  مهارات رياضية  و   ،ين  بينها  اختصا وكذا  في  مهارات  أخرى بين  رياضية  كذا وجود و   ،صات 

 اليد المفضلة.ولكن كلها صوب القدم و ات رياضية مهار و  قيد البحث  قة ارتباط معنوية بين المتغيرعال

دراسة   العمايم  دراسة  و   2012عادل عطية  ودراسة    2015أبو شهاب  أما  تناولت    2004أبو  .....فقد 
وأن هناك انتقال ألثر التدريب بالقدم   ،حركية من أجل رفع كفاءة القدم الضعيفة  –برامج تحتوي على عناصر بدنية  
 هو ما تحقق.و لقدم المميزة الضعيفة للمساهمة في رفع كفاءة ا

من   كل  دراسات  ساندر  دراسة  و   ،2002بورج  دراسة  و   ،2009ميشيال  دراسة  و   ،2010بوبانج  أما 
لفرق أن الغير مميزة متساويتان في القوة و الى أن القدم المميزة و إوالتي خلصت      ،2011باربرا  دراسة  و   ،  2009

 ي تنبيه القدم. أبينهما يكمن في سرعة القدم 

 :المشابهةاالستفادة من الدراسات السابقة و أوجه  -8-8

ة  استراتيجيلى حد ما  في فهم موضوع البحث و إساهمت الدراسات السابقة والمشابهة في الدراسة الحالية  
و  يتناسب  ما  مع  وصياغتها  اإلشكالية  تحديد  حيث  من  والتصميم    ،البحث أهداف  نهجه  والعينة  المنهج  واختيار 

المالئم والوسائل اإل لتحالتجريبي  لها  المناسبة  الحركية و حصائية  بيانات االختبارات  المعتمدة  ليل  الوقوف و المهارية 
الحالي من خالل مواطن التوافق واالختالف وهو    على النتائج المتحصل عليها إلعطاء قيمة علمية لموضوع البحث 

 كدته الدراسات المعتمدة في الدراسة.   أما حدث 
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 ملخص البحث 
أث  ب نامج تدريبي خاص بال شةةةةةةةةةةانر لال طاير   ل ت طي     الدراسةةةةةةةةةةر  لل ال   ف   ل هدفت

للهذا الغ ض اسةةةةةة مدمئا مئهج ت  يبي   .سةةةةةةئر 12ف ر تحت   الصةةةةةةبان البدن ر  ئد ناشةةةةةة ي     ال د 
،  تم اخ  ارها بشةةةةصد نصةةةةد   ال ب     ال د  "ألكاديم ر بطدالد لك   ال د "  06  ل  يئر م كطنر من 

حيث نسةةةةمت ال يئر  لل أرجم م مط ان ل انت  ا تيم م مط ر تمبةةةةم لب نامج ال شةةةةانر لال طاير، 
اير ف  ، أمةا األخي   فهي باةةار   ن م مط ةر  لالثةةان ةةر لب نةامج ال شةةةةةةةةةةةةةةةانةر ف  ، لأخ   لب نةامج ال ط 

اسةةةةةةةةةة مدمئا أدا    نل مم الب انا حيث خبةةةةةةةةةة ت  د الم مط ان لا ارير اخ ااران بدن ر، ل .  شةةةةةةةةةةاهد 
الماص  ر ل ب نامج ال دريبي  لل أ، ب د جمم الئ ائج لم ال  ها  حصةةةةةةةةةةةةةائ ا تم ال ط ةةةةةةةةةةةةةد  االخ ااران

ال بي     ال د  لد      ل  ةب ي السة  ر لال در  ال بة  ر أث  لاضة  لف ال ر  بي  بال شةانر لال طاير 
الب امج بهذا الئطع من  بةة لر  االه ما ل  ل هذا األسةةاأ أل ةةت الدراسةةر بسةةئر 12 ةةئأ أند من 

     ال د .  لئاش ي  ح   ر لالصبان البدن رألهمي ها في تئم ر ال دران ال  لذلك ال دريب ر

Abstract 

The study aims to identify the effect of a training program for agility 

and balance on the development of physical qualities for junior football 

players under 12 years old. For this purpose, we used an experimental 

approach on a sample consisting of 60 football players for the "Boudaoud 

Football Academy" that were deliberately selected. The sample was divided 

into four groups and they were as follows: one group subjected to the agility 

and balance program, the second to the agility program only, and the other 

to the balance program only. The latter is a witness group. Where all groups 

were subjected to a battery of physical tests, and to collect the data we used 

the test tool, after collecting the results and processing them statistically, it 

was concluded that the training program for agility and balance has a clear 

and effective effect on the speed and muscular capacity of football players 

under 12 years old, and on this basis the study recommended It is necessary 

to pay attention to this type of training program due to its importance in 

developing the motor abilities and physical qualities of football players under 

12 years old.  
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 مقدمة: 
أ احت اإلن ايان ال ياض ر لاألرنا  الق اس ر ت ح ق لت ح م نبد خطض المئافسان   ل   

الم ادين ال ياض ر بببد ما تط  ت  ل ه الدراسان لالاحطث ال  م ر لجذلك أ احت المااريان ت د  
المم ب ان ال  م ر. لند شهدن الح  ر ال ياض ر في ال  طد األخي   لخا ر     ال د  مئها طب   في  

كبي   ج  ت حدلد ال دران الاش ير تكس   د الحطاجز لت ت ي ل ح يق أرنامًا  انت في الماضي من 
لصدفر لإنما  محض الم ال، هذا ال  طر الكبي  الذ  شهدته     ال د  لم يأتي من ف اغ لال  ن ط يق ا

جاء لي طج  د ال هطد ال  م ر لالميدان ر ال ي ط أن   ل هذه ال ياضر بببد ما تط  ت  ل ه ال  ط  
  م ال دريب    ال ب ر لاالج ماب ر ال ي تأخذ مئها     ال د   د ما من شأنه أر يبيدها في سبيد ال  طر.

في ت طر األل اب لال ياضر،   م اإلدار    هط ا خ  ي  ب  من ال طامد األساس ر ال ي ل بت دلرًا  بي اً 
 شصد  بي . في الم ال ال ياضي أ ا  أيبا من ال طامد ال ي تحدد ن اح المؤسسان ال ياض ر ب

الم  دمر مئها لالئام ر ج  ت أ حاب   الب دار  ال د  في مم  أ  لك    الكبي    نظ ا لألهم ر 
ال ي ت مد   ل ت طي  ال عار لان  اء الب امج المب   يبك لر دائما في  ي اد أفبد األساليب ال  م ر  

في   ل مشار ر  ال ياضيين  فإر  م  ر   داد  للهذا  ال ال ر،  ل مس  زمان  ل ط طل  الاليمر  ال دريب ر 
المساب ان ال ياض ر  م  ر بالغر األهم ر ت   ز   ل  د   طامد، من بين هذه ال طامد   ف ر اخ  ار  

 .الب نامج ال دريبي الب ال

ا  ال دريب في     ال د   م  ر م  د  تس د ي   ما لممارسر ميدان ر لل س أحدهما  ل د أ 
ف    ما أنا ال  ماد   ل المب   الميدان ر دلر ال  طء  لل ال  م يمد بإحد  ال طا د األساس ر ل  طي  

ت  ت ك المب   لال مد   ل نمطها بد س حد مئها لي  د من  احبها مدرجا يئ صه الكثي  مهما  ان 
خب ته ال م  ر حيث أر ارت اء مس ط  أداء ال ياضي هط  حد  مؤش ان ن اح ال م  ر ال دريب ر،  ر 
ال  طر الكبي  الذ  حدث في ف ق ال دريب، لااله ما  الم زايد بالاحث  ن أساليب  ديد  في تدريب 

ال دريب ر  ج     الب امج  ال  م ر في تم    للضم  نادرا   ل ال ياضيين لاال  ماد   ل األسس  ه 
.تح يق المس طيان ال نم ر المم  بر

1 
لفي هذا الصدد أج يئا دراسر اس  الب ر   ل المدرجين المه مين بهذه الب ر فكار اإلجماع   ل أهم ر 
ال م    لالب امج ال دريب ر لدلرها في ت طي  ش ل ال طانب في     ال د   ما تطنبئا  ئد مد  أهم ر 

 
   1992السيد  بد الم صطد، نظ يان ال دريب ال ياضي )تدريب لفسيطلطج ا ال حمد(، م ا ر الشااب الح ، ال اه  ، 1
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سئر ل ار  جما هم أيبا   ل ض لرير   12-10ل ب ر ال م ير    تحسين ندرتي ال شانر لال طاير ال دريب  
 بالئسار لهذه الب ر ال م ير.   ال درانهذه  تحسينت   م ل 

بال شانر  تأثي  ب نامج تدريبي خاص  من هذا المئ  ق  ار اخ  ارنا لمطضطع بحثئا هذا الذ  ي ئالل  
البدن ر الصبان  ب ض  ال د     لال طاير   ل  ناش ي      بال   يف ئر،  س  12- 10لد   نمئا  حيث 

  ، بالمطضطع من خالل ط ح  شصال ر بحثئا ال ي تصب في   ب المطضطع الذ  نحن في  دد دراس ه
 . ل ذا ف ض اته لتحديد مص  حان الاحث لأهم ر لهدف الدراسر هذا ف ما يمص ال انب ال مهيد 

بإب اي أهم ر  فصطل تمثد البصد األلل    أرجمأما ال انب الئظ   من الدراسر الذ  حددناه في  
لالبصد الثاني ف د خصصئاه  ،  ال شانر لال طاير في     ال د   ئد الئاش ين مم   ف ر ت  مهما لتحسيئهما 

ال م    لالب م ر في       ال دريب ال ياضيلالبصد الثالث ت  نئا ف ه  لل  ،  ل س  ر لال در  ال ب  ر
 .خصائص الب ر ال م ير  لالبصد ال ابم أب ينا ف ه، ال د 

لضحئا ف ه  ج اءان الاحث    مامسفص ينم البصد ال   أما ال انب ال  ب  ي ف د تئاللئاه في
لجيئا ال  ق المس مدمر في الاحث لم  مم الاحث لم االته ل ذا ط ي ر ال ح يد اإلحصائي، لإج اءان  

ئانشر ن ائج االخ ااران  خصصئاه  لل   ض لم  سادأال  بيق الميداني لحدلد الدراسر، لالبصد ال
الئ ائج  م اب ر  االس ئ اجان،  البصد   ل  هذا  يح ط   الميدان ر  ما  الدراسر  من  الم حصد   يها 

 بالب ض ان لأخي ا ال ط  ان. 
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 اإلشكالية:-1

 ال  د   لل تؤد  ال ي الب الر الطسةةةةةةةائد من ال ياضةةةةةةةي ال دريب لب امج ال  مي ال م      ر

 .ال د  ك   لخا ر ال ياض ر األل اب جم م في لالب ق  الئاش ين الممارسين بمس ط  
 ال ياضةان لفي كافر في م  اداً  أم اً  األخي   السةئطان في الئاشة ين بب ق  االه ما  أ ةا  لل د

 بأر المؤسةةةةسةةةةان ت ك  ن المسةةةة طلين  يمار  لل ذلك لي جم المئظمر، ال ياضةةةة ر المؤسةةةةسةةةةان كد

 للم جيداً  لفئ ا  ت جطيا    داداً  الم دين بالال بين الب ق األللل تمد ال ي األسةاسة ر ال ا د  هم الئاشة ين

 بالئاشةة ين رياضةة ر م اكز أل أندير من تحطيه بما  ال ياضةة ر المؤسةةسةةان اه ما  حد  ئد األم  ي أ

 ل  ل هؤالء ر اير لها  تبةمن المشةاريم من ل دد الدلل حصطمان ب بئي ذلك، ت د  ند األم   ر بد

 حدث كما  اإل داد  أل االب دائي ال    م مسةة ط     ل سةةطاء ال ياضةة ر المدارأ  نشةةاء المثال سةةبيد

  1.السابق  السطفي ي االتحاد لدلل الصين لألمان ا  في

 من تدريبهم  م  ر تئبثق  أر هي الئاشةةةةة ين تدريب ب م ر أر حماد  ب اه م مب ي يشةةةةةي  كما 

 باألسةة طب ال مد ألر لنصةةي   المد  لم طسةة ر ططي ر خ    من تئ  ق  مئظمر  م  ر ب امج خالل

 2.ممصن مس ط   أفبد  للبهم   لالط طل الئاش ين بمس ط   االرت اء يبمن ال  مي المئظم

 ت  ند ال ي الم طنان من كثي  في مم  أ الب ان تطاجه ال زائ  في ال د  ك   لعار تزال ما 

   ل لالمبئ ر الم ئئر ال دريب ر الب امج اسةةةةة  مال  د  مئها  أسةةةةةااب ل د  ي جم لذلك ال عار مسةةةةةي  

 ل     امر الم ال ال ياضةةةي في ال الي المسةةة ط    لل الط ةةةطل اليط  الصةةة ب فمن   م ر، أسةةةس

 ك   م ال في م يئر   م ر لج امج أسةةةةس   ل المبئي ال ياضةةةةي ال م     ي م لم ما  خا ةةةةر ال د 

 ال  االداء ال يد ل ب يق  تح ق  ال ي ال طامد أهم من ي  ب  ل عار األسةةةاسةةة ر المهاران  ت ار لأر ال د 
أر ل  انب البدني له دلر ها  لف ال في     ال د  الحديثر ليشمد ذلك ت طي  جم م الصبان البدن ر  

 اسةة  ا ر مد    ل ي طنأ ف يق  أ  ن اح لأر  ئد الئاشةة ين،  لال در  ال بةة  ر لجاألخص السةة  ر

ل  الم أ مم تطف  السةةةة  ر من ندر لجأند ب بطق  المم  بر بأنطا ها  األسةةةةاسةةةة ر المهاران أداء ال ب ه
لال بةةةةييق  بصد نط  الخ  اق دفا ان المصةةةةم بالئسةةةةار ل ه ط  ل ذلك اسةةةة  جاع الك      ين  الاليم ال ط 

 .من مساحان ال  ب بأنصل س  ر ممصئر بالئسار ل دفاع

 في  ديد  لسةةةةةئطان ق امه خالل من الااحثال الب   ذهن في تب طرن ند الاحث مشةةةةةص ر  ر

 م احد لمم  أ لم اب  ه م ايشةةةةةةةةة ه من ل ذلك ال د ، ك   مدارأ مسةةةةةةةةة ط     ل ال دريب م ال

 لخصةةةةةةةةائص ال عار طب  ر م ا ا  ل د  ال دريب ر، الب امج بئاء ي م بمطجبها  ال ي لالك ف ر ال دريب

 .المدرجر ال م ير الم احد لمميزان

 
  23ص    1996مص ، ال  جي، البك  دار الم اه ر،  لل ال بطلر  من ل  ئسين ال ياضي ال دريب :حماد  ب اه م مب ي 1
    218ص  نبسه، الم جم :حماد  ب اه م مب ي 2
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 أر  ال لان صةةةةاران، ان ايان من ال الم ر ال د  ك    ل ه ل ةةةة ت مما  بال غم الل ذلك ضةةةةأ

 جم م   ل الئ ائج ضةةةةةةةةة أ األللل الطه ر مئذ يالحظ  ال زائ ير ال د  ك   مسةةةةةةةةة ط    لل الم أمد

م   اان    حد  لهي بال كطين   ل مسة ط  األ ةئاف الدن ر االه ما   د   لل راجم لهذا ،األ ة د 
 .ال ياضي االح  اف ن اح

 دلر لها  ال دريب ر الب امج أر في أهمي ها  ت  ت لال ي الدراسةةر هذه جاءن األسةةاأ هذا ل  ل

ب نام ا    حيث لضة ئا  ،ال ياضة ر خا ةر المدارأ ال كطيئ ر الال بين تكطين م ال في لحسةاأ كبي 
لأخبةةةةة ئاه   ل  يئر الاحث مم  ج اء اخ اار نب ي لاخ اار ب د  ال شةةةةةانر لال طاير تدريب ا خا ةةةةةا ب

 يمصن المئ  ق  هذا لمن  الب ر،الصةبان البدن ر االسةاسة ر لهذه د  تأثي  ذلك الب نامج   ل لق اأ م

 .ال الي ال ساؤل ط ح

 :العام التساؤل -1-1
لدى ناشـئي كرة  ات البدنيةصـفالعلى  بالرشـاقة والتوازن خاص  البرنامج تدریبي  للتأثير   هل يوجد

 سنة؟  12-10القدم 
 :التساؤالت الجزئية-1-2

 ؟ل ب نامج ال دريبي في تحسين ندر  ال شانر لال طاير  أث هد يطجد   •

لد  ناش ي     ال صط   تساهم في ت طي  الس  ر  لال طاير   هد تحسةين ندر  ال شانر •
 ؟سئر 12-10ال د   

لال طاير تسةةةاهم في ت طي  السةةة  ر االب دائ ر لد  ناشةةة ي    ال شةةةانر هد تحسةةةين ندر  •
 ؟سئر 12-10ك   ال د  

ندر  ال شةةانر لال طاير تسةةاهم في ت طي  ال در  ال بةة  ر لد  ناشةة ي      هد تحسةةين •
 ؟سئر 12-10ال د   

 الفرضيات:-2
 الفرضية العامة 2-1

ــاقة والتوازن البرنامج التدریبي الخاص   ــفات البدنيةله تأثير ايجابي على تطویر   بالرشــــ لدى  الصــــ
 .سنة 12 -10ناشئي كرة القدم فئة 

 الفرضيات الجزئية: 2-2
 .ل ب نامج ال دريبي في تحسين ندر  ال شانر لال طاير  أث يطجد   •

تسةةةةاهم في ت طي  السةةةة  ر ال صةةةةط  لد  ناشةةةة ي     لال طاير تحسةةةةين ندر  ال شةةةةانر   •
 .سئر 12-10ال د   
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السةةة  ر االب دائ ر لد  ناشةةة ي     تحسةةةين ندر  ال شةةةانر لال طاير تسةةةاهم في ت طي    •
 .سئر 12-10ال د   

تحسةين ندر  ال شةانر لال طاير تسةاهم في ت طي  ال در  ال بة  ر لد  ناشة ي     ال د   •
 .سئر 10-12

 :ضبط متغيرات الدراسة -3
هط باار   ن الم غي  الذ  يب  ض الااحث أنه السةةةةةةةبب أل أحد   :تعریف المتغير المســـــتقل -3-1

 .األسااب لئ   ر م يئر، لدراس ه ند تؤد   لل م  فر تأثي ه   ل م غي  آخ 
 ."ال شانر لال طاير " لهط :تحديد المتغير المستقل -3-2
م غي  يؤث  ف ه الم غي  المسةةةةةةةةة  د هط الذ  ت طنأ ق م ه   ل مب طل   :تعریف المتغير التابع -3-3

تأثي  ق م الم غي ان األخ   حيث أنه   ما أحدثت ت ديالن   ل ق م الم غي  المسةةةةةةة  د سةةةةةةة ظه    ل  
 (1)  ال ابم.الم غي   

 ."الصبان البدن رلهط " :تحديد المتغير التابع -3-4
 ." “ال أثيلهط  :المتغير الوسيط -3-5
 :أهمية البحث-4

   م ر أسةةةةةةةةس   ل م  مد م   ح تدريبي ب نامج تأثي  م  فر  في الاحث أهم ر تئحصةةةةةةةة 

 المدرجين أداء ت طي ل   ال ياضةةةةة ر المدارأ لد  ال د  بص   الاحث نيد األسةةةةةاسةةةةة ر المهاران ل  طي 

 ال د  ك   لال بي لال طاير ال شةةةةةةةةةانر  ل ئم ر  م   ح تدريبي لب نامج نمطذج خالل من ف نهم إل داد

 الئات ر األ  اض   ل ال بةةةاءل  سةةةئر 12  تحت ال زائ ير ال د  ك   مدارأ مسةةة ط     ل ل ئاشةةة ين

 م  طمان إضةافرل   ال ياضة ر المدارأ  ناشة ي لت   م تدريب حيث من الال  الن ر الممارسةر سةطء  ن

 .المطضطع بهذا الماص لالم  في ال  مي ال  يد  لل جديد 

 :البحث أهداف -5

 ل ئم ر ال طافق الح  ي م   ح تدريبي لب نامج نمطذج    داد خالل  من لذلك المدرجين أداء تحسين - 1

 .سئر  12تحت ال د  ك   لال بي

 ال د  ك    مدارأ لتئم ر ال طافق الح  ي في لت   م ال دريب ر الب امج أهم ر مد    ل الكشأ- 2

 .سئر   12تحت

 .بئاءه في   م ر أسس   ل ي تكز م ئن تدريبي ب نامج   داد- 3

 
أسامر  امد راتبم الاحث ال  مي في ال  ج ر البدن ر لال ياض ر ل  م الئبس، دار البك  ال  جي، بدلر طا ر،    -محمد حسن  الل   1

 (.219، ص )1999ال اه  ، مص ، 
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 :الموضوع اختيار سبابأ -6

  المطضةةةةةطع  هذا حطل ال اد  الدراسةةةةةان أر هط الاحث بهذا الق ا   لل بئا  أدن ال ي الدلافم  ر
  لال سةةةةةةةةةةائد  لاألبحاث الدراسةةةةةةةةةةان   ل االطالع خالل من  ال زائ ، في خا ةةةةةةةةةةر ن ي ر تكطر  تكاد

 في األكب  االه ما  أر الااحثال الب   الحظ  ف د ال دريب ر، الب امج م ال في السةةاب ر لاألط لحان

 هئاك حين في المم  بر، األل اب لممارسةةةةةةي األكاب  الال بين   ل مئصةةةةةةب كار الدراسةةةةةةان هذه

 الب امج أ ةةةةاحت حيث سةةةةئر  12تحت ال د  لك   ال كطين بمدارأ ته م ال ي الدراسةةةةان  في ن ص

 بصةحر ال ط   لإيمانئا  لفئ اً  مسة طاهم بدن ا  لرفم الئاشة ين لإ داد تأسة س في الب الر الطسةي ر ال دريب ر

 الم دين بالال بين سةةةةئاً  األ  ل الب ق  تمد ال ي األسةةةةاسةةةة ر ال ا د  هم الئاشةةةة ين بأر ال ائد  الب ض

 ال ي الشةةاان ر الب ان خالل من يئ  ق  ال ياضةةي الئاد  في االسةة ثمار لار جيداً  لفئ ا   ت جطياً    داداً 

 جاءن ل   ه  مسةةة  بال، مئها  االسةةة باد  نصةةةد بها  ال ئاير لجب لجال الي األكاب ، لب يق   خزاناً  ت  ب 

الصةةةةةةةةةبان  لأث ه   ل    بال شةةةةةةةةةانر لال طاير ب نامج تدريبي خاص  أهم ر  إلب اي الاحث بهذا الق ا  فك  
  .سئر  12تحت ال د  ك   لال بي  البدن ر

 المفاهيم والمصطلحات،تحديد  -7
 ر أ  دراسةر   م ر أل  مطضةطع ت   ب مئا تحديد المباه م األسةاسة ر المسة مدمر في هذه الدراسةر   

 أل الاحث ان النا من هذا ن   ق  لل ش ح ب ض المباه م األساس ر في مطضطع الدراسر،
  :تعریف كرة القدم ❖

"  :التعریف اللغوي  ✓ ال ةةةةد   بةةةةال ةةةةد ، " هي   مةةةةر التيئ ةةةةر لت ئي ر ةةةةد   Foot،ballك      الك   
" أل     ال د  األم يص ر أما     ال د  Rugby“بالةةةةةةةة فاألم يصيطر ي  ب لنها بما يسمل  ئدهم 

  ،"Soccerالم  لفر لال ي سئ حدث  ئها تسمل "
ــطالحي  ✓ تمارأ من ط ف جم م الئاأ  ما       ال د  هي رياضةةةةةةر جماب ر،  :التعریف االصــ

د شةيء رياضةر جماب ر ي ك ف م ها  د أ ةئاف  أشةار  ليها رلمي جميد،"     ال د  نبد  
 .(1)الم  مم"  

ك   ال د  هي رياضةةةةةةر جماب ر تمارأ من ط ف جم م األ ةةةةةةئاف،  ما التعریف اإلجرائي،   ✓
الباا، ت  ب بطاسةةةةةةة ر     مئبطخر فطق أرضةةةةةةة ر    09ت  ب بين ف ي ين ي ألأ  د مئهما من 

تح يك الك   بطاسة ر األندا  لال يسةم  مسة  ي ر، في نهاير  د ط ف من ط فيها م مل لي م  
 ال لحارأ الم مل ب مسةةها باليدين ليشةة ف   ل تحص م الماارا  حصم لسةة ، لحصمار ل  ماأ  

دق  ةر،    10دق  ةر، لف    راحةر مةدتهةا    40لم اقاةر الطنةت بحيةث تطنيةت الماةارا  هط    لحصم رابم
 .ال زاء لبصد بين الب ي ينلإذا ان هت الماارا  بال  ادل يب   الحصم  لل  ج اء ض جان  

 
 . 52، 50 ، ص1986، 1"ك   ال د "، دار الئ ائض، بي لن )لبئار(، ط ،رلمي جميد 1



 
 

 مدخل عام للدراسة                                                              الجانب التمهيدي

9 
 

 

 :الرشاقةمفهوم  ❖

" بأنها ناب  ر الب د   ل تغيي  ات اهه  1969ي  فها " ب اه م سةةةةةالمر   :التعریف االصـــطالحي  ✓
 بس  ر لتطنيت س  مين.

ت  ب  ال شةةةةةانر من الصةةةةةبان المهمر ل عار لما ت   اه من سةةةةة  ر لتطافق    التعریف االجرائي: ✓
 ةد  ح  ةان في مهةار  لاحةد  فةالال ةب  ئةدمةا يم  ةك هةذه ل ةذلةك إلدمةاج    في تغيي  االت ةاه،

الصةةةةةةبر بمسةةةةةة ط  جيد تكطر لديه ال در    ل الم الغر بالك   بسةةةةةة  ر لجدنر، باإلضةةةةةةافر  لل  
الم در  ال يد    ل تغيي  ألضةةةةةةةةةةاع جسةةةةةةةةةةمه بسةةةةةةةةةة  ر لجدنر  ئد أداء المهاران في   لف  

 مم  بر.

  تعریف التوازن: ❖

  ل االح باظ بطير ال سةةةةةةةةةةم في الثاان أل الح  ر،   بال طاير أر يصطر الب د لديه ال در ن ئي 
 ما أر   ،لهذا ي   ب سةةةةة     تامر   ل األجهز  ال بةةةةةطير من الئاح ر ال بةةةةة  ر لال صةةةةةب ر

ال طاير ي   ب ال در    ل اإلحسةةةاأ بالمصار لاألب اد سةةةطاء  ار باسةةة مدا  الاصةةة  أل بدلنه 
ل ب  ا لت  ب  سالمر ال هاي ال صبي أحد ال طامد الهامر المح  ر ل  طاير  صب ا أل ذهب ا  

بين ال هايين ال بةةةةةةةةة ي لال صةةةةةةةةةبي لها دلر ي بين في المحافظر   ل   كما أر  م  ر ال آير
  لخ....  للثبال سم أل الح  ر ال ي ي ط  بها اإلنسار من مشي لج     اتزار
 القصوى: تعریف السرعة ❖

 امد ثاني ي  ف بالسةةةةةةةةة  ر    الب د أنصةةةةةةةةةل م دل من تزايد سةةةةةةةةة  ر ال    يدخدب دما يب غ 
 ، ليشةةةةي  "ايتاران"  18ال صةةةةط  في سةةةةاانان ال    لهذا  ئدما تزيد مسةةةةافان ال     ن  

 ،91تزيد  ن    لأال   43، 27ت د  ن   أال لل أر مسةةةةةةةةافر ق اأ السةةةةةةةة  ر ال صةةةةةةةةط  ي ب  
43. 1 
 تعریف السرعة االبتدائية: ❖

لذلك ل  اب ها   يصئأ هذا الئطع من الس  ر تحت خانر الس  ر االن  ال رالتعریف االجرائي:  ✓
  بح  ان مم ال   يف السةةابق، حيث يسةة   م ال  د دفم جسةةمه في ال بةةاء  ن ط يق الق ا   

م  ةال ةر من نطع لاحةد، لمن خالل هةذا ي بين لئةا أنهمةا ت   ق ب ةام ين اثئين همةا  ةامةد م ةدل 
تزايد السةةةةةةةةةةة  ر ل امد السةةةةةةةةةةة  ر ال صةةةةةةةةةةةط ، فهما ي  ب ار من أهم المحددان ل ح يق الئ ائج  
الحسةئر في ال ياضةان ال مصةصة ر،  ما أر هذا الئطع محدد المسةافر الم  ط ر لال ي ال تزيد  

ال ياضةةةان ال مصةةةصةةة ر،  ما أر هذا الئطع يحدد بالمسةةةافر الم  ط ر    ما أرم  ،  18 ن  

 
 . 233، ص 1994طار، محمد حسن  الل  ومحمد نص  الدين رض 1
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ثطاني، لفي هةذه المةد  ي م   3م  ،  مةا أر هةذا الئطع يةدل   ةاد   لل    18لال ي ال تزيةد  ن  
الم طاجد داخد ال بةةةةة ر لالذ  يب غ حطالي    ATP ن اج ال انر ال هطائ ا لذلك باسةةةةة هالك ال 

1مي ي مطل /  غ. 6
 

السةةةة  ر بأنها، ال در    ل تح يك أط اف    1980ي  ف "ف انك ديك" :  ف االصــطالحي التعری ✓
لتصةةةةةد الح  ر  لل   ال سةةةةةم أل جزء من رلافم ال سةةةةةم أل ال سةةةةةم  صد في اند يمن ممصن،

الحد األنصةةةةةل ل سةةةةة  ر حيئما ال يصطر هئاك أ  تحميد   ل األط اف أل األجزاء الم ح  ر  
 ما أر هئاك أسةةةاليب أخ   لق اأ السةةة  ر تسةةة مد  فيها    ،لت اأ السةةة  ر بطحد  الم  /ثان ر

 لغي ها. Cinématographiquesاألجهز  لاألدلان  اس مدا  ط ق ال س يد السيئمائ ر

 تعریف القدرة العضلية: ❖

مزيج من ال ط  ال بةةةةةةةةةةة  ر لالسةةةةةةةةةةة  ر، لند ي اادر  لل الذهن أر الب د الذ  ي م م بال ط    هي ✓
 د األحطال أر يح ق أرناما م تب ر في اخ  اران ال در   ال بةةةةةةةة  ر لالسةةةةةةةة  ر ل سةةةةةةةة   م في  

 .ال ب  ر

  :المشابهة الدراسات -8

  الم مط ر  تح    ال ي األب اد لم  فر الاحث مشةةةةص ر م ال ر في المشةةةةابهر الدراسةةةةان تكمن
 م طمان اسةةةةةة كمال أجد لمن الاحث، م غي ان لضةةةةةةا   تم   ه تطجيهه، في مئها  االسةةةةةة باد  مم

 لال ي يده تحت لن ت ال ي الاحطث من م مط ر   ل الااحث ال الب  اط م ف د ال  مي،  الاحث

 ال الب يسةةةا د أر يمصن السةةةاب ر ل دراسةةةان لالئاند ال ميق  االسةةة   اض أر  ذ بحثه  مم تشةةةابه فيها 

 . م ه كباء  يياد    ل الااحث

 الدراسة األولى:
 رســالة القدم، كرة العبي  عند المرونة صــفة تطویر على مقترح  تدریبي  برنامج تأثير  ،يزید قالتي 

 ،م  2007،الجزائر ،ابراهيم دالي  جامعة والریاضية البدنية التربية معهد ،ماجستير

 مالدراسة من الهدف
   ل المبئي الم   ح ال ياضةةةةةي ال دريبي الب نامج خالل من الم لنر  ةةةةةبر تأث  مد  تطضةةةةة  - 1

 ال مهيدير،  الم ح ر ال دريب ر الطحد  م حد كد في لتكث بها  لالثاب ر الديئام ص ر الم لنر تمارين أسةاأ

 .الثانطير الم ح ر في يئش   مدرسي لب يق  ال د  ك   ال بي  ئد الم ام ر ال ئ س ر،

 
1 Jurgen wench, 1997, p302 . 
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 الم لنر   ةةةةةبر   ل الم لنر ب مارين ال دريب ر الب امج تكث ف ط ي ر تأثي  مد    ل االطالع- 2

 .الثانط   ال طر في المدرسي ل ب يق  ال د  ك   ال بي لد 
 .سئر 17-16 بين ما  أ مارهم ت  الح ال ب 18 :الدراسة عينة

 .ال   يبي المئهج اس مد  :المستخدم المنهج

 .)م لنر( بدن ر اخ ااران ،لاألجئب ر ال  ج ر لالم اجم المصادر مالمعلومات جمع أدوات
 مالدراسة نتائج 

  لالثاب ر  الديئام ص ر الم لنر تمارين أسةةةةةةةةةةاأ   ل المبئي الم   ح ال ياضةةةةةةةةةةي ال دريبي الب نامج-1
  ت طي   في تأثي  له الم ام ر ال ئ سةةةةةة ر، ال مهيدير، الم ح ر ال دريب ر الطحد  م حد كد في تكث بها ل 

 .الثانط   ال طر في المدرسي ل ب يق  ال د  ك   ال بي  ئد الم لنر  بر

 ال بي لد  الم لنر  ةةبر ل  طي  األفبةةد هي الم لنر ب مارين ال دريب ر الب امج تكث ف _ط ي ر2

 .الثانط   ال طر في المدرسي ل ب يق  ال د  ك  

 .الم لنر  بر ت طي  في اي اب ر ن ائج ت  ي الديئام ص ر الم لنر تمارين ط ي ر- 3

 .أند  بدرجر للكن الم لنر  بر ت طي  في اي اب ر ن ائج ت  ي الثاب ر الم لنر تمارين ط ي ر- 4

 الدراسة الثانية:
 لكرة الصـغرى  الفئات تكوینو  إعداد في  العلمية التدریبية البرامج تخطيط أهمية إدراك  ،سـعد سـديرة

 ،الجزائر ،الجزائر جامعة ،والریاضــية البدنية التربية معهد ،ماجســتير رســالة ،ســنة 14-12اليد 
 .م 2007

 مالدراسة من الهدف

 .اليد لك   الصغ    الب ان تكطينل  إل داد بالئسار ال ياض ر الئطاد  أهداف م  فر-1

 .أهدافها  تح يق  في الصغ    ل ب ان بالئسار ال ياض ر الئطاد   خباق  أسااب  ن الكشأ-2

 .اليد لك   الصغ    ل ب ان ال كطيئ ر ال دريب ر بال م  ر ل ئهطض م   حان ت ديم-3

 مالدراسة عينة

 الاالغل  اليد  لك   ل سةةةةئ يئر ال هطير ل اب ر األلل ال سةةةةم أندير مسةةةة ط   مدرجين الاحث  يئر شةةةةم ت

 الب ق  رؤسةةةةةةاء من ف د  26من م كطنر م صةةةةةةطد  أخ     يئر   ل اال  ماد تم كذلك  26 ددهم

 .الزمن من محدد  مد  ب د االس ب انان هذه جمم لتم االس ب ار اس ماران   يهم تطييم تم حيث

 .المسحي المئهج الدراسر هذه في الااحث اس مد : المستخدم المنهج

 .االس ب ار ،الشمص ر الم ابالن ،لالم اجم المصادر مالم  طمان جمم أدلان
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 :الدراسة نتائج

 لمحدد   الم الم لاضةةةةةةةحر أهداف للضةةةةةةةم لتم     بئاء في ل مدرجين كبي  لضةةةةةةة أ نصةةةةةةةطر-1

 اليد لك   الحديثر  الم   اان ب  طي  تسم  لال ت ماشل ال الم ا ر ال دريب ر الب امج  ر كما  ل ب نامج

 لك   ال ياضةةي  ال دريب م ال في لاإل داد ال كطين لسةة اسةةر الب ق  لرؤسةةاء المسةةي ين اه ما   د -2

 لاألهداف ال دريب ر  ال م  ر إلن اح البيداغطج ر لالطسةةةائد المادير اإلمصانان في البادح لالئ ص اليد

 .المس    ال دريب ر ل ب امج المطضط ر

 الدراسة الثالثة:
 الصــغرى  الفئات القدم كرة العبي  إعداد برامج تقویم ،محمد الحاج  على قاصــد بن على لألشــراف

 جامعة  (والریاضــية البدنية التربية معهد دكتورة رســالة ،الجزائریة القدم كرة مدارس مســتوى  على

 .(م  2005،الجزائر ،الجزائر

 مالدراسة من الهدف

 .أهدافها  تح يق  في ال زائ ير ال د  ك   مدارأ نصطر أسااب   ل الكشأ- 1

 مالدراسر نصد الاحث  يئر ال د  ك   مدارأ لمدرجي ال دريب ر الب امج ت طيم- 2

 لالمهاران  البدن ر الصةبان ل  طي  م   ح نمطذج خالل من ف نهم لإل داد المدرجين أداء ت طي - 3

 .ال زائ ير ال د  ك   مدارأ مس ط     ل الصغ    الب ان ال د  ك   لال بي األساس ر

 مالدراسة عينة

 الال بين   داد ب امج ل  طيم االسةةةة ب ان ر االسةةةة ماران ب طييم الااحث نا  المسةةةةح ر ل دراسةةةةر بالئسةةةةار

 .الصغ    ل ب ان الغ ج ر ال هطير الا طلر يئش طر  الذين المدرجين جم م   ل الب ان لهذه

  ف يق ضةةةةةةةاب ر لم مط ر ت  يب ر م مط ر م مط  ين باخ  ار الااحث ف ا  ال   يب ر الدراسةةةةةةةر أما 
 األشةةةةاال ف ر من الباا   20،اال ةةةةاغ  ف ر من الباا   16ال   يب ر الم مط ر لهي مسةةةة غانم لداد
 .الباب ر الم مط ر لهي مس غانم ف   لف يق  ،األلاس   ف ر من الباا  18

  ال   يبي  لالمئهج المسةةةةحي، المئهج مئه ين الدراسةةةةر هذه في الااحث اسةةةة مد  :المســـتخدم المنهج
 .به خاص م ال في اس مد  مئهما  لاحد كد

 .االس ب ار ،الشمص ر الم ابالن ،لالم اجم المصادر مالبيانات جمع أدوات
 مالدراسة نتائج

 ال دريب ر  ل هي ر الم دمر االسةةة ب ان ر االسةةة مار  ن ائج مئانشةةةر خالل لمن المسةةةح ر ل دراسةةةر لجالئسةةةار

 محدلدير ذلك  لل ضةةأ ضةةع ف المهئي اإل داد أر لطحظ  المدرب ل  طيم بالئسةةار الصةةغ    ل ب ان

 خ ر   ل ت  مد ال ال دريب ر الب امج أر لطحظ  الب امج ل  طيم لجالئسةةةةةةةار حين في ال دريب ر، ث اف ه
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 لم   اان تدريااتهم ت ماشةةةةةةةل ال مئهم كبي   نسةةةةةةةار المدرجين ل ذلك الم الم لاضةةةةةةةحر أهداف ذان

 .لاإلمصانان الال ب

 حيث  الم   ح ال دريبي الب نامج فا   ر مد    ل الاحث ن ائج بيئت ف د ال   يب ر الدراسةةةةر في أما 

 م اب ر  د  ل ذا الال بين ال دريب ر الث افر حيث من ال دريب ر الهي ر ض أ االس ئ اجان أهم كانت

 .لال ئظ م ال م     حيث من الحديث ال ياضي ل  دريب ال  م ر لألسس ال دريب ر الب امج أهداف

 الدراسة الرابعة:
 وبعض البدنية القدرات بعض لتطویر مقترح  تدریبي  برنامج تأثير ،البياتي  حســــــن احمد ماهر

 ،األول  26العدد – عشـر الثالث المجلد ،الریاضـية التربية مجلة ،القدم بكرة األسـاسـية المهارات
 .م  2004،العراق

 مالدراسة من الهدف

 البدن ر  ال دران ل  طي    م ر أسةةةةةةس   ل م  مد م   ح تدريبي ب نامج لضةةةةةةم  لل الاحث يهدف

   ل  الم   ح ال دريبي الب نامج تأثي  لمد  ال د  بص   سةةةئر  17تحت أل مار األسةةةاسةةة ر لالمهاران

 .الاحث م غي ان ت طي 

 مالدراسة عينة

 سةةةئر   17تحت الئاشةةة ين لب ر ال د  بص   ال ياضةةةي الحسةةةين ناد  ال بي الاحث م  مم تبةةةمن ل د

 لضةاب ر  البااً   18ل ددها  ت  يب ر م مط  ين  لل ت سة مهم تم البااً   40الاحث م  مم ب غ حيث

 ب نامج   يها  ي بق  البةاب ر الم مط ر، ل  4ل ددهم الم مل ح اأ اسة ا اد ب د البااً   18ل ددها 

 .الم   ح الب نامج   يها  ف  بق  ال   يب ر الم مط ر أما  اال   اد  المدرب

 .ال دريبي المئهج الااحث اس مد  ،المستخدم المنهج

 ثم م ال  ها  لتب يغها  الب انان جمم ب دها  لتم ،المهاريرل   البدن ر االخ ااران ،البيانات جمع أدوات

 .T testلاخ اار المع ار   لاالنح اف الحسابي الطس   باس مدا   حصائ ا 

 لكد لحدان ثالث بطانم تدريب ر لحد   24ال دريبي الب نامج تبةمن لند ،المطبق التدریبي  البرنامج

 يمن ل ار أسةةةةاب م ) (8الب نامج تئبيذ لاسةةةة غ ق  المم ار  البدن ر لال دران األسةةةةاسةةةة ر المهاران من

 .دق  ر  90ال دريب ر الطحد 

 مالدراسة نتائج*

 الم مط  ين لد  األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةة ر المهاران جم م في الال بين أداء مسةةةةةةةةة ط   في ت طر  هطر- 1
  ال  طر  نسةةةةار ل انت الا د  االخ اار للصةةةةال  الا د ل   ال ب ي االخ اارين بين لالبةةةةاب ر ال   يب ر

 .ال   يب ر الم مط ر بئ ائج م ارنر أند الباب ر الم مط ر لد 
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 ال   يب ر الم مط  ين لد  البدن ر ال دران جم م في الال بين أداء مسةةةةةة ط   في ت طر  هطر  -2

 الم مط ر لد  ال  طر لنسةةار  ،الا د  االخ اار للصةةال  الا د ل   ال ب ي االخ اارين بين لالبةةاب ر

  الم مط ر  خ ج ال ي االسةةةةةةةة ئ اجان ضةةةةةةةةطء لفي ال   يب ر الم مط ر بئ ائج م ارنر أند البةةةةةةةةاب ر
 سةةئر  17تحت ل ئاشةة ين األسةةاسةة ر  لالمهاران البدن ر بال دران االه ما  ببةة لر  يط ةة ار ،الااحثار

 .ال د  بص  
 الدراسة الخامسة:

 الفئة القدم كرة لممارســة الناشــين من الموهوبين الختيار معياریة مســتویات تحديد ،علي  قوة بن

 ،الجزائر جامعة ،والریاضـــــية البدنية التربية معهد ،ماجســـــتير رســـــالة ،ســـــنة12-11 العمریة
 .م  1997،الجزائر

 مالدراسة من الهدف

 .ي ي ف ما  الااحث أهداف الااحث  اغ لند

 ت د ال  م ر  االخ ااران من م مط ر لضةم خالل من ال د  ك   لممارسةر المطهطجين ندران ت ي م- 1

 .ال د  ك   في الئاش ين اخ  ار في المدرجين يس  م ها  ك ا د 

 .ال د  ك   لممارسر الئاش ين من المطهطجين اخ  ار   يها  يس ئد محدد  م ايي  لضم- 2

  –11أ مارهم بين  ت الحت ال ب  140من ل احث األ ةةةة ي الم  مم  يئر تكطنت مالدراســـة عينة
 .ال ياض ر الب ق  مدارأ من  شطائ ر ب  ي ر اخ  ارهم ثم سئر 12

 .المسحي المئهج الااحث اس مد  :المستخدم المنهج

 .المهاريرل   البدن ر االخ ااران ،في ت مثد اخ اار ب اريان الااحث اس مد  كما  :البيانات جمع أدوات

 :الدراسة نتائج أهم

 مال ال ر االس ئ اجان  لل تط د ند

 األ مار بين م ئطير ف لق   لل الااحث تط ةةةد ند الطنطف، من سةةة  ر م    30ال     اخ اار- 1

 .لنت أحسن   ل سئر  12أطبال تحصد الئاش ين

 لال     مسةةةةةةةةةافر ألب د الك   لضةةةةةةةةة ب بالك   لال     ال ماأ، لرم ر ال مطد  الطثب اخ اار- 2

 .م طس   مع ار   مس ط    ئد لها  مس ط   اكب  الاحث  يئر ح  ت بالك   الم   ج

 ة:دسالدراسة السا
 في  األســاســية المهارات تعلم البصــریة الفيديو على الســمعية الوســائل أثر ،اليمين عبد بوداود 

 ،والریاضــية البدنية التربية معهد دكتوراه، رســالة ،ســنة  12تحت القدم لكرة الجزائریة المدرســة
 .م  1996،الجزائر ،الجزائر جامعة
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 المهاران ت   م في ا  مادها  يمصن ال ي لالئاجحر الصةةةةةح حر ال  ي ر م  فر  ،الدراســـة من الهدف

 .الاص ير السمع ر الطسائد بطاس ر ال د  ك   في األساس ر

 .ال زائ ير ال د  ك   بمدرسر مب دئاً  ال ب 120:الدراسة عينة

 .ال   يبي المئهج الااحث اس مد : المستخدم المنهج

 .المهارير االخ اارانم  البيانات جمع أدوات

  األسةةةةةةاسةةةةةة ر  المهاران اك سةةةةةةبت ال   يب ر الم مط ر أر  ن الدراسةةةةةةر هذه أسةةةةةةب نم  الدراســــة نتائج
 .البيديط ط يق   ن ال اج ر ال غذير بطاس ر

 الدراسة السابعة:
ــئي  المهاري  المســـتوى  تنمية على مقترح  تدریبي  برنامج تأثير ،شـــعالن حنفي  إبراهيم   كرة لناشـ

 .   1994،العراق العراق جامعة ماجستير، رسالة سنة،  14تحت القدم
 لئاشةة ي  المهار   المسةة ط   تئم ر   ل م   ح تدريبي ب نامج تأثي    ل ال   فم  الدراسـة من الهدف

 .ال د  ك  

 .سئر  14تحت ال يز  ناد  ناش ي من ال ب 25:الدراسة عينة

 .ال   يبي المئهج الااحث اس مد  مالمستخدم المنهج

 .المهارير االخ ااران :البيانات جمع أدوات *

 مالدراسة نتائج *

 .ال ال ر الئ ائج  ن الدراسر هذه أسب ن

 لال      االت اه لتغيي  لالدنر السةةةة  ر ت   ب ال ي األسةةةةاسةةةة ر المهاران أداء مسةةةة ط   في ال  د -1

 .بالك   الم   ج

 ي   ب ال ي  ل مهاران أططل يمئ ر ف     لل يح اج الم ج ان بين الك   ل طج ه المسةةةة م  ال ك ار-2

 .الك  ( ر د-ال ماأ  رم ر-الك   )تئ     لال حصم لاإلحساأ لال طاير  المسافر تح يق    ل ال در 

 الدراسة الثامنة:

تأثير برنامج تعليمي مقترح لجهاز عارضـــة التوازن    " بعنوان2005دراســـة هبة عبد العظيم حســـن
 .القدرات التوافقية ومستوى االداء المهاري لطالبات كلية التربية الریاضية"على 

حيث  انت الدراسةر تهدف الل ال   ف   ل تأثي  ب نامج ت   مي م   ح ل هاي  ارضةر ال طاير   ل 
اسةةة مدمت  ل    الن ه بمسةةة ط  االداء المهار  ل الاان    ر ال  ج ر البدن ر ال ياضةةة رل   ال دران ال طافق ر

اج يةت  ، ل لا ةد ال   بةالق ةاأ ال ب ي  ،ال   يب ةرل   الاةاحثةر المئهج ال   يبي بئظةا  م مط  ين البةةةةةةةةةةةةةةاب ةر
طالار    15تم ت سةةةةةةة مهم الل  ، ل طالار من الب نر الثان ر بص  ر ال  ج ر ال ياضةةةةةةة ر 30  ل  يئر نطامها 
 .ي ي ل انت من اهم الئ ائج ما   ،ضاب رطالار م مط ر  15ل  م مط ر ت  يب ر
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  االتزار،   ،هيل   اي ةةابي   ل ال ةةدران ال طافق ةةر نيةةد الاحةةث  تةةأثي ار الب نةةامج ال    مي الم   ح لةةه  -
 .الس  ر، االحساأ الح  ي  ،ال شانر

 الدراسة التاسعة:
ــعد   ــالم مســـ ــة اســـ ــبي :  بعنوان  2007دراســـ "تأثير برنامج تدریبات نوعية لمكونات التوافق العصـــ

  االداءات المهاریة المركبة لناشئ كرة القدم "العضلي على فاعلية 
تصةةةةم م ب نامج تدرياان نطب ر لمصطنان ال طافق ال صةةةةبي ال بةةةة ي لئاشةةةة        ،لاسةةةة هدفت الدراسةةةةر

 .ال د 
سةةةةةئر  17ناشةةةةة  تحت )  24لاج يت الدراسةةةةةر   ل  يئر نطامها    ،لاسةةةةة مد  الااحث المئهج ال   يبي

لنطا   د   ضةاب رالل م مط  ين احداهما ت  يب ر لاخ      ن سةمهملند تم   ،لك   ال د   الدنه  ر ر    بمئ
 .ناش  ل انت من اهم الئ ائج 12لاحد  مئها  

  الدنر،   تأثي ا اي اب ا   ل مصطنان ال صةةبي ال بةة ي نيد الاحث )ال شةةانر، أث  ر الب نامج ال دريبي  -
 .لاالخ ااران ال ي تق س االد اءان المهارير الم  ار

 العاشرة:الدراسة 
ــة ـخاـلد فرـید  - "ـتأثير برـنامج تمریـنات نوعـية لتنمـية الـقدرات التوافقـية على :  بعنوان  2007دراســـــــ

 .مستوى األداء الفني لناشئ ریاضة الجودو"و   بعض مظاهر االنتباه
 ملاس هدفت الدراسر ما ي ي

االن ااه لئاشةةةةة  رياضةةةةةر  ال   ف   ل ال النر االرتااط ر بين تئم ر ال دران ال طافق ر لج ض مظاه   -
لذلك   لاسةةةةةةةةة مد  الااحث المئهج ال   يبي لمالئم ه ل احث، ،سةةةةةةةةةئر  12-10ال طدل ل م ح ر ال م ير 

بطاسةةةة ر الق اأ ال ب ي    ضةةةةاب رباسةةةة مدا  ال صةةةةم م ال   يبي لم مط  ين احداهما ت  يب ر لاالخ    
  ، ناشةةةةة  رياضةةةةةر ال يدل ناشةةةةة  من  173لاج يت الدراسةةةةةر   ل  يئر نطامها    ،لالا د  لكد م مط ر

 .لاسب ن الئ ائج  ن
سةةةةةئر   12-10لالمئاسةةةةةار ل ب  ر الم ح ر ال م ير   ،اهم ال دران ال طافق ر في م ال رياضةةةةةر ال طدل-

ال ةدر    ل سةةةةةةةةةةةةةة  ةر   ،ال ةدر    ل ال ج  الح  ي، ال ةدر    ل ال ك ف مم االلضةةةةةةةةةةةةةةاع الم غي    ،لهي
 .ال در    ل الم لنر، ال در    ل ال ميز الحسي  ب ي بالمسانر  ،االس  ابر الح   ر

اي اب ا   ل تحسين   أث الئطب ر ل ئم ر ال دران ال طافق ر ل   ذلك   ل ار ب نامج ال م يئان المطجهر  -
 .مظاه  االن ااه

 .ال طييم  ال در    ل  ،ال در    ل ال حطيد  ،ال در    ل ال   يز
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 الدراسة الحادية عشر:
ــریف محروس محمد قنديل ) ــة شـ " تأثير برنامج تدریبي مقترح لتنمية بعض ،بعنوان  (2010دراسـ

 القدرات التوافقية على مستوى أداء المهارات الهجومية كرة الطائرة "
 ملند هدفت هاته الدراسر الل ما ي ي

ل ئم ر ب ض ال دران ال طافق ر   ل مسةةةةةةةةةةة ط  اداء المهاران  ال   ف   ل تأثي  ب نامج تدريبي م   ح 
لاسةةةةةةة مد  الااحث المئهج ال   يبي ل ح يق أهداف الدراسةةةةةةةر بطاسةةةةةةة ر    ،اله طم ر لئاشةةةةةةة      ال ائ  

الباا   (12لتكطنت  يئر الدراسةةةةةر من )  ،الا د  لم مط ر لاحد ل   ل ق اأ ال ب ي  ،ال صةةةةةم م ال   يبي
 (12لند اسةةةةةة غ ق تئبيذ الب نامج ال دريبي )  ،ا بال  ي ر ال صةةةةةةديرتم اخ  اره ،سةةةةةةئر  (17تحت سةةةةةةن )

 أسبطب ا.لحدان تدريب ر  (4اسبط ا لطانم )
 .  ل مس ط  المهاران اله طم ر أث  ما ار له    ،اي اب ا   ل ال دران ال طافق ر أث ل ار ل ب نامج 

 .  ل مس ط  المهاران اله طم ر  أث  ما ار له    ،اي اب ا   ل ال دران ال طافق ر أث ار ل ب نامج  
لصةةةةال  الق اأ الا د  ل  اشةةةةار الل لجطد ف لق ذان داللر احصةةةةائ ر بين الق اسةةةةين ال ب ي لالا د ،

 .المهاران اله طم رل   في م غي ان ال دران ال طافق ر
 .لند ال ت الدراسر

ج الم   ح ل م يئان ال دران ال طافق ر   ل مسةةةة ط  ن اع الئاشةةةة ين في  ببةةةة لر  االسةةةة باد  من الب نام
 .ذلك  ما لها من تأثي  اي ابي   ل رفم المس ط  البئيل   نشاط     ال ائ  

 األجنبية:الدراسات 
 الدراسة األولى:

ــة   ــة وكفاءة    ،بعنوان agniezka 2005دراســـــــ "العالقة بين الـقدرات التوافقـية الحركـية الـخاصـــــــ
 اللعب لناشئات كرة اليد "

 ملند اس هدفت هاته الدراسر
 .اخ اار ال دران ال طافق ر الح   ر الما ر ل باء  ال ب بئاش ان     اليد

ببا   ر أداء  الن ها ل   كذلك اخ اار ال دران ال طافق ر الح   ر الما ةةةةةةةةةةر ب د خ ر ال دريب السةةةةةةةةةةئطير
 .الئاش ان في     اليد

 .ل انت من أهم الئ ائج  ،لند اس مدمت الااحثر المئهج ال   يبي
ال ي تط ةةةةةةةةد اليها ال ديد ل   مد   باء  ال  بل   ألضةةةةةةةةحت لجطد  النر بين ال دران ال طافق ر الح   ر
ف   من ال ةدران ال طافق ةر  تم ا  اةار اثئين    لنةد  ،من الاةاحثين  ال أنهم لم ي ةدمطا جم م الئ ةائج الم طن ةر

 .ي بمن ذلكل   حيث تم ذلك  حصائ ا ، ارتااطا بص   اليدل  األكث  أهم ر االرج ر نيد الدراسر هما 
 مةا ح  ةت ن ةائج جيةد  جةدا في اخ اةاران    ،ال ةدر    ل ال ك ف الح  ي  –ال ةدر    ل ال ئطع الح  ي  

 .تحديد مس ط  ال دران ال طافق ر الح   ر الما ر
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 الثانية:الدراسة  

القدم   "مسـتوى القدرات الحركية والبدنية في اختيار العبي كرة  ،بعنوان Zweierko 2003دراسـة 
  سنة 13

 .ته الدراسرا من أهدافه ه  ل انت
 .رشانر( في اخ  ار الال بين ،تطاير )ال   ف   ل م ارنر ب ض الصبان الح   ر  

ال ب من    18الدراسةةةةةةةةةةةةةر   ل  يئر ت كطر من لند ا  مد الااحث   ل المئهج الم ارر حيث أج يت  
حيث تط ةةةةد  لل  ر هئاك  ،  م مط ر ال تمارأ أ  نطع من ال ياضةةةةرل   ف يق أب ال الئاشةةةة ين لبطلئدا

 .الح   رل   ف ق  بي  بين ن ائج الال بين الممارسين في االخ اار حسب الصبان البدن ر

 الدراسة الثالثة:
"مســتوى التوافق الحركي لدى الناشــئات صــانعات األلعاب   ،بعنوان Teresa Etal 2008  دراســة

 .في كرة السلة "
 مته الدراسرا لند هدفت ه

بم ارنر مظاه  ال طافق الح  ي المم ار لد  الئاشةةةة ان في     السةةةة ر الالتي تم اخ  ارهن  ةةةةان ان  
يم ن  position(  1,2ل ةةةةب في م اكز ) الالتي    ( 5،4،3ل  ةةةةب في م اكز أخ   )  لالئةةةةاشةةةةةةةةةةةةةة ةةةةان 

position  ( 15-  14( ناشةةةةةةةةة ر في سةةةةةةةةةن )40لند أج يت الدراسةةةةةةةةةر   ل  يئر نطامها) لند   ،سةةةةةةةةةئر
  ، لدراسةةةةةةةر تكئطلطج ا م امد الكمبيطت  لاسةةةةةةة مدمت خصةةةةةةةائص ال طافق الح  ي ال ال ر اسةةةةةةة  م ت في ا

سةةةةةةةةة  ر رد  الب د ل مشةةةةةةةةةي ان الا دير , رد الب د الم  ب , االن ااه االن  ائي , ال ك اران الح   ر لند 
ذان داللر  حصةةةائ ر لصةةةال  الئاشةةة ان  ةةةان ان ال  ب م ارنر بالباان    أثب ت الدراسةةةر لجطد ف لق 

 .ز ال  ب األخ   م اك
ال   يز   ل ل   لأل ةةةةةةةةةل باسةةةةةةةةة مدا  ب امج ل  طي  خصةةةةةةةةةائص ال طافق الح  ي   ل جم م الالباان

. ذلك  ج اء دراسان   ل ال ئس الذ    ل   ال   م مئذ الم احد األللل من ال   م الح  ي



 

 

 ملخص البحث 
أث  ب نامج تدريبي خاص بال شةةةةةةةةةةانر لال طاير   ل ت طي     الدراسةةةةةةةةةةر  لل ال   ف   ل هدفت

للهذا الغ ض اسةةةةةة مدمئا مئهج ت  يبي   .سةةةةةةئر 12ف ر تحت   الصةةةةةةبان البدن ر  ئد ناشةةةةةة ي     ال د 
،  تم اخ  ارها بشةةةةصد نصةةةةد   ال ب     ال د  "ألكاديم ر بطدالد لك   ال د "  06  ل  يئر م كطنر من 

حيث نسةةةةمت ال يئر  لل أرجم م مط ان ل انت  ا تيم م مط ر تمبةةةةم لب نامج ال شةةةةانر لال طاير، 
اير ف  ، أمةا األخي   فهي باةةار   ن م مط ةر  لالثةةان ةةر لب نةامج ال شةةةةةةةةةةةةةةةانةر ف  ، لأخ   لب نةامج ال ط 

اسةةةةةةةةةة مدمئا أدا    نل مم الب انا حيث خبةةةةةةةةةة ت  د الم مط ان لا ارير اخ ااران بدن ر، ل .  شةةةةةةةةةةاهد 
الماص  ر ل ب نامج ال دريبي  لل أ، ب د جمم الئ ائج لم ال  ها  حصةةةةةةةةةةةةةائ ا تم ال ط ةةةةةةةةةةةةةد  االخ ااران

ال بي     ال د  لد      ل  ةب ي السة  ر لال در  ال بة  ر أث  لاضة  لف ال ر  بي  بال شةانر لال طاير 
الب امج بهذا الئطع من  بةة لر  االه ما ل  ل هذا األسةةاأ أل ةةت الدراسةةر بسةةئر 12 ةةئأ أند من 

     ال د .  لئاش ي  ح   ر لالصبان البدن رألهمي ها في تئم ر ال دران ال  لذلك ال دريب ر

Abstract 

The study aims to identify the effect of a training program for agility 

and balance on the development of physical qualities for junior football 

players under 12 years old. For this purpose, we used an experimental 

approach on a sample consisting of 60 football players for the "Boudaoud 

Football Academy" that were deliberately selected. The sample was divided 

into four groups and they were as follows: one group subjected to the agility 

and balance program, the second to the agility program only, and the other 

to the balance program only. The latter is a witness group. Where all groups 

were subjected to a battery of physical tests, and to collect the data we used 

the test tool, after collecting the results and processing them statistically, it 

was concluded that the training program for agility and balance has a clear 

and effective effect on the speed and muscular capacity of football players 

under 12 years old, and on this basis the study recommended It is necessary 

to pay attention to this type of training program due to its importance in 

developing the motor abilities and physical qualities of football players under 

12 years old.  
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 مقدمة: 
المئافسان   ل   خطض  نبد  لت ح م  ت ح ق  الق اس ر  لاألرنا   ال ياض ر  اإلن ايان  أ احت 

لالاحطث ال  م ر لجذلك أ احت المااريان ت د في  الم ادين ال ياض ر بببد ما تط  ت  ل ه الدراسان  
المم ب ان ال  م ر. لند شهدن الح  ر ال ياض ر في ال  طد األخي   لخا ر     ال د  مئها طب    بي    
ج  ت حدلد ال دران الاش ير تكس   د الحطاجز لت ت ي ل ح يق أرنامًا  انت في الماضي من محض  

شهدته     ال د  لم يأتي من ف اغ لال  ن ط يق الصدفر لإنما جاء لي طج  الم ال، هذا ال  طر الكبي  الذ   
ال ب ر   ال  ط   تط  ت  ل ه  ما  بببد  ال ياضر  هذه  ط أن   ل  ال ي  لالميدان ر  ال  م ر  ال هطد  كد 

  م ال دريب هط   لاالج ماب ر ال ي تأخذ مئها     ال د   د ما من شأنه أر يبيدها في سبيد ال  طر.
ب  من ال طامد األساس ر ال ي ل بت دلرًا  بي ًا في ت طر األل اب لال ياضر،   م اإلدار  في  ا خ  ي  

 شصد  بي .الم ال ال ياضي أ ا  أيبا من ال طامد ال ي تحدد ن اح المؤسسان ال ياض ر ب 
المب    نظ ا لألهم ر الكبي   لك   ال د  في مم  أ الب دار الم  دمر مئها لالئام ر ج  ت أ حاب  

يبك لر دائما في  ي اد أفبد األساليب ال  م ر ال ي ت مد   ل ت طي  ال عار لان  اء الب امج ال دريب ر 
الاليمر ل ط طل ل مس  زمان ال ال ر، للهذا فإر  م  ر   داد ال ياضيين ل مشار ر في المساب ان ال ياض ر  

 . طامد   ف ر اخ  ار الب نامج ال دريبي الب ال  م  ر بالغر األهم ر ت   ز   ل  د   طامد، من بين هذه ال

ل د أ ا  ال دريب في     ال د   م  ر م  د  تس د ي   ما لممارسر ميدان ر لل س أحدهما ف    
كما أنا ال  ماد   ل المب   الميدان ر دلر ال  طء  لل ال  م يمد بإحد  ال طا د األساس ر ل  طي  ت ك  

حد مئها لي  د من  احبها مدرجا يئ صه الكثي  مهما  انت خب ته  المب   لال مد   ل نمطها بد س 
ال  طر   ال م  ر حيث أر ارت اء مس ط  أداء ال ياضي هط  حد  مؤش ان ن اح ال م  ر ال دريب ر،  ر 
الكبي  الذ  حدث في ف ق ال دريب، لااله ما  الم زايد بالاحث  ن أساليب  ديد  في تدريب ال ياضيين 

األسس ال  م ر في تم    للضم الب امج ال دريب ر  ج   ه نادرا   ل تح يق المس طيان  لاال  ماد   ل  
.ال نم ر المم  بر

1 
لفي هذا الصدد أج يئا دراسر اس  الب ر   ل المدرجين المه مين بهذه الب ر فكار اإلجماع   ل أهم ر  

 د   ما تطنبئا  ئد مد  أهم ر  ال م    لالب امج ال دريب ر لدلرها في ت طي  ش ل ال طانب في     ال
سئر ل ار  جما هم أيبا   ل ض لرير    12-10ل ب ر ال م ير    تحسين ندرتي ال شانر لال طاير ال دريب  

 بالئسار لهذه الب ر ال م ير.   ال درانهذه  تحسينت   م ل 
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ي ئالل   الذ   هذا  بحثئا  لمطضطع  اخ  ارنا  المئ  ق  ار  هذا  تدريبي خاص  من  ب نامج   شانر  بالتأثي  
حيث نمئا بال   يف بالمطضطع  سئر،    12-10لد  ناش ي     ال د     لال طاير   ل ب ض الصبان البدن ر

ل ذا ف ض اته    ،من خالل ط ح  شصال ر بحثئا ال ي تصب في   ب المطضطع الذ  نحن في  دد دراس ه
 . ال مهيد لتحديد مص  حان الاحث لأهم ر لهدف الدراسر هذا ف ما يمص ال انب 

بإب اي أهم ر  فصطل تمثد البصد األلل    أرجمأما ال انب الئظ   من الدراسر الذ  حددناه في  
لالبصد الثاني ف د خصصئاه  ال شانر لال طاير في     ال د   ئد الئاش ين مم   ف ر ت  مهما لتحسيئهما، 

ال م    لالب م ر في        ال دريب ال ياضي لالبصد الثالث ت  نئا ف ه  لل  ل س  ر لال در  ال ب  ر،  
 .خصائص الب ر ال م ير  لالبصد ال ابم أب ينا ف ه، ال د 

لضحئا ف ه  ج اءان الاحث لجيئا    مامسفص ينم البصد ال   أما ال انب ال  ب  ي ف د تئاللئاه في
 ذا ط ي ر ال ح يد اإلحصائي، لإج اءان ال  بيق  ال  ق المس مدمر في الاحث لم  مم الاحث لم االته ل 

خصصئاه  لل   ض لمئانشر ن ائج االخ ااران الم حصد    سادأ الميداني لحدلد الدراسر، لالبصد ال
  يها من الدراسر الميدان ر  ما يح ط  هذا البصد   ل االس ئ اجان، م اب ر الئ ائج بالب ض ان لأخي ا  

 ال ط  ان. 
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 اإلشكالية: -1

 بمسة ط   ال  د   لل تؤد  ال ي الب الر الطسةائد من ال ياضةي ال دريب لب امج ال  مي ال م      ر

 .ال د  ك   لخا ر ال ياض ر األل اب جم م في لالب ق  الئاش ين الممارسين
 كد ال ياضةان لفي كافر في م  اداً  أم اً  األخي   السةئطان في الئاشة ين بب ق  االه ما  أ ةا  لل د

 هم الئاشة ين بأر المؤسةسةان ت ك  ن المسة طلين  يمار  لل ذلك لي جم المئظمر، ال ياضة ر المؤسةسةان

 األم  ي أ للم جيداً  لفئ ا  ت جطيا    داداً  الم دين بالال بين الب ق األللل تمد ال ي األسةةةةةاسةةةةة ر ال ا د 

 ند األم   ر بد بالئاشةة ين رياضةة ر م اكز أل أندير من تحطيه بما  ال ياضةة ر المؤسةةسةةان اه ما  حد  ئد

  نشةاء المثال سةبيد ل  ل هؤالء ر اير لها  تبةمن المشةاريم من ل دد الدلل حصطمان ب بئي ذلك، ت د 

 الصةةةةةين لألمان ا  في حدث كما  اإل داد  أل االب دائي ال    م مسةةةةة ط     ل سةةةةةطاء ال ياضةةةةة ر المدارأ

1.السابق  السطفي ي االتحاد لدلل
  

 خالل من تدريبهم  م  ر تئبثق  أر هي الئاشةة ين تدريب ب م ر أر حماد  ب اه م مب ي يشةةي  كما 

 المئظم باألسةةةة طب ال مد ألر لنصةةةةي   المد  لم طسةةةة ر ططي ر خ    من تئ  ق  مئظمر  م  ر ب امج

2.ممصن مس ط   أفبد  للبهم   لالط طل الئاش ين بمس ط   االرت اء يبمن ال  مي
 

 ت  ند ال ي الم طنان من كثي  في مم  أ الب ان تطاجه ال زائ  في ال د  ك   لعار تزال ما 

 أسةةس   ل لالمبئ ر الم ئئر ال دريب ر الب امج اسةة  مال  د  مئها  أسةةااب ل د  ي جم لذلك ال عار مسةةي  

 خا ةر ال د  ل     امر الم ال ال ياضةي في ال الي المسة ط    لل الط ةطل اليط  الصة ب فمن   م ر،

  ت ار لأر ال د  ك   م ال في م يئر   م ر لج امج أسةةةةةةس   ل المبئي ال ياضةةةةةةي ال م     ي م لم ما 

 ال أر ل  انب البدني له   االداء ال يد ل ب يق  تح ق  ال ي ال طامد أهم من ي  ب  ل عار األسةاسة ر المهاران
  صةةةةةةةةةبان البدن ر لجاألخص السةةةةةةةةة  ر دلر ها  لف ال في     ال د  الحديثر ليشةةةةةةةةةمد ذلك ت طي  جم م ال

 المهاران أداء ال ب ه اسةةة  ا ر مد    ل ي طنأ ف يق  أ  ن اح لأر  ئد الئاشةةة ين،  لال در  ال بةةة  ر

الخ  اق    ين الاليم ل ال ط   الم أ مم تطف  السةةةةة  ر من ندر لجأند ب بطق  المم  بر بأنطا ها  األسةةةةةاسةةةةة ر
لال بةةييق من مسةةاحان ال  ب بأنصةةل  بصد نط  دفا ان المصةةم بالئسةةار ل ه ط  ل ذلك اسةة  جاع الك   

 .س  ر ممصئر بالئسار ل دفاع

 م ال في  ديد  لسةةئطان ق امه خالل من الااحث ال الب ذهن في تب طرن ند الاحث مشةةص ر  ر

 لالك ف ر ال دريب م احد لمم  أ لم اب  ه م ايشةة ه من ل ذلك ال د ، ك   مدارأ مسةة ط     ل ال دريب

 الم احد لمميزان لخصةةةةةةةةةةةائص ال عار طب  ر م ا ا  ل د  ال دريب ر، الب امج بئاء ي م بمطجبها  ال ي

 .المدرجر ال م ير
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 أر  ال لان صةةةةةةاران، ان ايان من ال الم ر ال د  ك    ل ه ل ةةةةةة ت مما  بال غم الل ذلك ضةةةةةةأ

 ،األ ة د  جم م   ل الئ ائج ضة أ األللل الطه ر مئذ يالحظ  ال زائ ير ال د  ك   مسة ط    لل الم أمد
 م   اان ن اح  حد  لهي بال كطين   ل مسةةةةةةةةةة ط  األ ةةةةةةةةةةئاف الدن ر االه ما   د   لل راجم لهذا

 .ال ياضي االح  اف

 دلر لها  ال دريب ر الب امج أر في أهمي ها  ت  ت لال ي الدراسةةةةةر هذه جاءن األسةةةةةاأ هذا ل  ل

ب نام ا    حيث لضةةةة ئا  ،ال ياضةةةة ر خا ةةةةر المدارأ ال كطيئ ر الال بين تكطين م ال في لحسةةةةاأ كبي 
لأخبةةةةةةةةة ئاه   ل  يئر الاحث مم  ج اء اخ اار نب ي لاخ اار ب د  ال شةةةةةةةةةانر لال طاير  تدريب ا خا ةةةةةةةةةا ب

 يمصن المئ  ق  هذا لمن  الصةةةةةةبان البدن ر االسةةةةةةاسةةةةةة ر لهذه الب ر،لق اأ مد  تأثي  ذلك الب نامج   ل 

 .ال الي ال ساؤل ط ح

 :العام التساؤل -1-1
ــاقة والتوازن خاص  البرنامج تدریبي  للتأثير   هل يوجد ــفالعلى    بالرشــ ــئي كرة  البدنيةات  صــ لدى ناشــ

 سنة؟  12-10القدم 
 :التساؤالت الجزئية-1-2

 هد يطجد أث  ل ب نامج ال دريبي في تحسين ندر  ال شانر لال طاير؟ •

- 10هد تحسةين ندر  ال شةانر تسةاهم في ت طي  السة  ر ال صةط  لد  ناشة ي     ال د    •
 ؟سئر 21

ت طي  السةةة  ر االب دائ ر لد  ناشةةة ي     هد تحسةةةين ندر  ال شةةةانر لال طاير تسةةةاهم في   •
 ؟سئر 12-10ال د   

هد تحسةةةةةين ندر  ال شةةةةةانر لال طاير تسةةةةةاهم في ت طي  ال در  ال بةةةةة  ر لد  ناشةةةةة ي      •
 ؟سئر 12-10ال د   

 الفرضيات:-2
 الفرضية العامة 2-1

لدى ناشئي   الصفات البدنيةله تأثير ايجابي على تطویر    بالرـشاقة والتوازن البرنامج التدریبي الخاص  
 .سنة 12 -10كرة القدم فئة 

 الفرضيات الجزئية: 2-2
 يطجد أث  ل ب نامج ال دريبي في تحسين ندر  ال شانر لال طاير. •

  12-10تحسةين ندر  ال شةانر تسةاهم في ت طي  السة  ر ال صةط  لد  ناشة ي     ال د   •
 سئر.



 الملخص 

 

 

لال طاير تسةةاهم في ت طي  السةة  ر االب دائ ر لد  ناشةة ي     ال د    تحسةةين ندر  ال شةةانر •
 سئر. 10-12

تحسةةةةين ندر  ال شةةةةانر لال طاير تسةةةةاهم في ت طي  ال در  ال بةةةة  ر لد  ناشةةةة ي     ال د   •
 سئر. 10-12

 ضبط متغيرات الدراسة-3
ــتـقل -3-1 أنةه السةةةةةةةةةةةةةةبةب أل أحةد  هط باةار   ن الم غي  الةذ  يب  ض الاةاحةث   :تعریف المتغير المســـــــ

 .األسااب لئ   ر م يئر، لدراس ه ند تؤد   لل م  فر تأثي ه   ل م غي  آخ 
 ."ال شانر لال طاير " لهط :تحديد المتغير المستقل -3-2
م غي  يؤث  ف ةةه الم غي  المسةةةةةةةةةةةةةة  ةةد هط الةذ  ت طنأ ق م ةةه   ل مب طل   :تعریف المتغير التـابع  -3-3

تأثي  ق م الم غي ان األخ   حيث أنه   ما أحدثت ت ديالن   ل ق م الم غي  المسةةةةةةةةةةةةةة  د سةةةةةةةةةةةةةة ظه    ل 
(1)  ال ابم.الم غي   

 

 ."الصبان البدن رلهط " :تحديد المتغير التابع -3-4
 ." “ال أثيلهط  :المتغير الوسيط -3-5
 :أهمية البحث-4

 ل  طي    م ر أسةةس   ل م  مد م   ح تدريبي ب نامج تأثي  م  فر في الاحث أهم ر تئحصةة 

 ف نهم إل داد المدرجين أداء ت طي ل   ال ياضةةة ر المدارأ لد  ال د  بص   الاحث نيد األسةةةاسةةة ر المهاران

 مسة ط     ل ل ئاشة ين ال د  ك   لال بي لال طاير ال شةانر  ل ئم ر  م   ح تدريبي لب نامج نمطذج خالل من

 الممارسةةةةةةةةر سةةةةةةةةطء  ن الئات ر األ  اض   ل ال بةةةةةةةةاءل   سةةةةةةةةئر 12  تحت ال زائ ير ال د  ك   مدارأ

 ال  ةةةةيد  لل جديد  م  طمان إضةةةةافرل   ال ياضةةةة ر المدارأ  ناشةةةة ي لت   م تدريب حيث من الال  الن ر

 .المطضطع بهذا الماص لالم  في ال  مي

 :البحث أهداف -5

 ل ئم ر ال طافق الح  ي م   ح تدريبي لب نامج نمطذج   داد خالل من لذلك المدرجين أداء تحسين - 1

 .سئر  12تحت ال د  ك   لال بي

 تحت ال د  ك   مدارأ لتئم ر ال طافق الح  ي في لت   م ال دريب ر الب امج أهم ر مد    ل الكشأ- 2

 .سئر 12

 .بئاءه في   م ر أسس   ل ي تكز م ئن تدريبي ب نامج   داد- 3

 
أسامر  امد راتبم الاحث ال  مي في ال  ج ر البدن ر لال ياض ر ل  م الئبس، دار البك  ال  جي، بدلر طا ر، ال اه  ،   -محمد حسن  الل   -1
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 :الموضوع اختيار سبابأ -6

 تكاد  المطضةةطع هذا حطل ال اد  الدراسةةان أر هط الاحث بهذا الق ا   لل بئا  أدن ال ي الدلافم  ر

 لاألط لحان  لال سةةةةائد لاألبحاث الدراسةةةةان   ل االطالع خالل من  ال زائ ، في خا ةةةةر ن ي ر تكطر 

 الدراسةةةةان  هذه في األكب  االه ما  أر الااحثال الب   الحظ  ف د ال دريب ر، الب امج م ال في السةةةةاب ر

 الدراسةةةةان  في ن ص هئاك حين في المم  بر، األل اب لممارسةةةةي األكاب  الال بين   ل مئصةةةةب كار

 في الب الر الطسةي ر ال دريب ر الب امج أ ةاحت حيث سةئر  12تحت ال د  لك   ال كطين بمدارأ ته م ال ي

 هم الئاشة ين بأر ال ائد  الب ض بصةحر ال ط   لإيمانئا  لفئ اً  مسة طاهم بدن ا  لرفم الئاشة ين لإ داد تأسة س

 االسة ثمار لار جيداً  لفئ ا   ت جطياً    داداً  الم دين بالال بين سةئاً  األ  ل الب ق  تمد ال ي األسةاسة ر ال ا د 

 لجب لجال الي األكاب ، لب يق   خزاناً  ت  ب  ال ي الشةةةاان ر الب ان خالل من يئ  ق  ال ياضةةةي الئاد  في

ب نامج أهم ر   إلب اي الاحث بهذا الق ا  فك   جاءن ل   ه  مسةةةةةة  بال، مئها  االسةةةةةة باد  نصةةةةةةد  بها  ال ئاير
   .سئر  12تحت ال د  ك   لال بي  الصبان البدن رلأث ه   ل  بال شانر لال طاير تدريبي خاص  

 المفاهيم والمصطلحات،تحديد  -7
 ر أ  دراسةةر   م ر أل  مطضةةطع ت   ب مئا تحديد المباه م األسةةاسةة ر المسةة مدمر في هذه الدراسةةر أل  

 الاحث ان النا من هذا ن   ق  لل ش ح ب ض المباه م األساس ر في مطضطع الدراسر،
  :تعریف كرة القدم ❖

تمارأ من ط ف جم م األ ةةئاف،  ما ت  ب ك   ال د  هي رياضةةر جماب ر  التعریف اإلجرائي،   ✓
الباا، ت  ب بطاسةةةةة ر     مئبطخر فطق أرضةةةةة ر مسةةةةة  ي ر،    09بين ف ي ين ي ألأ  د مئهما من 

في نهاير  د ط ف من ط فيها م مل لي م تح يك الك   بطاسةةةةةةةة ر األندا  لال يسةةةةةةةةم   ال لحارأ  
 حصمار ل  ماأ لحصم رابمالم مل ب مسةةةةةةةةةها باليدين ليشةةةةةةةةة ف   ل تحص م الماارا  حصم لسةةةةةةةةة ، ل 

دق  ةةر، لإذا ان هةةت   10دق  ةةر، لف    راحةةر مةةدتهةةا    40لم اقاةةر الطنةةت بحيةةث تطنيةةت الماةةارا  هط  
 .الماارا  بال  ادل يب   الحصم  لل  ج اء ض جان ال زاء لبصد بين الب ي ين

 الرشاقة:مفهوم  ❖

ت   اه من سةةةة  ر لتطافق  ت  ب  ال شةةةةانر من الصةةةةبان المهمر ل عار لما    التعریف االجرائي: ✓
 ةد  ح  ةان في مهةار  لاحةد  فةالال ةب  ئةدمةا يم  ةك هةذه ل ةذلةك إلدمةاج    في تغيي  االت ةاه،

الصةةةةةةبر بمسةةةةةة ط  جيد تكطر لديه ال در    ل الم الغر بالك   بسةةةةةة  ر لجدنر، باإلضةةةةةةافر  لل  
الم در  ال يد    ل تغيي  ألضةةةةةةةةةاع جسةةةةةةةةةمه بسةةةةةةةةة  ر لجدنر  ئد أداء المهاران في   لف  

 مم  بر.
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  تعریف التوازن: ❖

  ل االح باظ بطير ال سةةم في الثاان أل الح  ر، لهذا  ن ئي بال طاير أر يصطر الب د لديه ال در 
 ما أر ال طاير   ،ي   ب سةةةةةة     تامر   ل األجهز  ال بةةةةةةطير من الئاح ر ال بةةةةةة  ر لال صةةةةةةب ر

الاصةة  أل بدلنه  صةةب ا أل   ي   ب ال در    ل اإلحسةةاأ بالمصار لاألب اد سةةطاء  ار باسةة مدا 
ذهب ا ل بةةةةةةةةة  ا لت  ب  سةةةةةةةةةالمر ال هاي ال صةةةةةةةةةبي أحد ال طامد الهامر المح  ر ل  طاير  ما أر 

ال سةةةةم   اتزاربين ال هايين ال بةةةة ي لال صةةةةبي لها دلر ي بين في المحافظر   ل     م  ر ال آير
  لخ....  للثبأل الح  ر ال ي ي ط  بها اإلنسار من مشي لج    

 القصوى: تعریف السرعة ❖

 امد ثاني ي  ف بالسة  ر ال صةط     ب دما يب غ الب د أنصةل م دل من تزايد سة  ر ال    يدخد
 ، ليشةةي  "ايتاران"  لل أر مسةةافر  18في سةةاانان ال    لهذا  ئدما تزيد مسةةافان ال     ن  

 1 .43 ،91تزيد  ن  لأال   43، 27ت د  ن  أالق اأ الس  ر ال صط  ي ب  
 تعریف السرعة االبتدائية: ❖

لذلك ل  اب ها    يصةةةةةئأ هذا الئطع من السةةةةة  ر تحت خانر السةةةةة  ر االن  ال رالتعریف االجرائي:   ✓
  بح  ان مم ال   يف السةةةةةةابق، حيث يسةةةةةة   م ال  د دفم جسةةةةةةمه في ال بةةةةةةاء  ن ط يق الق ا   

همةةا  ةةامةةد م ةةدل م  ةةال ةةر من نطع لاحةةد، لمن خالل هةةذا ي بين لئةةا أنهمةةا ت   ق ب ةةام ين اثئين  
تزايد السةةة  ر ل امد السةةة  ر ال صةةةط ، فهما ي  ب ار من أهم المحددان ل ح يق الئ ائج الحسةةةئر  

  18في ال ياضةةةان ال مصةةةصةةة ر،  ما أر هذا الئطع محدد المسةةةافر الم  ط ر لال ي ال تزيد  ن 
ال تزيد    ال ياضةةان ال مصةةصةة ر،  ما أر هذا الئطع يحدد بالمسةةافر الم  ط ر لال ي م  ،  ما أر

ثطاني، لفي هةةذه المةةد  ي م  ن ةةاج ال ةةانةةر ال   3م  ،  مةةا أر هةةذا الئطع يةةدل   ةةاد   لل    18 ن  
مي ي مطل /  6الم طاجد داخد ال بةةةةةةةةةةةة ر لالذ  يب غ حطالي   ATPهطائ ا لذلك باسةةةةةةةةةةةة هالك ال  

2كغ.
 

ــطالحي  ✓ أط اف  السةةةةةةةةةةة  ر بأنها، ال در    ل تح يك    1980ي  ف "ف انك ديك" :  التعریف االصـــــ
لتصةةةد الح  ر  لل الحد   ال سةةةم أل جزء من رلافم ال سةةةم أل ال سةةةم  صد في اند يمن ممصن،

األنصةةةةةةةةل ل سةةةةةةةة  ر حيئما ال يصطر هئاك أ  تحميد   ل األط اف أل األجزاء الم ح  ر لت اأ  

 
1

 . 233، ص 1994ن  الل  ومحمد نص  الدين رضطار، محمد حس 
2 Jurgen wench, 1997, p302 . 
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 ما أر هئاك أسةةةةةاليب أخ   لق اأ السةةةةة  ر تسةةةةة مد  فيها األجهز     ،السةةةةة  ر بطحد  الم  /ثان ر
 لغي ها. Cinématographiques اس مدا  ط ق ال س يد السيئمائ ر لاألدلان

 تعریف القدرة العضلية: ❖

مزيج من ال ط  ال بةةةةةةةةةةةةةة  ةر لالسةةةةةةةةةةةةةة  ةر، لنةد ي اةادر  لل الةذهن أر الب د الةذ  ي م م بةال ط    هي ✓
ال بةةةةةةةةةةةةة  ر لالسةةةةةةةةةةةةة  ر ل سةةةةةةةةةةةةة   م في  د األحطال أر يح ق أرناما م تب ر في اخ  اران ال در  

 ال ب  ر.
 

 الدراسة االستطالعية: -8
 يئر الاحث حسةةةةةةةةةةةب   ف د نمئا بدراسةةةةةةةةةةةر اسةةةةةةةةةةة  الب ر، تمث ت في م ايئر م  مم الدراسةةةةةةةةةةةر لتحديد

خصةةةةةةةةةائص الب ر ال م ير من حيث البئ ر ال سةةةةةةةةةم ر لمسةةةةةةةةة ط  البئي لالبدني لال بين  ن ط يق  ج اء  
أر هذه ال يئر  انت خارج  يئر الاحث    بحيثب ارير االخ ااران بدن ر لت ئ ر لالق اسةةةةةان األنث لجطم  ير  

ب د من ال   جر األ ةةةةةةةةة  ر، لند  ار لم اب ر ل شةةةةةةةةة لط ال م ير ل يئر الاحث لال ي تم اسةةةةةةةةة ا ادها ف ما 
 الهدف من هذه الدراسر االس  الب ر هطم

لال درب   ل خ طان الاحث لتحديد اهم المشةةةاكد لالصةةة طجان    األسةةةاسةةة ر  الدراسةةةرال   ف   ل ميدار    •
 األساس ر.  الدراسرل باديها في  

لثااتها لندراتها   ل ق اأ  ا اده ادلان الاحث لت  يبها لالطنطف   ل خصةةةةةائصةةةةةها من حيث  ةةةةةدنها    •
 .م غي ان الاحث

  المئشةةةةةةةةةةةةةةةةأ  ال ي ي ةةب اتمةةاذهةةا مم المسةةةةةةةةةةةةةةؤللين   ل الب يق ال    اإلداريةةرالطنطف   ل اهم االج اءان    •
 ال ياض ر.

 .س ب ا   ل دراس ئا  تأثي الال ي يمصئها ار تؤث     الدخي رالطنطف   ل مم  أ الم غي ان    •

 عينة الدراسة االستطالعية: -
  المئشةةةأ    نالئاد  ال ياضةةةي لالمسةةةؤللين    نالمسةةةؤللين  باالتصةةةال  بب د ق ا  ال الب الااحث   

لجصةةةةةةب ه المدي  البئي ال ياضةةةةةةي    ،الاحث  إلج اء  الم  طجر  ل جم م ال  اخ ص    لالحصةةةةةةطل  ال ياضةةةةةة ر
ال ر  نا  ال الب الااحث باخ  ار  يئر اسةةةةةةةةة  الب ر لج  ي ر ال اح ممم المدرجين    لجاالسةةةةةةةةة شةةةةةةةةةار ل ئاد   

لبةةةا  م غي ان    الاليمر ل  يئر األسةةةاسةةة ر لال ي سةةة  ا    يها الدراسةةةرتم  ك نبس المصةةةائص  نصةةةدير ل 
تم ال بين    رأرج حيث  ار نطامها  لالطنطف   ل  ةةةةةةةةةةةدق لثاان لمطضةةةةةةةةةةةطب ر أدلان الدراسةةةةةةةةةةةر  الاحث  

 ه لشةةةةة ح  دق  30حطالي    ال  سةةةةةرحيث اسةةةةة غ نت    البدن راالخ ااران    إلج اءم  مم الاحث   اخ  ارهم من
 . صد  لالدراسرل ذا اهم ه الاحث   ال م ير  الب رلخصائص    الدراسرم   اان  
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 نتائج تطبيق الدراسة االستطالعية: - 

 رم تحصد ال الب الااحث   ل ن ائج  ديده يمصن اجمالها في الئ اط المطال 
  ألدلان رثم ا  اء مصداق  ،تها ته لجزئ ا ما  بص طج ل اك شاف ميدار الاحث بصد م   اته لاال ✓

 . الاحث لذلك بحساب  دنها لثااتها   ل  يئه الاحث
اثئاء ال   يب االدلان   ال يئرالااحث لاف اد ال الب تم حص  الص طجان لالمشصالن ال ي لاجهها  ✓

 . ل   بيق المالئمرلالحصطل   ل الظ لف   المم ب ينلال ي ت  مص في انبااط 
 األساس ر.  الدراسرل  ب  ها في  الئهائ رتحبي  ادلان الاحث لا دادها في  طرتها  ✓
 المهمر المالحظرتم ال   ف   ل م طس  الطنت الذ  تس غ نه ادلان الاحث في ال  بيق ل مطما  ✓

 .   بيق ادلان الاحث في شصد ب اريه لاحدهلال ي ي ب اخذها ب ين اال  اار 
 الدراسة األساسية:  -9

 منهج الدراسة: -
ي م اخ  ار المئهج طا ا ل ب  ر الاحث، فمئهج الدراسةر له  النر مااشة   بمطضةطع الدراسةر حيث  

الااحث  ال الب  المطضطع هي ال ي تحدد اخ  ار المئهج الم ام، لحسب المطضطع ف د اس مد   أر طب  ر 
ل طاير، م مط ر ال شةةةةةةةةةةانر،  المئهج ال   يبي ب صةةةةةةةةةةم م األرجم م مط ان ثالثر مئها ت  يب ر )م مط ر ا

لم مط ر ال طاير لال شةةةةةانر( للاحد  ضةةةةةاب ر مم اسةةةةة  مال الق اأ ال ب ي لالا د  ألنه أفبةةةةةد المئاهج  
"ذلك المئهج الذ  ي   ز   ل ال   جر لاالخ اار  ال ي ت ئاسةةةةةةب مم طب  ر المطضةةةةةةطع، لالذ  ي  ف بأنه  

ال األدلان لاألجهز  لال  ائق ال  م ر الحديثر  الميداني مسة  شةدا بطسةي ر المالحظر، لمسة ئدا   ل اسة  م
بهدف  ب اي أ   النر سةةةةةةبب ر بين لاحد أل أكث  من الم غي ان في  طار محصم البةةةةةةا  لال ئظ م لألدلر  

 لالب اهين".

 عينة الدراسة:
 حجم العينة وطریقة اختيارها:

من هةذا الم  مم    مةأخطذ الاةاحةث الل  يئةه  ال ةالةب    أ بغ ض االن صةةةةةةةةةةةةةةاد في ال هةد لالطنةت ل ة 
من االج اءان الخ  ةةار جزء من   ربطدالد لك ه ال ةةد  لذلةةك من خالل اتمةةاذ جم ةة   أكةةاديم ةةرتمثةةد في  

  ر الم  مم اال ةةةةةةةةةةةةة ي لالسةةةةةةةةةةةةة دالل به   ل خطاص هذا الم  مم ل   ه تم اسةةةةةةةةةةةةة مدا  ط ي ه الم ايئ 
 . ص لنبس اح مال ال  طر ل م م الال بينحيث يصطر فيها نبس الببال  ي ر المئ ظمر    راالح مال 
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 خصائص العينة:
لنظ ا ل ب  ةر الاحةث    بةاخ  ةار ال يئةر ب  ي ةر اح مةال ةر  شةةةةةةةةةةةةةةطائ ةر مئ ظمةر،  ا  ال ةالةب الاةاحةثنة 

م مط ةةان ت  يب ةةر لم مط ةةر    3ال ةةب م سةةةةةةةةةةةةةةمةةر  لل أرجم م مط ةةان )  60بحثئةةا من   يئةةر    تكطنةة ت
أخذ  ف م خ  ها أل تكطيئها أ  تم ضةةةةةةةةةةةاب ر( لتم ت سةةةةةةةةةةة م الم مط ان ب  ي ه م  مد  تدخد فيها ال الب  

ثم تم اتمةةاذ االج اءان االحصةةةةةةةةةةةةةةةائ ةةر المةةا ةةةةةةةةةةةةةةةر بةداخةد    رمم  بةة   أرج ةةر أ مةةد في    انب ةةانةان الم مط ةة 
  ان ل  ةانس لال طييم اال  ةدالي لجين الم مط ةان لغ ض ال كةافؤ لتم خ ق الم مط ة الم مط ةان لغ ض ا

 د  ان ظا  الب انان باسةة بدال ال ب باخ  من   نفي حاال ما  ةةادف ال الب الااحث أر نا   احصةةائ ا  
 مي ا تلجاء ال  س م    م مط ر بأخ   لحين تح يق ال  س م اإلحصائي لتكافؤ الم   ان،

 ال ب( 15خا ر بب نامج ال شانر لال طاير ) األولى:المجموعة  -

 ال ب( 15خا ر بب نامج ال شانر ) المجموعة الثانية: -

 ال ب( 15خا ر بب نامج ال طاير ) المجموعة الثالثة: -

 ال ب( 15شاهد  ) المجموعة الرابعة: -
 سا ان في األسبطع. 5حصص أسبطب ا مم ح م سا ي ي در بم   3ت درب هذه الب ر بم دل  -

 مجاالت البحث: 
 المجال البشري:

ألكاديم ر بطدالد لك   سةةةةةةةةئر ل ب يق المح  ف    12-10تمت ال   جر   ل ناشةةةةةةةة ي     ال د  ف ر  
 2020/2021لمطسمم ال د  بش انر  

  المجال المكاني:
 .بش انر، لالير ال زائ  BR Footبالمئشأ  ال ياض ر الما ر  ج ن هذه االخ ااران  

  المجال الزمني:
، لمن هذا 2020سةةةةةةةةب مب   5ل د بدأن الدراسةةةةةةةةر ال دير لهذا الاحث ب د تحديد مطضةةةةةةةةطع الدراسةةةةةةةةر في  

  23ال اريخ بدأن الدراسةةةةةةةةر الئظ ير أما بالئسةةةةةةةةار لالخ ااران البدن ر فكانت  ما ي يم االخ اار ال ب ي في  
  أسبطع. 12ب د ، 2021جانبي   16، لاالخ اار الا د  في 2020أك طج   

 

 االستنتاجات: 
مما سةةةةةةبق   ضةةةةةةه لفي حدلد المئهج المسةةةةةة مد ، لالب نامج الم   ح، لال يئر ال ي طا ت   يها 

 :الدراسر لأنطاع االخ ااران الم ا ر، أمصن ال ط د  لل االس ئ اجان ال ال ر
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 :1االستنتاج رقم  
 ر لالبةةةةةةاب ر،  ر ل م مط ان ال   يبلالا دي  رخ اار ال ب  النسةةةةةة ئ ج من   ض لمئانشةةةةةةر ن ائج ا

  30ل 10"، اخ اار ال طاير الثابت لالم ح ك )فالميئغط، في شةةةةةمار(، اخ اار السةةةةة  ر Tاخ اار ال شةةةةةانر "
ل ب امج ال دريب ر تأثي ا  ي اب ا لتحسن م حطظ   أر هئاك تأثي  testم  ، اخ اار ال در  ال ب  ر سارجئت  

 لدال احصائ ا   ل  يئر الاحث م ارنر بال يئر الباب ر.
 :2االستنتاج رقم  

ل حديد الب لق بين الم مط ان ال   يب ر  الا دير    االخ ااران  نسةةةة ئ ج من   ض لمئانشةةةةر ن ائج 
ذ  ها أر هئاك ف ق م حطظ في تحسةةةةةةةةين لت طي   لالم مط ر البةةةةةةةةاب ر لالخ ااران الميدان ر السةةةةةةةةابق  

الم غي ان المةدرلسةةةةةةةةةةةةةةةر لدال  حصةةةةةةةةةةةةةةةائ ةا في جم م االخ اةاران ل يئةر الاحةث م ةارنةر بئ ةائج الم مط ةر  
البةةةةةةةاب ر، أما ل حديد الب لق بين الم مط ان ال   يب ر ف ما بيئها  ار هئاك ف ق طف ف تم مالحظ ه  

لم غي ان المدرلسةةر لصةةال  الم مط ر الما ةةر بب نامج في الم طسةة ان الحسةةاب ر في تحسةةين لت طي  ا
ال شةةةةةةةةانر لال طاير م ارنر بم مط  ي الما ةةةةةةةةر بب نامج ال شةةةةةةةةانر لج نامج ال طاير   ر ال طالي، لكن هذه  

 الب لق لم تكن ذان داللر  حصائ ر.

 :3االستنتاج رقم  
ي سطر بين م غي ان  نس ئ ج من   ض لمئانشر ن ائج االخ ااران الا دير لم امد االرتااط ب 

الس  ر لال در  ال ب  ر(، الخ ااران الميدان ر   متغير تابع: –رشانر، تطاير  متغير مستقل:الدراسر )
م  ، اخ اار ال در  ال ب  ر سارجئت،   30" ل  شانر، اخ اار ال طاير في شمار، اخ ب ا الس  ر Tاخ اار "

لالمالحظ مئها لجطد  النر ارتااط ر نطير بين ال شانر لس  ر، ال شانر لال در  ال ب  ر، ال طاير 
الب نامج ال دريبي  لالس  ر، ال طاير لال در  ال ب  ر. حيث  انت الئ ائج دالر احصائ ا، لجذلك ن طل أر
 الماص بال شانر لال طاير  ار له أث   ي ابي   ل ت طي  الصبان البدن ر المدرلسر.

 :العاماالستنتاج  
ندرتي ال شةةةانر لال طاير لها  النر ارتااط ر نطير مم  نسةةة ئ ج من ن ائج هذه الدراسةةةر الميدان ر أر

ل ب امج ال دريب ر الما ةةةةةر بال شةةةةةانر   ةةةةةب ي السةةةةة  ر لال در  ال بةةةةة  ر لأر الم مط ان ال ي خبةةةةة ت  
لال طاير   فت ت طرا هاما لم حط ا لدال احصةةةةةةةةةائ ا م ارنر بال يئر البةةةةةةةةةاب ر ال ي لم تمبةةةةةةةةةم لدان  
الب امج، فإر ن ائج االخ اار الا د  لهذه األخي   لم ت  ف ت طرا م حط ا لمن هذه نسةةةة ئ ج أر الب نامج 

  ي ابي   ل الصبان البدن ر المدرلسر لد  ناش ي     ال د .  ال دريبي الماص بال شانر لال طاير له أث 
 مناقشة النتائج بالفرضيات:

ضةةةةةةةةةطء االسةةةةةةةةة ئ اجان الم حصةةةةةةةةةد   يها من خالل   ض لمئانشةةةةةةةةةر الئ ائج ال ي تم م ارن ها     ي
 :بب ض ان الاحث ل انت  ال الي
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 :مناقشة الفرضية األولى
  ي ضةةةةطء االسةةةة ئ اجان الم حصةةةةد   يها من خالل   ض لمئانشةةةةر الئ ائج ال ي تم م ارن ها  

 :بب ض ان الاحث ل انت  ال الي
 :ىمناقشة الفرضية األول

يطجد أث  ل ب نامج ال دريبي في تحسةةةةةةةةةةةةين ندر  ال شةةةةةةةةةةةةانر    أرم  لال ي اف  ضةةةةةةةةةةةةها ال الب الااحث
 .لال طاير 

لمن خالل الم ال ر اإلحصةائ ر لئ ائج االخ ااران ال ب  ر لالا دير ل  شةانر لال طاير ي بة  لجطد  
، 36،  34خالل ال دالل رنم )ف لق ذان داللر  حصائ ر بين االخ اار ال ب ي لالا د  لنالحظ ذلك من  

( ال ي تطضةةةةةةةةةةةةةة  الةداللةر اإلحصةةةةةةةةةةةةةةائ ةر ل ب لنةان الحةا ةةةةةةةةةةةةةة ةر بين 62،  60،  58،  50،  48،  46،  38
االخ ااران ال ب  ر لالا دير ل يئر الاحث لجال الي  ر لب نامج ال دريبي الماص بال شةةةةةةةةةةةةانر لال طاير له أث  

 هطر هذه الب لق ل   ه نسةةةةةةةةةةة م ص أر  ي ابي ليسةةةةةةةةةةةا د   ل تئم ر ال شةةةةةةةةةةةانر لال طاير مما أد   لل  
 الب ض ر األللل ل احث ند تح  ت.

 
 :ثانيةمناقشة الفرضية ال

ال صةط  لد   السة  رلال طاير تسةاهم في ت طي     ال شةانر  لال ي اف  ضةها الااحث ار تحسةين ندر  
 ر.سئ 12-10ناش ي   ه ال د  

  ال   يب ةةر ل م مط ةةان    لالا ةةديةةر  ال ب  ةةرلئ ةةائج االخ اةةاران    اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةائ ةةر  الم ةةال ةةرلمن خالل  
 ، 30الماضةةةةةة ر لب امج )ال شةةةةةةانر لال طاير، ال شةةةةةةانر، ال طاير(   ل ال طالي الخ اار السةةةةةة  ر ال صةةةةةةط   

بين االخ اار ال ب ي لالا د  لنالحظ ذلك من خالل ال دالل     حصةةةةةةةائ ر راتبةةةةةةة  لجطد ف لق ذان دالل
ال صط     الس  رفي  به    الحا  رل ب لنان    اإلحصائ ر  الداللرال ي تطض  ( 66، 54، 42، 30) رنم

لمن خالل الم ةال ةر اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةائ ةر لئ ةائج االخ اةاران الا ةديةر    ل يئةر الاحةث  لالا ةديةر  ال ب  ةرالخ اةاران  ل
  المطضةةةةةةةةحر في  30ل حديد الب لق بين الم مط ان ال   يب ر لالم مط ر البةةةةةةةةاب ر الخ اار السةةةةةةةة  ر  

ال ي تطضةةةةةةةةةة  لجطد ف لق ذان داللر  حصةةةةةةةةةةائ ر لصةةةةةةةةةةال  الم مط ان   (108، 90، 78م )ال دالل رن
لجال الي ار ال   يب ر )ال شةةةةةةةةةةةةانر لال طاير، رشةةةةةةةةةةةةانر، تطاير(   ل ال طالي م ارنر بالم مط ر البةةةةةةةةةةةةاب ر  

ال صةةةةةط  لد    السةةةةة  ر ر  ل تئم   ليسةةةةةا داي ابي   أث لال طاير له    بال شةةةةةانرالب نامج ال دريبي الماص  
لهةذا الظةاه    ل ن ةائج  يئةر بحثئةا ال ي   فةت ت طر م حطظ لهةا  جةدا ل سةةةةةةةةةةةةةة  ةر  ال ةد       ي    نةاشةةةةةةةةةةةةةة 

لنسة م ص من هذا ار ال صةط  لد  الال بين م ارنر بالم مط ر البةاب ر ال ي لم تشةهد ت طر م حطظ،  
 .ل احث ند تح  ت  الثان ر  الب ض ر
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 :ثالثةمناقشة الفرضية ال
  االب دائ ر  السةةةة  رلال طاير تسةةةةاهم في ت طي     ال شةةةةانر  تحسةةةةين ندر لال ي اف  ضةةةةها الااحث ار  

 ر.سئ 12-10لد  ناش ي   ه ال د  
  ال   يب ةةر ل م مط ةةان    لالا ةةديةةر  ال ب  ةةرلئ ةةائج االخ اةةاران    اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةائ ةةر  الم ةةال ةةرلمن خالل  

 ، 10ب دائ ر الماضةةةةةة ر لب امج )ال شةةةةةةانر لال طاير، ال شةةةةةةانر، ال طاير(   ل ال طالي الخ اار السةةةةةة  ر اال
بين االخ اار ال ب ي لالا د  لنالحظ ذلك من خالل ال دالل     حصةةةةةةةائ ر راتبةةةةةةة  لجطد ف لق ذان دالل

 السةةةةةةةة  رفي  ةةةةةةةةبه    الحا ةةةةةةةة رل ب لنان    اإلحصةةةةةةةةائ ر  الداللرال ي تطضةةةةةةةة  ( 68، 56، 44، 32) رنم
لمن خالل الم ةال ةر اإلحصةةةةةةةةةةةةةةائ ةر لئ ةائج االخ اةاران    ل يئةر الاحةث  لالا ةديةر  ال ب  ةرالخ اةاران  ل  ب ةدائ ةراال

  المطضةةةحر  10الا دير ل حديد الب لق بين الم مط ان ال   يب ر لالم مط ر البةةةاب ر الخ اار السةةة  ر  
ال ي تطضةةةة  لجطد ف لق ذان داللر  حصةةةةائ ر لصةةةةال  الم مط ان    (110، 92، 80في ال دالل رنم )

لجال الي ار تطاير(   ل ال طالي م ارنر بالم مط ر البةةةةةةةةةةةةاب ر    ال   يب ر )ال شةةةةةةةةةةةةانر لال طاير، رشةةةةةةةةةةةةانر،
لد    ب دائ راال  السةةةةةة  ر ر  ل تئم  ليسةةةةةةا داي ابي   أث لال طاير له    بال شةةةةةةانرالب نامج ال دريبي الماص  

لهذا الظاه    ل ن ائج  يئر بحثئا ال ي   فت ت طر م حط ا لهاما جدا ل سةةةةةةةةةةةةة  ر ال د     ناشةةةةةةةةةةةةة ي    
لنسةةةةة م ص من هذا لال بين م ارنر بالم مط ر البةةةةةاب ر ال ي لم تشةةةةةهد ت طر م حطظ،  االب دائ ر لد  ا

 .ل احث ند تح  ت  رالثالث  الب ض رار 
 :رابعةمناقشة الفرضية ال

لد  ال در  ال بةة  ر  لال طاير تسةةاهم في ت طي     ال شةةانر  لال ي اف  ضةةها الااحث ار تحسةةين ندر 
 ر.سئ 12-10ناش ي   ه ال د  

  ال   يب ةةر ل م مط ةةان    لالا ةةديةةر  ال ب  ةةرلئ ةةائج االخ اةةاران    اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةائ ةةر  الم ةةال ةةرلمن خالل  
الماضةةةةةةةة ر لب امج )ال شةةةةةةةةانر لال طاير، ال طاير، ال شةةةةةةةةانر(   ل ال طالي الخ اار سةةةةةةةةارجئت لق اأ ال در   

من خالل  بين االخ اار ال ب ي لالا د  لنالحظ ذلك    حصةةائ ر راتبةة  لجطد ف لق ذان داللال بةة  ر،  
ال در     رفي  ةةةب  الحا ةةة رل ب لنان    اإلحصةةةائ ر  الداللرال ي تطضةةة  ( 76، 64، 52، 40) ال دالل رنم
لمن خالل الم ال ر اإلحصةةةةةةةةةةةائ ر لئ ائج االخ ااران    ل يئر الاحث لالا دير  ال ب  رالخ ااران  ل  ال بةةةةةةةةةةة  ر

خ اار سةةارجئت ل  در  ال بةة  ر  الا دير ل حديد الب لق بين الم مط ان ال   يب ر لالم مط ر البةةاب ر ال
ال ي تطضةةة  لجطد ف لق ذان داللر  حصةةةائ ر لصةةةال     (118، 100، 88المطضةةةحر في ال دالل رنم )

الم مط ان ال   يب ر )ال شةةةةةةةةةةةانر لال طاير، تطاير، رشةةةةةةةةةةةانر(   ل ال طالي م ارنر بالم مط ر البةةةةةةةةةةةاب ر  
ال ةدر     ر  ل تئم ة   ليسةةةةةةةةةةةةةةا ةداي ةابي    أث   لال طاير لةه  بةال شةةةةةةةةةةةةةةانةرلجةال ةالي ار الب نةامج ال ةدريبي المةاص  

لهذا الظاه    ل ن ائج  يئر بحثئا ال ي   فت ت طر م حط ا لهاما  ال د     لد  ناشةةةةةةةةةة ي    ال بةةةةةةةةةة  ر  
لنسةة م ص  جدا ل  در  ال بةة  ر لد  الال بين م ارنر بالم مط ر البةةاب ر ال ي لم تشةةهد ت طر م حطظ،  

 .ل احث ند تح  ت  ر اب ال  الب ض رمن هذا ار 
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 :العامةمناقشة الفرضية 
له تأثي  اي ابي   ل  بال شةةةةةةةةةانر لال طاير  ب نامج ال دريبي الماص  للال ي اف  ضةةةةةةةةةها الااحث ار 

 .سئر 12 -10لد  ناش ي     ال د  ف ر    الصبان البدن رت طي   
من خالل الم ال ر اإلحصةةةةةةةةةةةةائ ر لالخ ااران ال ب  ر لالا دير ل حديد الب لق بين االخ اار ال ب ي  

لال ي تب ي   76 لل   30حظر في ال دالل من لالا د  لم مط ان ال   يب ر لالم مط ر البةةةةةاب ر المال
لجطد ف لق ذان داللر  حصةةةةائ ر في جم م االخ ااران البدن ر ال ب  ر لالا دير لصةةةةال  االخ اار الا د ،  
لمن خالل الم ال ر اإلحصةةةةةةةةةائ ر لالخ ااران الا دير بين الم مط ان ال   يب ر لالم مط ر البةةةةةةةةةاب ر،  

( لجطد ف لق ذان داللط  حصةةةةةةةةةةةةةائ ر لصةةةةةةةةةةةةةال  الم مط ان  118   لل 78نالحظ في ال دالل رنم )من 
ال   يب ر )ال شةةةةةةةانر لال طاير، ال شةةةةةةةانر، ال طاير(   ل ال طالي م ارنر بالم مط ر البةةةةةةةاب ر. لمن خالل  
الم ةال ةر اإلحصةةةةةةةةةةةةةةائ ةر لم ةامةد االرتاةاط بي سةةةةةةةةةةةةةةطر ل م م أف اد ال يئةر لالخ اةاران الا ةديةر تم مالحظةر  

ــتقل( لجطد  النر ارتااط ر نطير بين م غي ان الاحث )152ل   ل  149ال دالل رنم )من  م المتغير المســ
م السة  ر لال در  ال بة  ر( ذان داللر  حصةائ ر لمئه نسة م ص تح ق  المتغير التابعال شةانر لال طاير( ل)

ا  كد الب ضة ان ال زئ ر لجال الي ل ب نامج ال دريبي الماص بال شةانر لال طاير الذ  خبة ت له  يئر بحثئ
له أث   ي ابي لها  جدا   ل ت طي  الصةةبان البدن ر المدرلسةةر م ارنر بئ ائج الم مط ر البةةاب ر ال ي  

 لم تشهد ت طر م حطظ. لمن هئا يمصن ل  الب الااحث أر ي طل أر الب ض ر ال امر ل احث ند تح  ت.
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 خاتمة:
م ارف لم الم   م ر، ليس ل  ل د أ ا  ال دريب ال ياضي   ما  ااني ال  ط  يس مد نطانيئه من  

 لل تكطين الب د تكطيئا مئه  ا من الئاح ر الئبس ر لاالج ماب ر فيئ صس ذلك   ل ال انب االن صاد   
 لالس اسي لألمر. 

لل د مً  ال دريب ال ياضي في م ال     ال د  بم احد  ديد   ار الهدف مئها دائما هط الاحث  
ا رفم ال دران البدن ر لالمهارير لالم   ر لال ب لذلك من  ن أفبد ال  ق لالمئاهج ال ي من شأنه

 . أجد تحبي ه في  افر المس طيان لمطض مم  أ المئافسان لالحصطل  د أفبد الئ ائج
اخ  ار نطع ال مارين     ر بئاء المئاهج ال   يب ر الحديثر أ ا  ي  مد   ل أسس   م ر دق  ر في

ت طافق هذه   المالئمر، لي ب أر  ال م ير لال بين، ليئدرج بحثئا في هذا  لالطسائد  الب ر  ال م يئان مم 
ب ض الصبان    بغ ض م  فر تأثي ه   لال شانر لال طاير  تأثي  ب نامج  الس اق،  ذ يهدف  لل م  فر  

  ال ب من ال بي أكاديم ر   60. بحيث شم ت  يئر الاحث  البدن ر المدرلسر في بحثئا  ئد هذه الب ر
بش ان ال د   لك    ال ياضي  ال زائ ،-ربطدالد  طا 2120/    2020  ل مطسم  حيث  ب  ير      يهم   ت ، 

تدرأ م غي ان الاحث لج دها تم ت س م ال يئر  لل أرجم م مط ان م سالير، ثالثر ت  يب ر    ان بدن ر اخ اار 
لاحد  ضاب ر مم اخباع الم مط ان ال   يب ر لب امج خا ر بال شانر لال طاير ل كشأ  ن تأثي  هذه 

لل د أثب ت ن ائج االخ اار الا د  أر هئاك ت طر في    ل ب ض الصبان البدن ر لد  الال بين،  األخي    
ان البدن ر المدرلسر ب د ال أكد من ن ا ر الب امج ال دريب ر  ب  تحديد الب لق بين االخ اار ال ب ي  صب ال

طظ، يياد    ل هذا جاء  لالا د  لصال  هذا األخي  م ارنر بالم مط ر الباب ر ال ي لم تشهد ت طر م ح 
م امد االرتااط بي سطر بين م غي ان الاحث ذل داللر  حصائ ر مما ي ئي لجطد  النر ارتااط ر نطير بين  
ال شانر لال طاير لالصبان البدن ر المدرلسر. لنس م ص من  د هذا أر الب نامج الماص بال شانر لال طاير 

 ه الب ر. له أث   ي ابي   ل ت طي  الصبان البدن ر لهذ
 ر ن اح ال دريب ال ياضي يصمن في اس غالل الطسائد لاإلمصان ان الم احر أحسن اس غالل سطاء 

، البيزيطلطج ا ل  م  كالبيط م صان الميدان ر أل الممب ير،  ضافر  لل ب ض ال  ط     م الئبس، االج ماع،  
 .ال ش ي ...الخ

لدراس ئا للكن حسبئا فإنئا بذلئا جهدا يشهد له  خ اما لسئا نز م الكمال لاإلحاطر بمطضطع بحثا  
الاحث فإذا  ار ثمر ن ص أل ت صي  في جانب من جطانب الاحث فالكمال هلل ت الل، فما  ار ف ه    هذا

  .''لما  ار خ أ فهط مئا وهللا مئه ب اء ، فكما نيدم ''ما ال يدرك   ه ال ي  ك ج ه    طاب فهط من هللا،

الدراسر تمهيد لتطط ر لدراسان لرسائد أخ   تكطر أكث  شمطل ر.  ل  ل  د حال ن جط أر تكط  ر هذه 
لن جط من هلل ت الل أر نكطر ند لف ئا في هذا ال مد الم طاضم، لند طه جد ل ال أر ي   ه  مال ناف ا  

  لأر يئ بم به،  نه   ل  د شيء ندي . لالحمد هلل رب ال المين ألال لأخي ا ل  ل  لمبيدا لمن ي  م    ه
 آله ل حاه أجم ين.   لس م   ل نبيئا محمد ل  لهللا
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ة   احملتو    ا

 

ة   كر  لك

داء   ا

 
  

ة      د

یة اك  06   ا

یا  بح  ر   08   ا

مهیت بح    09   دا ا

وع یا املو   10   با اخ

ا  ل امل مي  ا   10   حتدید امل

اهبة  امل ة  ا ا ا ا   12   ا

     

ر  ن ا ا      ا

  : يض  ا اال ا اال يس ار ن ا ا      ا

ید   19   مت

يسو  ن ا ا   20   ا

و را ت يس   ن ا ا   20   ا ا

يس ن ا ا   22   ر ا

يس  ن ا ا   23   دا ا

يس  ن يض ا ا ار   24   و ا

يض  يس ار ن ا ا ايئ ا   25   خ

ا  يس يف ا ن ا ا يض دا ا   26   ار

يس ن ا ا   26   ر ا

یة  ا لیة ا ع   36    املد يف ا

رين و ا ا  املن   36   ا

ر بعد ا   37   ا

  40   ة 

     

ثاين:   عیة ر ا ا ا      ا



ید   42   مت

عیة  ا   43   و ا

عیة ا و ا و    43   ت

عیة  ا   45   تعری ا

ري  عیةر ت ا   46   ا

عیة ا ة يف جما ا ر املعر ن   59   مه ا

اتیا  عیة احملد  ا   69   ریة ا

عیة ا رتاتیجیا  ا   85   ا

عیة  ا  86   ائ ا

ور  لیةت ا عیة ا ا   87   ا

یة ؤ منیة امل یة  ت   94   دا الا

یني  ر اجا ا عیة  ا   103   ا

ی  تد ی ا ا عیة  ا   105   ا

یة ؤ امل ب    107   ا

عیة للع  ا منو ا ايت  رر ا ت ریة ا ا  ا يف ا   110   ا

جنا عیة  ا دا ا ریة اال ا  ا يف ا   114     ا

عیة  ا ا يف جما ا ا ىل خمتل ا   115   تع 

  123   ة 

ثا  زائر ا :  ا ا ر ا ة ا ا ث      لو املرتب 

ید   125   مت

زائر  ا ا مي ا ك    126   ر 

اهتا ر  زائریة  نیة ا و یة ا خ   127   ا

ا  ر د  یة ك للجزائریني  ر ة ا ا ث   137   ا

ت  زائر امل ا ا   145   ایدیوو

  157   ة 

     

را  د :  ا ا      كر ا

ید   187   مت

دا  د (ا یة  كر ا بد لبا ا بدين املت   188   ) ا

ين) ت ين  ا دا ا د (ا یة  كر ا ا لبا امل   193   املت

یيك)  تك دا ا ي، ا دا ا دیثة (ا د ا یة  كر ا لبا ا   216   املت

يس) ن دا ا د (ا یة  كر ا ن لبا ا   234   املت

  247     ة 

     

ا  ي:   ا بی ت      ا

بح ا   هنجیة ا  :      اال

ید   250   مت



  251   املهن املتب 

یة ت ة الا ا   252   ا

بح  ینة ا   253   جممت  

بح    253   جما ا

بیا  ریغ ا ة ت   254   كی

بح    254   ا ا

ة  ا ا ا با    256   د  

ة  ا ا ا   257   با 

ا    257   امل

و    259   حتلی امل

ائیة ح ة ا ا   259   ا

ايئ ح را ا   260   ا

نتاجئ  حتلی ا ر  ثاين:       ا ا

ا  ت تاجئ  الا حتلی    262   ر 

ا ر   ا ابمل و ا   285   حتلی امل

  292   امتة 

     املرا 

ح       امل
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مة:      مق

اب   ل ا ارسة م  ك م ة ا اض ات ا ا ال ا ل م أش م ش ة ا ة  ُت 
ي ت   رة ا ان ا ا  ا. و م او ة ت ل س ة و ذ  ائ انا ا ى م 
ارسة   ارع)، ت م ي ا ارس  ي (أ ت اتي أو ش س ا م ان ذات  اء  ا، س ب

ة   ة   ك ئ ة ا ة و ا اد سائل ا ى ا ي ت إ ة ا ات ا ي ا م  ا
ات   ا ا أث  ت ا  ي  ة  م دوا  ا    ا  أو  ذات  از  إب اب  ا
ا أخ ت  دوا   ا وأش ا ار أن س ة. وش ا ا اض ارسة ا ة  ا

ي ذات  ة  ی اق  آ ا   راسة   ا ضع  ساسي  ا ف  ا ة،  م ة 
ي  م ة ا ا ة دراسة ا ائ ك ة  ار ات ا ف ا م  م ة ا ارسة 

اء  ة إ او ة و م اض ة ا ا ي ت ا ة  ات ة وا ا امل ا راسة ا وذ ب
ي   ة  ی ن  ة  انة و س ا وذ  ا  ا وأ ا  ف   ا ة  ا ا دراسة 

 ، ك وت ارة ا س ة  ساس ة ا ات ا ا ي د ا ة  ا ا ة  ث امل ا ا
ى  إ ة  ا ة  اخ ا ة  ا ا ات  م ي  ب ام  ا ار  إ ي  ا   دراس اءت  و

ا و  دة ذات ة ا ا ة ا اض ن ي ت ا ة  ا ة وا امل ا ي ت م ا ا
ة،  ا ة  ا ات  ة  أن ل  م ي  ام   ا د  ما   وت  ی  ت ى 
ي  ا ا و اضي  ا ال  ا ي  ة  ا ا ا   ة  ا ال  م ت  اول  ن ف  وس

ي  ا رشاد ا ورة ا ي  س ة  ا اضي  ا داء ا ي ا ا  از أ ائ وب
ى   إ د  ت ي   ا اب  س ا ى  ف  ا از.    ن ا اءة  و داء  ا ا  ي 
ا  أن   داء أو إ ل ا ي ت رب  ور ا ی ا ا وا دة ذات ة ا ا ت ا

شا  م  ة  ا ا ان  م ي  ة  راسات  ا  ت ل  ر ت وا ا  د  ت أن  ا  ن
ات ا م  ا ة  ا سا ا ي أ ا ى ت اض إ م ا اء ا و أو
م   ة.  ا ات  ا دة  ى  ة  اش م ث  ت ي  ائ  وا داء  أ  ل  ت ل  أ

ة  ساس ا ة  ا ات  ا ا ة    دا ة  ات إس وض  ل  اضي.  خ ة  ا
ا    ا  ش ن م ة وت ات ا دة ا اء  ي إث ا  ا  ي  أن ت وا
ي   ا ا و اضي  ا وع  ا از  ان ي  ت  ا وم ة  ا أداءات  و  ا  م ر  ت

ي.  ا ا ا ل  ص  ا
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ى   رب  ل ا ی ا ام م خ ني ا اد ا ة ا ة در ر م نا ال ا ي أ
 ، ة  ة ا ا ى أ ا  ة تأث ة وم اس ة ا ا ار ا ول، وم ا ا
ار  أ ى  ة  ا ي  ا  ة  ا م ل  خ م  ر   ا ی  ي  ا اد  ا ان 

ا ا ف  ا أو  ت  ا م  و ت  ا ن ا وا  ا  ان وت وت   ، ة  ا ا م  ئ 
ارة  وا ة  ن ا رات  ام  اس ورة  ض اضي  ا د  ا م  ة  ا ا ة  اض ا ات  ا
ار   ل م م ، و ت از أ ة إ او ة وذ  ام رة م ة  ة وا وا

ل ا ة خ ة  ى در ا إ ادئ ي وم ار وا ني وا اد ا ة ائ ا خ ات ا
ى   ف  اضي ی ق ا ة ، وا ة ا ا ا ة  ا ى ا م ا ة إ ا ت ا ا أ و
ي  ا  م ا  ل  ت ة  ا ارات  ا ة،  ن وا ة  ا ارات  ا  ت  م 

أ ا  داء وأص ی إ ي ت ا ا  د دورا أساس ي ت اد ا  ات    إ ا
ال  ا ة  وا ارة  وا ة  ن ا ات  ا م  ى   إ ا  ا  ب ة  ا ا ي   ا
ار  ني وا ة م  ا ا ة  ر ن ب ار وي ی ى ا ا ن  اض ا
ي  ا  د دورا رئ ة  ت ا اء ا ة ا أث ي ن امل ا د ا ي و  وا

ادة م  س ة  ت ا ارات ا اد ا وى م إ ل ا ا ي ا ز ،  ت ا
ى  از  ن ق ت ا ى  ت ا  ا م إ ي و ا ال ا ي ا ارات  ت  ا

ي. ا   ا ا

اكل   ى ا ف  ة ا او ي م ي  ا ال ا ا اضي  ي ا رشاد ا ف ی ا ا وا
ة   ا ت ا از ا ي إ ة  ا ة، وا ا ي ت ا  م ض ا ا
ات  ا ي  اد ا ي ا راسات  اول ا ب ت ف أس ة واخ و ات ا ا ا ز  وا
ل  ات م ات س دا م ا ة وت  اش داء م ل ا ل  م ام ا س ف ا ا ت إ أن
ة   أ وت   ،( ا ة  وا ارة  س وا  ، ا ن ا ت  ارات  م ي  ا ر  (ا
ي أداء  أ  ة ا ل ن ي وت ار وا ني، ا ى ا ا أث  ي ا ارات  ا

ل بـ   ى ا ة ت  ارات ا ا أن ا اضات    %50ا "إذا  م أداء م ا
ا رات  (أسامة  ى  79ص    1997مل  إ داد  ت و  اضات    %90أو  80%)  ا ي  

. ف وا ل ا   م
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ا  ا  ي  ا داء  ا ت  ي  ا ة  ا ا ة  اض ا اب  ا أ  م  ا ة  ت 
اش ب   اح ا ا ا ت  ا أن اراة  وف ا اوب ا م  ى ا رة  ی ا

ا ا م    ا ، ة ت ا وس ت ي ت  ة ا ف وا ا ا ا خ  ا ت وأن
ارة  ة ا ى ن ي  وم ث  ، وا ار ني، ا ى ا ا ث  شأن أن ی
اد   ان إ ى  ة إ ارات ا ة ا ر ا ا  ى ا زما  ان  و 

ار  ني وا ى  ا ق إ وع ا ا ا ي  ا  اول ا ا ا  ي، وم   وا
ة ،  ائ م ا ة ا ة  ق ا اضي ا  ا ي ا رشاد ا دات ا وا م

ة. ائ اضة ا ر ا ل ت ا ف م ارنة ب م راسة وا  وا

ي   ماء  ا   دراس ي  نا  اخ ي     ا  و ر  ا ي  ا ا 
ي  ان  ى  كاب ا ة ا داء  ة ا ة ا ة و اك ش ة ا اء  ة اث اص اد ا ا
ء ا  ل  اش، و  اد ا زداد، إت اب ب ة، ش اص اد ا ة، إت اص ة ا د ق م

ي ا  وى  ة ا ة ا ا ي ا ق ت  ا ، و و ا اء دراس ل إ ة، م أ ا ة ا
 : اب ى  ا إ   ا 

  

ي: ا ا ي  ل و ثة  ): و ث ان ا ول (ا اب ا   ا

  

ول:   ل ا ا  ا ض م إس اضي، م ان ا ي ا اضي  ي ا رشاد ا ضع ا م
ر  ا ة  ا ا  م  ت ي  ا ات  ا وأ   ، أت ن ق  ي  و رشاد  ا ة  أ ى  و ة،  شاد

. ى ا ابي  اضي، وأث ا ان ا ي    ا ا   و ض اني:  ل ا ضع  ا م
  . ة  ة ا ارات ا ات وا ى أ ا ف  ا اضي،  وا  ا ل  ي  ا ا

: ا ت    ا ك ا ة ا ا   داو ة ا ا ائ   ب ا   ا ل ا ي ا . أما 
ا او ارة، و    ت ات ا ة، ث ا ن ات ا ا  ا ض م  ة ا ضع   م

ة  ي  ات  ل ا ة  ى أ ا إ ة وت ات ا ا ا ة، وأخ ات ا ا
م.    ا



  	 	 ث 	
	 	

  

ة  ا راسة ااأما  ا  اني  خ : اب ا   ة،  ت 

. ة  اءات ا :  ا ا ل ا   ا

ة. ئ ات ا ض ء ا ي ض ائ  ة ا ا ل وم ض و ت : ت   ام ل ا   ا

امة. ة  ات ا ا  خ خ ي ا ات، و ص ات وا ا ا  ا م   ث 
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ة .1 ا  :اإلش

  

ات  ا اء ا ة أث ة ا ا ن ف ا ا را  م ا ة م اض ات ا ا ت ا
ة  ا ن ا ي  ا ا و  ارة،  ا أو  ز  ا ل،  ا اح،  ا ف  ا ا  ا رت ة  اض ا

ا م   ا را  ا، إذ ت أن ا ا    ت ة ا ا ل ا ة م ات ا ا
ا  ا وف  ت  ة  راد ا ات  ا م   ا  و ا  ة  وا رادة  وا ة  اب وا
ات  ل  ص ا أن  ا  د،  ا اضي  ا از  ن ا ى  إ ل  ص ا ة    ا

س ن  ا   ون ة  ا ة  أو  ة  ا و  ا    ا ة  اض ث ا أ ام 
ی    ، ا ل  ا اضي  ا اد  وا ا  ي  ة  ا سا  ا ل  وأ
ان   ا ني،  ا ان  ''ا ي  ة  أساس اور  م ة  أر د  ت اضي  ا ق  ا أن   ، م

وح،  ي'' (م م ان ا ي، ا ان ا ، ا ار   )  08، ص2004ا

، أن ا  ا ان  ا امل م و  اد ا ا ي إ ي ر أساسي  اد ا
ة   ل أ ة    ارات ا ة وأن ت ا ارة وا ة وا ن ي ا ا ا
ار  ا ة  ر ة ا ة  ة وأ ي وت  ا ت ة، ون ة وا ن ارات ا ت ا

ا تأث  رس  ی ي  ا ان  ا ان  إن  ) ة  ا ات  م ى  اضي  ا ا 
  ، ا ال   ون ا  د 63ص  2004ا ا ن    ل،  ا ذ  ا   ،(

ات 1992 ا م  ا    ب ی  ي  ا ة  ا ا  خ راضي  ا  ن ل  أن   ،
ات  ا ات  واث ة،  اب وا ا  ض   ، ا  ، ا ة  ا ل  م ة  ى ا إ ل  ص

 ، و  ا ل ما ا (ا ات ا   ).16ص 2008ا

ع م  ا ا اضي،  ی  ل ا ي ا ة  ساس ا ا ي  م ا اد ا ا
از  ن ى ا اش  ي و تأث م ا ي ا ا ة  اض ات ا ا ي ا ا  اد دورا  ا

ا   ا أن  اضي م ي  ا إ ان   ا ني وا اد ا ي ا م ا 
ي  ل  ا ي  ا امل  ا ى  إ ار  ن ا ا  ي  ا  ی  ا  م م  ارا   ان
ا.  ان در ا  ا ا م ي ت اكل ا ا وا ى ا رادة وا   ا

ل،  ال  ي    ). 63ص 2001(أ
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ا ات ت م ا اد ات ل إ ر  ي ا مة  سا ا ا م ا ا ي  رشاد ا  ا
ي  اح  ب م  ي  ا ا ك  یل ا ل ت اض م خ ة  ا ی
ة   ار ة ا د دوا ت وا ب م و ا  ا م د س ي  ا ة،  اض ة ا ا ا

ة ت اء  ت  ة س ا ا ف ا ي ت م ة ا ي ا ات  ا  ، ا ا ا  

أو  ا،  ا ة  ا ات  وا اء  ا ل  م ي  م إدراكي  ا   ت  ا  ا كان  
ل   ا ت د،  ا ا ة أو  ل م ا ا ي ت م ا  اصة ا رات ا ا

ان ا ى ا ات  ا ا رة،  ش ة وا ا ات ا ن م ا ي ا ی و اني ا
ك،  ع ا ر أ م أن ي  ا  ك  ة ت ا ة وا ة وا امل ا ي أن ا
ة)،  ن ادات ا س رات وا امة، ا ة ا ة، ا ي ا ا ة (ا امل ا ت ا وت

ا ا ا  ا ت  ارت ي م رشاد ا ا ی أن ا ، وم  أث ي  تأث  وت
. ت ا ات وم ف م ى م اضي،  ا ا ي ا ا    م

ور   ة  ض ة  ن ون  ی م  ا ة  ة  ا ا ة  ا ق  ا ي  ا  ان  سف   

اراة ب ل ا ى ت ا  ار  ي وا ش ا ي  ا اراة، و  ا ز  ف ا
ي م   اد ا ا م  اضي أك م ذ    ي ا ش ا ة أن دور ا ا
ات  وا رات  ا ة  وت ة  ا ا ات  ا ة  رشاد  وا اء،  ن وا ا  ف  ب اش  ا

ن وا وا  خاء  س ا ة  ا ارات  ا ة  وت ة  ا  ا ت  م ل  و  ، ا
ة.  ة وا ي أس از ا ل ا وا ى  ل    م  ا وا

وى  ة ا ر ا ة  ا ن ت ا امل م ا ا م ا ا ی ي ن رشاد ا  ا
ار،   م ة  ) ب  د  ا ی  ا  ون ا  صا ا  ي  ا ة  ا م  امل  ی إذ  

ة 237ص   1976 ا  آن  ا ة  ن ى  ن  أن  ال  ا ا  ي  ة  ا وم   (

ي ا رشاد  أن   ا ى  إ ن  أن  ب  اني  ن ا ك  س ي  تأث  ا  ي  وا ا  ت ة  و
ي   ا رشاد  ا ى  ا  أ ان  أد ف  اخ ى  ا  ا  وا ی  ش ا ر 
ش أو   ة  ی ات ا ة إذ أن ا ة ورو اد وأسا دی ا وم س وا ى ا م 

ة   امة وأساس ش  ام م ان  دا  (ز سة وم ای م ك وم ا  ا ت ض ن
م،   ا ان 79ص  1970  س هللا  أن  ة  ا وا ی  ا اب  ا  آن  ا ان  ا   (

ان   وو ان  ن ا ل  ا   ة  ا اس  س  و  هللا   صى  ي  ا ى  ى  ا ت



 

8 
 

و  ذات  ل   م ا ا  ى  إ ش  ان،  و م  اتي  (ن ش   1982ن 

م  15ص أس  ی ة  ن ا ة  وا اضة  ا ي  مي  س ا ا  ان  ا  ا  وم   (

ر،   ي أم أن ان (ا ن ة  آن ا ة ا ان  132ص  1995ن ا  ى  ة إ ضا ا  .(
ف ا ا ة  و ة وا ن  م اضي  أن  ي ا ش ا د ا ة  ة ا

د. ك ا ة وس ة ب ت ا ف ا ة   أن    وت ت ا

رشاد   ا دات  ا اع  إخ ورة  ض ى  إ ا  ا رأ  ا  ی ا  ات  ا م  ا  وان
ا   ا ي  ل  وما  ن  ما   ة  م ل  أ م  وذ  راسة  ا ى  إ اضي  ا ي  ا

ا  ة  ق  ا ة  ا ش ا ح  ى  إ ا  ب أد  ا  م  ا م،  ا ة  ة  ا ة  ا
ي ا   : كا

م   - ا ة  ر  ت ل  ا م ف  م ب  ا  اضي  ا ي  ا رشاد  ا دات  م ي  ما
؟  ا   اضي ا

ة ا ة ا ت ا اؤ ا ا ا    : وم

 -   ( ی ة، ا ي (ا و ة ل ا ا ل م  ُ وُ ا  أن   ا
ة؟ ا ة ا ق ا م  ة ا ي  ي   رشاد ا  ا

ة   - ي  ي   رشاد ا ة ا ل  ي َت وَت اد  ل ا ا   ت

ة؟ ا ة ا م ا   ا

  

ات ا 2   :ض

ة ئ ة ا ض   :ا

ل    - ا م ف  م ب  ة  ا اضي  ا ي  ا رشاد  ا دات  م وا  ي  ف  اخ اك 
 . ا اضي ا م  ة ا ر    ت

ة ئ ات اا   :ض

ة   - م  ل  وُ  ُ أن  ا   ا   ( ی ا ة،  (ا ي  و ا ا 
م. ة ا ي  ي   رشاد ا  ا

اد    - ا ي   ا  ا رشاد  ا ت  ا م ف  م ل  وَت َت  ي  ة  ا ة  أ  
. ( اس ا ، ت ا ة  ة، ا ا م (ا ة ا   ي 
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اف ا وأ 3   :أ

ق    - اضي  ي ا رشاد ا ة ا دات  ة وا م ى م راسة أساسا إ ف  ا ت
ي ا  ا ي  ا ا  ا ارنة  وم ة،  ا ا م  ا ة  ة  ل   ا ا ا ي  ق  ا  

م   اضي  ا ي  ا رشاد  ا ي   د  ا ي  ض ا ي  كاد ا ا  ة،  ر ا
اضي   ي  و ا ا  و  ة  اد ا ة  ا ا ة  ا ا ة  ا ا  ا اة  ا م

ة ا ا ا ي ا دت  اف أخ  ى أ ة إ ضا ا ا    : ا

ر   - ا وا  از  ة.             إب ا ا ة  ا م  ا ة  ق  اضي  ا ي  ا شاد 
ة.- اض اد ا ات ا ي  ا اد ا دود ا ف  ا   ا

ة، وم   - م ا ة ا ي  ي  اد ا ي ا مة  ق ا ة ا ف  ن
ا م    اضي ا مات ا ا  ءم ة) م ا ا ة، ا ا ة، ا ، ا ی (ا

ة.                                                             اد ا ا ا ا   و 

ي   - ض ي م اضي، وما أكاد ي ا رشاد ا ة ا ي  ا  ا ا ارنة ب ا ا
رشاد.    ي  ا

ا   - ا  ا ام  ا م  ة  ي م ا رشاد  ا ات  ة  ا ة  ا ا م  ا ة  ة 
ام.  ي ا رشاد ا ما، وا اضي    ا

- . اضي ا ي ا رشاد ا ا اص  اني ا ي ا ا ة  ا   ا

اضي ا  ي ا رشاد ا دات ا ف وا م از و ي إب ا ا  ة  ت أ
ا م  ا ة  ا ق  إ  صل  ت ما  ل  و ة،  كاد ا ة  ا س  ا ارن  وم ة،  ا

ا  ا ا از ا ى إب ة إ ضا ا ام،  ي ا اد ا ي، وا رشاد ا ال ا ي م ی  ا
ل   ي  ا  ة  ا مات ا ا  ءم ي وم م رشاد ا ام ا ب ب

(ا ي  و ا ا  ،  م  ر ش ا ي  ا ل  ا  ، وا اد  ا ا  ة)،  ا آن، 
ي. ي، ت ي ت اد  ا ی م إ ني  اد ا  و ا
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ع 4 ض ار ا اب اخ   :أس

ا    ل  ادة  ا راسات  ا أن  ا   ا  ب ام  ا ى  إ ا  ب أدت  ي  ا وا  ا إن 
ن   اد ت ضع ت اضي،  ا ي ا رشاد ا ة ا دات  ا ی  مة، خاصة  م

اضي،   ي ا رشاد ا ال ا ي م ل  سا اث، وا راسات وا ى ا ع  ل ا  خ

 ،( ل،  ا ي ( اد ا ى ا ا  ان م ام  ا أن ا   ا

ة  مات ا ال ا ة،  ي  ت إ ا ن ا ی  م خ ا  اضي ا
ي  و ا وا  ة  ا ى  إ ة  ضا ا ب،  ا اض  ا ي  ا ت   ة  ا ث ة،  ا ا

 . ا )  ا ی ة وا   (ا

م  ة  ا ل   م ا   ا أن  ي  ل  ی ي  ش دا  اك  ا  ى  إ ة  إضا
ا ة  اض ا ق  ا ي ا رشاد  ف وا ا ة  اضي، خاصة ا ي ا رشاد ا

. ة ا اء م ا اك أث ارن  ة، وم ا ة ا    ا

 

  

ات - 5 ا وا ی ا   :ت

ي     ا  ض ا أن ی ى ا ض  ة ت ی ات  ا م وع  ي م  وردت 
ار أن ی   ض. ا اء أو  اء دون    ما 

  

اضي 5-1 ي ا   :اإلرشاد ا

د   - ة ا ا ى م ف إ ي ت ة ا ة ا اضي  ت ا ال ا ي ا رشاد  ا
ة  ى ش ا ف  ل ا ل وذ م خ ى ن أ ي  ن  اضي  ا

م ی  ت ى  ت  ا م ا  وأ  ، ة  ا ف  ا ا ا  ة  ات ا ات  ان إم ة  وت ت 
ل  م  ت  ي  ا ارات  ا و  وت  ، ة  وا ة  وا ة  ا وا ة  وا ة  ا
ف   م ي  ا  ت ا    م ة  ا و  و ة  ا ات  ان إم ء  ض ي  ت  م

 ، ص م  ا ت .( إخ ا   )14ص 2002ا

ة    - ت ة  م    ا  م ا  ا   اد  وم ات  ن ى  م  ت
ش و ا  ف ب ا أ ة ت ل  ة م خ ة وا ا ة ا ا ات ا ا
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ش و ا أو  ي وا رشاد ا ا وأسا ا ى ا ر  اد وت ا ت إ
رشاد''(م إب ة ا ى  ل ا ی   )24ص 2005ا  ، ا

ة     غا ا  اء  أ ف  وم ش  ا ب  ت  ة  اص م ة  ا ت ة  ي 
اف   ة  األ ا ادة ا اوف، وز ر م ا وا ي، وا ار ا س ت ا

. ة  اض   ا

  

اضي: 5-2 ي ا اد ا   اإل

ات   - ا ت  ي    ا اد  ك   ا س ل  أ ار  إ ا  شأن م  ي  ا
ى  ل  إ ص ة وا  ي  أو ا ار وا ني وا داء ا ا  م ا اب ا
ات  داء وت  ات ا ة ا ى  ل إ ص ي ا ا  اب ا ا ا  ات  ة ا

ل   ص ي س وم ث ا ي تأث  اب ا س ى م ی م خ ي ا  ا إ
ات  ة م ى  ل إ ص ي ا ا  اب ا ا ا  ك  یل ا ي ت وت ا  ات ت آ

اد،  ا  ي إب داء .( م  )233ص 1996ا

ی ( ر ا ارق م ب ز و ر    و  م ا  ب م  ارق  و ز  ا 
ی اد  17ص2001ا م ا از م اءات  ) ان  إ ات أو ا أن ت ا ي  ا

ا  ث س ي ت ة ا ة أو ا ا ف ا ارة أو ا س ات ا ى م  ل  ي ت ة ا
ة  ا ا وف  و ف  ا م م  ا  ى  ا  ت ا  اضي  ا از  ن ا م  ى 

ل ى ا د إ ا  ی ة م اء ن ا م أ ت ب ة وما ی اض ف   ا اس م ا م ا
از  ن اض م ا ى ان د إ ي ت امل ا ا وا ة  م ا ي و ت وا ا وا

اضي .                ا

امل    ل  األداء ا ة و ت ة م ي   اد ا ا أن اإل ی ا
واإل   ، ار ا اد  اإل ني،  ا اد  اإل ان  ج ت  ي  ا وا وم  ي  ا اد 

 . ل وا ى ا ا ا   ا 
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اضي 5-3  ي ا دات اإلرشاد ا   : م

ي Horne 1972 )Horne 1972ی  رشاد  دات ا  : 3) أن م

ش  ة. : ا رشاد ات ا ي ا ات  ر وخ ة وت ش و خ ا ا ا   ات

ل  ااك م : ا ا أو م ن م ء  ل.، أو ا   ل ص أو س

ة  ة): ا ة، دی ة، ت ة (ش ة ا رشاد  ن ة ا د    ي ت

ي اضي  ا ي  ا اإلرشاد  دات  م أن  ا  ا ة    :ی  اد ا ا  ا وحي،  ا ا 
ي) ي، ا ني ،ا ني (ا اد ا ة ، اإل ي    وا اد ا ، اإل ج اء وا ن ا

ة وح ا اضي، ا   ا

 

ة 5-4 ی م ا ة ا ات    :م

ار  - اد ا ني، ا اد ا ا ي  ا ة ن ى  ل  م  ة ا ي  اد ا  إن إ
اد،  ل  ا ي.(  إس ي وا ي وا اد ا ا ا   )90ص 1989وأ

ات ی     ة وا ا ة وا ن ات ا م ت ا ة ا ات  ا أن م ا
ة. ج ات ا ة وا ة وا ات ا ي) وا اد ا ة (اإل ج  ا

 

  

ة  -6 اب ة وا ا راسات ا   :ا

ى 6-1 راسة األو ة  ا   :2004- 2003س

ا  ا ي    : دراسة  أك م  ن  اناس تأث   : ت  وم  اضي  ا ي  ا اد  ''ا
ة . ا ة وث ا ة ا ارة ن ي''دراسة م ا ي وا ا   ا ا

ة     - س ا  ا ة  ام ة  اض وا ة  ن ا ة  ا ما   ة  ت    2004رسا
ر  اف ا اص .  : إش مي  ا   ب ت

راسة   - ام م ا اج ا س أث  : ا اضي ی ي ا اد ا ى أن ا ا إ ص أ ا ت
ا  صل إ ي ت ات ا ص ة ، وأ ا ا ارات ا ة و ا ا ة ا ا ات ا ا

ة . ا ا ورة ت ا ة  ا ة وا ا ة ا اة ا ا ورة م ي ض ا    ا
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ة 6-2 ان راسة ا ة  ا   : 2005- 2004س

ي  ي م أك ر ب  اف ا ي ت إش ل ا م م ا  ا ة ما  رسا
ان  اضي'' : ت  داء ا ا ا ي  ا و ب اد ا ة ا   ''أ

راسة ام م ا اج ا س ل ا : ا اء  ا أو  ي ب س ا ا
.  تأث  ارات اص ا ي اخ ا  ات ا اضي ا اضي  داء ا   ا ا

  

ة   3 – 6 ا راسة ا   : 2004- 2003ا

 '' ا ة  ي  ي   ا ا ا  ة  ا م  ي ا  ة  ة ا ا ''تأث  ا  ان
ف   م ل  ا اوس  ، اضة  وا ة  ن ا ة  ا ي  ما  ة  م   2003/2004رسا

ة   إراد ا ا ي أ ة وا  ة إراد خاء  س ة ا ا ى  ل  ى ا راسة إ  ا
ا  ا وا  ة  اض ا ات  ا ا اء  أث ا  ات  م خ   ى  ل  ا  و  ،

ا  ة  س ى  ة  ا ة  ا تأث  د  و ى  إ ا  ا ت  وأس  ، ي  ا ا   ى 

ة  . ة ا ا ى ا اب  ا ي  ة  ض ة م ا ي ت    ا

  

ة  6-4 ا راسة ا     2005 –  2004ا

اء  أث واني  ا ك  ا ر  ي  ي   ا اد  ا ة  ا اسات  ان ان:  دراسة 
ة .  اض ات ا ا   ا

ا ة  ن . م  ا ة  ي  ة  ا راضة  ل  رة  م اد دراسة  إ م  ة،  اص ا ا 
ة   ا د ة ا ام ة  اض ة و ا ن ة ا ني  ا ن خ ا م   2004ا

ي : 2005 – ت  اؤ ي ت ا  ا ا د راسة  ة ا ا   . و إش

ة؟  - اض ات ا ا ي ا از  ن ا  ف ا واني   ك ا   ل ی ا

ك ا- ة ؟ل ی ا اض ة ا ا اء ا ة ا أث ف س   واني  

ة؟- ا ل ا ف ض ا خ واني   ك ا   ل ی ا
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ء ا (   ي  اد ا ة ا ا ارات  خ ا ا ل ن م أكاب   30م خ ة   

م   ن  ذ  و  ت  ا  أن ت   ( ة  اص ا ة  ن  ن ى  ت  ارات  خ ا   
ات  ف  ا ز   وض اح و ا ة  ا ا ف ا ي ض ة  ة  و ا ا

اح .  ة  ا ا ف ا ي أن و  ض م ث  ات و  ا   ي ا

ة :   -6-5 ة س ام راسة ا     2003 –  2002ا

ة  - ا ق  اضي  ا ي  ا و  رشاد  ا ة  ي  ي  و ا ا  انة  م  " ان  دراسة 
ة  ا   ا

ة  د ا  ا ة  ام ة  اض ا و  ة  ن ا ة  ا م   ادم  ب  : ا  ا اد  إ م 
ة م    2003 ن ة و ب ة و ت ة و ن ة رو اص أساس ى  ي دراس  ا  .ر ا
ا ار .  شان ن ز وا ي ت ا ا ا اضي و  داء ا ي ت  ا ا    أن ت

اضي   داء ا ي ا م م ا ي  و ة ا ا ى: أ ا  ت ا   أك

ار  - ن ز وا ي ت ا ي  و ة ا ا   أ

ة و- ق ا أة ا ة  ا ا ي ض ا و ة. اب ا ا ن ان اس ا   ا ا

ي . - و ة  ت ا ا اض ا ا ا ا   ت

-. اضي ا داء ا ي وذ  ا و اد و ا ا ا ای  ام ا   ا

ي .- و ل ا ا ر  ني ا اضي ا اد ا ة ا   أ

  

ادسة -6-6 راسة ا   : 2004- 2003ا

اسات  ات   ان ''ان ا اء ا واني أث ك ا ر ا ي  ي   اد ا ة ا ا
م''. ة ا ي  ة  اض   ا

ني   نان خ ة    –ا :م  اض ة وا ن ة ا ة ما م ا - 2003-رسا

ف  2004 وا واني  ا ك  ة  د ا اب  س وا امل  ا دراسة  ضع  م او  ت ي  وا  .
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م ة ا ة  أن ي  اضي   ة   ا ا ف  واني  ك ا ا ا ا  ة وارت ا ا
ي  اد ا ي.ا ر نام ا ي ب ء ا     

ان  ي م ء ا  ة  ة ا ا ي ا ف  اك ن وض راسة أن  واس م ا
ب  ة  م ات راض ات وت ر س ى  ا أد ذ إ ة ، م ن ي ا م  ة ا ك

اء ا ف م اآلخ أث ي و ا ل  ي ش ة اا ت  ر ا ات ا ة أو أو  .اض

  

ة   6-7 ا راسة ا   : 2005- 2004ا

ة  راضي   ا ة  ا ى ن ة  ة ا ارات ا ر ا راسة ''تأث ت ان ا
 '' ارات ي  ال ا ي ت ''ا ارات    ا

اضة ، ا ا صابي ،  ة وا ة ا ي م ة ما     2005-2004رسا

ات  ض ا ي  ارات  ا اضي  ة  ا ة  ا ارات  ا تأث  م  ی  ت ى  إ راسة  ا
ي ، واس م   ش م ن م ات ت ص ة م ا ص م ة ، اس ة ا ا ا
ثة  ث ى  ا  ا م ت  ي  ا ارات  خ ا ف  م ي  ا  ل  ا ا  ا راسة  ا  

ات   ا  م ا  ذو  راض  اصة   –م  ا ة  ا و  ا ل  ت  و 
ة ا م   ن  ا ت ي ا إ أن ة  ا و   50ب ا را  ي   20م ا  را  م

و ارات  ا ا 20راضة  ا ة  د م ناد  ن  ة  م ال  ت  ارات   

ا   ا ي  م ا ي وناد ا انات و س ا أوراق ا م إ وى / ة ا ة ا اص ا
ي  ار  ا ارات  ا راضة  ي  ب  ا ر  ا  وأ ا    ا ر  ا ة 
ى  اس  ة / ا ان ة ا ا ، ا ي ا امة  ة ا اب ا ة ا ات  ا

ارات ا راضي  و  ة  ان ا ة  ارات   ا ا ى  تأث  اك  أن  ات  راسة  ا ا  ن  ،
ارات . اس  راضي ا ى ا ا ا  ادة أو خ أو ا ة وذ ب  ا
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ة: 6-8 ام راسة ا   2004-2003ا

ة  ة ت ة'' دراسة وص ا ل ا ا خ اض ا ى ا راسة ''تأث ا  ان ا
ة  ة ،   ا اض ة وا ن ة ا ة ا ي م ة ما  ل _ رسا ا ة ا  ش

ة   وت ت  ة  م ل  ت ي  ا و  ، ا  ادر  م ة  م ى  إ راسة  ا   ، ادر  ا
م  أما   ، ا  ل  خ م  ا  أ  ، ن  م  دون  م  ات  ا ا ض  ا 

ا أن  ا   ة  م نا واس  ، وا  ا  ا  ا ى  ل  ا   
اس   ة ، م راسة ا ا ا راسة م ي ا دوات  م ا ا اس ي ، أ ص ا ا ا ا
ل ا ة ا ة ا ناد ش ان  ان   س ي ، ا اس ا ا ات ، م   .ت ا



 03جامعة الجزائر 

 معيد التربية البدنية والرياضية

 دالي إبراىيـ

 ؿ.ـ.د لنيؿ شيادة الدكتوراهمقدمة   أطروحة

 في عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 تخصص: االرشاد النفسي الرياضي

 

 
لدى العبي كرة القدـ لمرابطة الجزائرية  دراسة وصفية متمحورة حوؿ عممية االرشاد النفسي الرياضي

 المحترفة األولى.

 

 إشراؼ األستاذ الدكتور:                                            إعداد الطالب الباحث:

 عبد الناصربف التومي *                                              إقرنايسي يوسؼ 

 

 

 2020/2021 السنة الجامعية: 

ieps 3
Texte écrit à la machine
doct14662021



 *ممخص الدراسة*
دور االرشاد النفسي الرياضي في مختمؼ مراحؿ التحضير لممنافسة لدى العبي  عنواف الدراسة: .1

 كرة القدـ.

 أىداؼ الدراسة: .2

  لمتحضير لممنافسة عند  الثالثإبراز الدور اإليجابي لإلرشاد النفسي الرياضي في المراحؿ
 العبي كرة القدـ.

 .تدعيـ ميداف التدريب الرياضي بدراسات ونتائج تساىـ في تحسيف وتطوير ىذا الميداف 
 دراؾ أبرز المشاكؿ النفسية والخطورة التي قد يتعرض ليا ا لالعب، مساعدة المدرب عمى فيـ وا 

 وكيفية التعامؿ معيا.
 حاولة إيجاد أسباب المشاكؿ النفسية التي تعترض العبي كرة القدـ، وتحقيؽ الصحة النفسية م

 لدييـ.
  توضيح خطورة إىماؿ الجانب النفسي مف خالؿ التحضير لممنافسة، وانعكاساتو السمبية التي

 قد تعود عمى نفسية الالعبيف وأدائيـ الرياضي.

  الدراسة:تساؤالت  .3

ىؿ لإلرشاد النفسي الرياضي دور ايجابي في مختمؼ مراحؿ التحضير  التساؤؿ العاـ:. 3-1
 لممنافسة الرياضية  لدى العبي كرة القدـ ؟

 التساؤالت الجزئية:. 3-2
  التقميؿ مف ظاىرة القمؽ في مرحمة ما قبؿ المنافسة في دور ىؿ لإلرشاد النفسي الرياضي

 الرياضية ؟

  إجراء المنافسة  زيادة قدرة تركيز االنتباه خالؿفي دور ىؿ لإلرشاد النفسي الرياضي
 ؟الرياضية

  زيادة مستوى االسترخاء في مرحمة ما بعد المنافسة في دور ىؿ لإلرشاد النفسي الرياضي
   الرياضية ؟

 

 



 فرضيات الدراسة: .4

في مختمؼ مراحؿ المنافسة ايجابي لإلرشاد النفسي الرياضي دور  الفرضية العامة:. 4-1
الرياضية حسب المتغيرات النفسية التالية: " القمؽ، تركيز االنتباه، االسترخاء " لدى العبي كرة 

 القدـ.
 الفرضيات الجزئية:. 4-2

  التقميؿ مف ظاىرة القمؽ الذي يتعرض لو العبي كرة في دور لإلرشاد النفسي الرياضي
 ياضية.القدـ في مرحمة ما قبؿ المنافسة الر 

  زيادة قدرة تركيز االنتباه وذلؾ أثناء إجراء المنافسة في دور لإلرشاد النفسي الرياضي
 الرياضية.

  زيادة مستوى االسترخاء في مرحمة ما بعد المنافسة في دور لإلرشاد النفسي الرياضي
 الرياضية.

 العبا لنوادي الجزائر العاصمة لكرة القدـ. 80اعتمدنا عمى عينة قصدية تمثمت في  عينة الدراسة: .5

 اعتمدنا عمى المنيج الوصفي لمالئمتو مع طبيعة ىذه الدراسة. منيج الدراسة: .6

 لكؿ مف "ماىوني " وكذا "ستيفاف بؿ". استخدمنا مقياسي الميارات النفسية األدوات الدراسة: .7

  النتائج المتوصؿ إلييا: .8

أف لإلرشاد النفسي الرياضي دور وايجابي في مختمؼ مراحؿ التحضير لممنافسة لدى العبي  -
 كرة القدـ.

 االرشاد النفسي الرياضي يقمؿ مف القمؽ الذي يصاحب الالعب قبؿ اشتراكو في المنافسة. -

 االرشاد النفسي الرياضي يساعد الالعب عمى تركيز انتباىو أثناء المنافسة. -

 الرياضي يحسف استرخاء الالعب بعد المنافسة. االرشاد النفسي -

  اقتراحات وتوصيات: .9

  ا.تسميط الضوء عمى اإلرشاد النفسي الرياضي في المنافسات الرياضية بمختمؼ مراحمي 

  إثراء ىذا الميداف مف خالؿ القياـ بدراسات ميدانية وبحوث عممية حوؿ الجانب النفسي في
 .رياضة كرة القدـ

  خاصة لممدربيف في ميداف االرشاد النفسي.إجراء تكوينات  

  إقحاـ اإلرشاد النفسي المبني عمى أسس عممية وبشكؿ ضروري إلكماؿ العممية اإلرشادية في
 .النوادي الرياضية

  يقترح الباحث تقديـ بروتوكوالت وبرامج إرشادية ووقائية مف اإلعراض النفسية التي قد يتعرض
 .حؿ المنافسة الرياضيةليا الالعبيف خاصة في مختمؼ مرا



* Study Summary * 

1. Study title: The role of psychological and psychological counseling in the 

various stages of preparing for competition for football players. 

2. Study objectives: 

 Demonstrate the positive role of psychosocial counseling in the 3 

stages of preparing for competition for soccer players. 

 Support the sports training field with studies and results that 

contribute to improving and developing this field. 

 Help the coach understand and understand the most important 

psychological and serious problems that the player might be exposed 

to, and how to deal with them. 

 Try to find the causes of psychological problems faced by football 

players, and achieve their mental health. 

 Clarify the seriousness of neglecting the psychological side by 

preparing for the competition, and its negative repercussions that 

may affect the players ’psychology and their athletic performance. 
3. Study questions: 

3-1. General question: Does psychological counseling have an effective 

and positive role in the various stages of preparing for sports 

competition for football players? 

2-3. Partial questions: 

 Does psychological counseling have anything to do with reducing 

anxiety in pre-competitive sports? 

 Is psychological sports counseling related to increasing the ability to 

focus attention during athletic competition? 

 Is psychological sports guidance related to increasing the level of 

relaxation in the post-athletic competition? 

4. Study hypotheses: 

4-1. General hypothesis: Sports psychological counseling has an 

effective, positive and extremely important role in the various stages of 

sports competition according to the following psychological variables: 

"anxiety, concentration of attention, relaxation" among soccer players. 

4-2. Partial assumptions: 



 Sports psychological counseling has to do with reducing the anxiety 

that soccer players are exposed to in the pre-competitive stage. 

 Sports psychological counseling has to do with increasing the ability 

to focus attention during athletic competition. 

 Sports psychological counseling has to do with increasing the level of 

relaxation in the post-athletic phase. 

5. Study Sample: We relied on an intentional sample that represented 80 

players for the Algiers football clubs. 

6. Study methodology: We relied on the descriptive approach for its 

suitability with the nature of this study. 

7. Study tools: We used the psychological skills measures for both 

"Mahoney" and "Stephen Bell". 

8. The findings: 

- That psychological sports counseling has an active and positive role in 

the various stages of preparing for competition for football players. 

- Sports psychological counseling reduces the anxiety that accompanies 

the player before participating in the competition. 

- Psychological sports counseling helps the player to focus his attention 

during the competition. 

- Psychological counseling improves the player's relaxation after the 

competition. 

9. Suggestions and recommendations: 

 Shedding light on psychological and sports mentoring in sports 

competitions in its various stages. 

 Enrich this field by conducting field studies and scientific research 

on the psychological aspect of football. 

 Conducting special training for trainers in the field of psychological 

counseling. 

 Engaging psychological guidance based on scientific principles and 

necessary to complete the counseling process in sports clubs. 

 The researcher proposes to provide protocols and indicative and 

preventive programs from psychological symptoms that players may 

experience, especially in the various stages of sports competition.
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 مقدمة

 

  أ
 

 مقدمة:

إن اليدف من التدريب ىو الوصول بالفرد إلى أعمى مستوى ممكن في نوع من أنواع األنشطة 
الرياضية، ولتحقيق ىذا اليدف فإن التدريب الرياضي يسعى إلى تنمية الجوانب البدنية والميارية 

 .(1994)عالوي،  والخططية والنفسية بصورة متكافئة 

رياضي خصائصو النفسية التي ينفرد ويتميز بيا عن غيره من أنواع األنشطة لكل نشاط 
الرياضية األخرى، سواء بالنسبة لطبيعة أو محتويات نوع النشاط، أو بالنسبة لطبيعة الميارات الحركية أو 

 القدرات الخططية أو بالنسبة لما ينبغي أن يتميز بو البلعب من سمات نفسية

اآلونة األخيرة في المجال الرياضي التنافسي خصوصا حول االىتمام وليذا كثر الحديث في 
بالجانب النفسي في عممية اإلعداد والتدريب، ولما ليذا الجانب من أىمية ودور وتأثير عمى حياة األفراد 
والفرق، حيث يقول الدكتور فاروق عبد الوىاب في إحدى مداخبلتو حول تجاىل الجانب النفسي في 

طأ كبير بأن "اصبح ضرورة من ضروريات التدريب الن البلعب ىو جسد وعقل وحالة اإلعداد ىو خ
نفسية وال بد ان يكون المدرب واعيا ومدركا ألىمية الحالة النفسية لبلعبين والعمل عمى تييئة البلعب 

 نفسيا لممدركات المختمفة".

أساسيا في تحسين األداء كما يعد التحضير النفسي جزءا ال يتجزأ من التحضير الرياضي وعامبل 
مما أدى إلى إعداد ميارات وتطبيقات بنجاح عمى الرياضيين، كما أصبحت لمعوامل النفسية مكانة بالغة 
األىمية شانيا في ذلك شأن العوامل البدنية والميارية والخططية، حيث صار لكل اداء بدني يجب أن يتبع 

 بأداء نفسي.

ن لمتمرين البدني حدود فيزيولوجية ىامة وأن لمعوامل " غ1980و "بانستير  1992وحسب بيكر 
النفسية تمعب دورا حاسما عندما يتعمق االمر بالربح أو الخسارة، فيي التي تحدد مدى قدرة الرياضي عمى 
االقتراب من حدوده المطمقة، ومن المعروف ان الرياضيين عمى المستوى الدولي والعالمي يتقاربون بدرجة 

راتيم ومياراتيم البدنية والحركية والخططية، إال أن ىناك عامبل ىاما يحدد نتيجة الفروق كبيرة من حيث قد
 بينيم أثناء المنافسة الرياضية والذي يتأسس عميو النجاح والتفوق وىو عامل قدراتيم ومياراتيم النفسية

 .(162.163، صفحة 2013)عمي، 
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"، غن الميارات النفسية العقمية التي ينبغي عمى الرياضي 2002قول "محمد عبلوي  ويدعم ذلك
تعمميا والتدريب عمييا في إطار اإلعداد النفسي طويل المدى تنحصر فيو الميارات النفسية العقمية 

قمية كميارات االسترخاء، وميارات التصور العقمي وميارات تركيز االنتباه، وىذه الميارات النفسية الع
تترابط وتتفاعل معا ويؤثر كل منيا في اآلخر وتتأثر بيا، وىذا يعني أن التحسن في ميارة معينة من ىذه 
الميارات يؤثر بالتالي في تحسين الميارات النفسية األخرى وعندما يكون لدى الرياضي تكامل وتوازن بين 

 يع تحقيق أفضل النتائج في المنافسةالوظائف البدنية والحركية والوظائف النفسية العقمية فإنو يستط
 .(163، صفحة 2002)عالوي، مدخؿ في عمـ النفس الرياضي، 

" أن تمك الدراسات Meyrولقد تناولت العديد من الدراسات التأثير النفسي لممنافسات ويذكر "ماير 
النتائج الشخصية  -البلعب في الموقف التنافسي، أداء  -قد تركزت في ثبلثة مجاالت رئيسية ىي: 

عممية اتخاذ القرار تحت ظروف المنافسة. ويضيف "ماير" أن  -المترتبة عمى االشتراك في المنافسة، 
الموقف التنافسي يعد أكثر إثارة من الموقف غير التنافسي، ومن خبلل زيادة الدافعية أن األفراد سوف 

 ل في الموقف التنافسي، وىذا ما يحدث في كثير من األحوال.يبذلون جيدا أكبر وأداء أفض

وقد تمعب الضغوط النفسية دورا حيويا في تقدم المستوى المياري، فالضغوط النفسية المرتبطة 
بالمنافسة الرياضية في مختمف مراحميا توضح أن المنافسة الرياضية ينظر إلييا كمصدر من مصادر 

ف اختبار ذو شدة عالية يظير فييا البلعب جميع خبراتو وقدراتو ويتم الضغوط عمى الرغم من أنيا موق
 من خبلل تقييم البلعب.

وأصبح االىتمام بالبلعب من حيث توفير ظروف الراحة البدنية والنفسية قصد االرتقاء بمستوى 
ليا نمطيا الوظائف العقمية واالنفعالية والبدنية لمرياضيين، وىذا جراء كون رياضة المستويات العميا 

الخاص في الحياة اليومية لمرياضي، فالعمل مع البلعبين عمى تنظيم حياتيم الخاصة بطريقة احترافية 
أمر مطموب لتطوير مستواىم ووضعيم في حالة ممتازة من التييئة النفسية، تقودىم لتقديم المردود الفني 

تمام بكل التفاصيل التي تخص حياة والبدني المأمول، وبالتالي تحقيق النتائج المنشودة، فيجب االى
 البلعب بدقة واحترافية كتنظيم النوم والتغذية والترفيو لمتخفيف من ضغوط التدريب والمنافسة. 
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فالخمو من األمراض النفسية واالتزان النفسي ينعكس عمى الحالة النفسية والبدنية لبلعبين سواء 
ي جعل البلعب يتميز بروح المنافسة والسعي إلى الفوز باإليجاب أو بالسمب، فيذا االتزان لو دور ميم ف

ذا كان البلعب غير مستقر في أدائو أو الفريق كمية يعاني من  ومجابية المواقف الصعبة التي تواجيو، وا 
عدم االستقرار في المستوى الفني واألداء أثناء خوضو المنافسات فيذا ما يؤدي بالمدرب غمى السعي 

اء عدم االستقرار والثبات الذي يعرفو البلعب أو الفريق ككل، حيث يصل بو األمر لمعرفة األسباب من ور 
إلى إدراك أن القدرات البدنية والميارية لبلعبين سميمة فيرجع  إلى بعض المشاكل والصراعات مما يتطمب 

لنفسي حتمية التدخل والتعامل مو البلعب من الجانب النفسي، وىذا من خبلل االعتماد عمى االرشاد ا
وأساليبو المختمفة من تصور عقمي واسترخاء والتشجيع عمى ذلك ومساعدة البلعب من خبلل إبراز نقاط 
القوة والضعف وكذلك االتصال والتقرب أكثر فأكثر من البلعب قصد إنجاح ىذه العممية. وعميو وجب 

لفريق، ولكن بحكم عدم تواجد مختص نفسي لمقيام بالعممية اإلرشادية وذلك بشكل مستمر ومتواصل في ا
–توفر الفرق عمى مختص نفسي رياضي ونظرا لبلحتكاك الطويل بين البلعبين والمدرب تعين عميو 

أن يقوم بدور المرشد النفسي ويغطي النقص الحاصل في ىذا الجانب، ولكن شريطة أن يمتمك  -المدرب
عمومات كافية في ىذا الميدان الميارات األساسية لئلرشاد النفسي الرياضي، وتحصمو عمى تكوين وم

والفريق ومتطمبات التدريب وغيرىا، وذلك إلتمام عممو بنجاح من خبلل معرفتو كيف يقترح موضوعات 
ميمة لمنقاش بين البلعبين ومحاولة ربط مجاالت التي ليا عبلقة بحياة البلعبين في الفريق وحول 

والسرية وروح المسؤولية في تعاممو مع البلعبين، المنافسة من أجل االستفادة منيا، والتحمي بالشفافية 
نجاحيا، والتركيز عمى المحتوى أكثر من الكم وتشجيع البلعبين من  والعمل عمى تسييل عممية اإلرشاد وا 
خبلل ذلك. فاإلرشاد يساعد البلعب عمى حفاظو لصحتو النفسية وتطوير مياراتو النفسية من خبلل 

ت الميارات اإلرشادية لدى المدرب وقدم عمى ضوئيا الخدمات األساسية الجمسات اإلرشادية، فكمما توفر 
 حتما سوف يؤثر ذلك وبشكل إيجابي وفعال عمى مستوى األداء لبلعبين في مختمف مراحل المنافسة.
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وسوف نعمل من خبلل ىذه الدراسة عمى تجسيد دور اإلرشاد النفسي الرياضي قبل وأثناء وبعد 
كرة القدم من خبلل التطرق إلى أىمية اإلرشاد النفسي الرياضي ودوره الفعال في المنافسة لدى العبي 

تحسين الميارات النفسية خبلل مختمف مراحل المنافسة، فحسب الدكتور ناصر العامري اخصائي عمم 
لمرياضة عامة ورياضيي  %90النفس الرياضي أن الدراسات الحديثة أثبتت أىمية عمم النفس حيث نسبة 

عمى الرياضات األخرى. فاإلرشاد عممية تربوية  %10لقدم عمى وجو الخصوص، في حين تتوزع كرة ا
، صفحة 2017)لميف،  مستمرة ىدفيا حماية الفرد من السقوط في المطبات واألزمات والمواقف الحرجة

بابين رئيسيين: الباب االول خصصناه لمجانب . وسيتضمن محتوى المادة العممية ليذه األطروحة إلى (6
 النظري، والباب الثاني لمجانب التطبيقي.

 خاص بالجانب النظري، ويتكون من أربعة فصول. الباب األوؿ:

في ىذا الفصل تطرقنا إلى مفيوم اإلرشاد وتوضيح العبلقة اإلرشادية وطرق اإلرشاد، الفصؿ األوؿ: 
النفسي وأيضا اإلرشاد النفسي الرياضي وأىدافو ومكانتو في المجال وكذلك نظريات أساسية في اإلرشاد 

 الرياضي.

خصصنا ىذا الفصل إلى التحضير النفسي وأىدافو وأغراضو، وكذلك تطرقنا إلى  الفصؿ الثاني:
التحضير النفسي في المنافسة، وتطرقنا أيضا إلى دور األخصائي النفسي والمدرب في التعامل مع 

 منافسة وتخطيط التحضير النفسي.البلعبين بعد ال

خصص ىذا الفصل لدراسة المنافسة إبتداءا من مفيوم المنافسة الرياضية وأنواعيا  الفصؿ الثالث:
 وأبعادىا ونظريات المنافسة، وكذا ضغوط المنافسة الرياضية.

المعبة وقوانينيا، خصصنا أيضا ىذا الفصل لكرة القدم وتطرقنا لتاريخ كرة القدم وخصائص  الفصؿ الرابع:
 .، وأيضا األىداف النفسية لفريق كرة القدموكذلك الصفات النفسية المكونة لشخصية البلعب
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 خاص بالجانب التطبيقي، ويتكون ىو اآلخر من فصمين.الباب الثاني: 

عمدنا فيو إلى تقديم الخطوات المنيجية المتبعة في تحميل ومعالجة موضوع ىذه  الفصؿ الخامس:
  الدراسة، والمنيج والعينة واألدوات المستعممة في ىذه الدراسة.

ويشمل ىذا الفصل تحميل البيانات وعرض النتائج، ومناقشتيا عمى ضوء الفرضيات،  الفصؿ السادس:
وأخيرا تقييم وطرح مجموعة من االقتراحات التي تتم استخبلصيا والخروج بيا من خبلل نتائج ىذه الدراسة 

 أخذىا بعين االعتبار.والعمل بيا و 

نتمنى أن يوفقنا اهلل من خبلل ىذا المحتوى المعرفي، إلى القدرة عمى توصيل وتبميغ جميع 
الطروحات النظرية والتطبيقية لموضوع اإلرشاد النفسي الرياضي في مختمف مراحل المنافسة لدى العبي 

ممية وفيم واستيعاب مبادئ اإلرشاد كرة القدم، وتحقيق األىداف المرجوة من خبلل عرض ىذه المادة الع
النفسي وقواعده، قصد التمكن من تجسيد ىذه المبادئ والمعارف عمى مستوى الواقع المعاش لبلعب في 

 خضم الصراعات النفسية التي تواجيو.

… واهلل من وراء القصد                                                   
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 اإلشكالية:  -1

يعتبر اإلرشاد النفسي الرياضي أحد فروع عمم النفس التطبيقي، وىو ييتم بالوصول بالرياضي إلى 
حالة من الصحة النفسية والتوافق الشخصي واالجتماعي. فالصحة النفسية والتي جوىرىا الشعور بالسعادة 

بالسعادة ال بد من ، تقوم عمى بعدين : التوافق الشخصي ، والتوافق االجتماعي. ولكي يشعر الرياضي 
تمتعو بالصحة النفسية، ولكي يتمتع بالصحة النفسية البد أن يكون متوافقا شخصيا واجتماعيا، وىذا ما 

ولعل اإلرشاد النفسي الرياضي ىو أحد الوسائل التي تساعد الرياضيين  !يخفق فيو بعض الرياضيين 
 ة.عمى رفع درجة الصحة النفسية، وبالتالي إجادة صناعة السعاد

فاإلرشاد الرياضي عممية تقدم العون لمرياضي الذي يحتاج المساعدة عمى فيم نفسو وتكيفو مع 
بيئتو، وكيفية حل المشكبلت واتخاذ القرار، وىو عممية واعية مستمرة بناءة ومخططة. وتكمن أىمية 

تبات الميدان اإلرشاد الرياضي بأنو أصبح ضرورة من ضرورات التدريب الرياضي الحديث، وواحد من متر 
الرياضي المتجدد عمى مر العصور، واإلرشاد يساعد الرياضي عمى أن يسمك بفاعمية وعقبلنية مشواره 
الرياضي، ويصبح أكثر استقبلال، وان يكون مسؤوال عن نفسو، وعمى إحداث تغيير ايجابي في سموكو عن 

بة لمذات مثل القمق، الشعور بالذنب، طريق فيمو لذاتو، وتحقيق الذات بالتحكم في العواطف السمبية المخي
كذلك مساعدتو في تغيير عاداتو وسموكو غير الفعال، ومساعدتو عمى اكتساب ميارات التواصل 
الشخصي الفعال مع اآلخرين، وتعمم استعماليا. أيضا يساعد اإلرشاد النفسي الرياضي عمى تحقيق 

مجاالت الحياة الخاصة بالرياضي النفسية  الصحة النفسية، واإلرشاد النفسي الرياضي يدخل في جميع
منيا واالجتماعية ... الخ، واإلرشاد النفسي دور نمائي ودور وقائي ودور عبلجي. وأىمية اإلرشاد النفسي 

 في ميدان التدريب الرياضي الحديث بالنسبة لمرياضي   -لئلنسان  –الرياضي كأىمية الماء واليواء 
 .(2006تمد، )المع

وشيدت كرة القدم ىذه المجنونة الساحرة انتشارا مذىبل خبلل سنوات محدودة، وواحد من مفردات 
جنونيا أنيا تتطور وتتقدم بسرعة متزايدة في جميع نواحييا الخاصة سواء الناحية البدنية والخططية 

إلى اعمي المستويات  نبالبلعبيوالميارية والنفسية. فيذه النواحي تتداخل ببعضيا البعض لموصول 
الرياضية من خبلل التدريب المبني عمى األسس والمبادئ العممية، ولكن ينصب االىتمام الكبير بتنمية 

 الميارات األساسية والتي تعد مؤشرا ذا قيمة لقدرات البلعبين في تنفيذ الميام الرئيسية في المعبة. 



 االطار العاـ لمدراسة                                          الجانب النظري  
 

8 

 

في تحقيق أقصى أداء لبلعب في حدود قدراتو  ونحن نعمم جيدا أن ممارسة كرة القدم تسيم
مكانياتو مع ضمان تحقيق أفضل مستوى لصحتو النفسية، وقد واكب ىذا المفيوم تزايد االىتمام  وا 
بتطبيقات عمم النفس الرياضي من قبل المختصين، بغرض تقديم المفاىيم التربوية والنفسية الصحيحة 

كساب البلعبين ميارات نفسية تؤىميم لم واجية الضغوط المرتبطة بالتدريب والمنافسة، وتحقيق أقصى وا 
 .(53، صفحة 2007)درويش،  أداء في حدود قدراتيم

ويعد التدريب الحديث في كرة القدم عممية تربوية منظمة مبنية عمى أسس عممية ىدفيا جعل 
وكذلك مقابمة المنافس في أحسن حالة وبالتالي التغمب  البلعب في أفضل حاالتو لتقيل جرعات التدريب

 عميو، ولتحقيق األداء المتكامل والمتطور والسريع الذي تسعى إليو دول العالم .

ويعتمد عمم التدريب الرياضي عمى دعم العموم الطبيعية واإلنسانية والتي تعد من العموم الميمة  
كر عمم النفس الرياضي من أىم العموم التي دخمت مجال والمساعدة لعممية التدريب، ونخص منيا بالذ

النشاط الرياضي والتي تسيم بقدر كبير في تطوير وتنمية قدرات البلعب، حيث ىناك نصيب كبير لعمم 
النفس الرياضي لوصول البلعب إلى أعمى المراتب الرياضية وتحقيق أفضل النتائج المرجوة، عن طريق 

ث أصبح اإلعداد البدني والمياري والخططي في متناول الجميع وباإلمكان دراسة الشخصية الرياضية، حي
من المعروف أن البلعبين الرياضيين عمى المستوى الدولي وأصبح  ،الوصول بيا ألعمى المستويات

والعالمي يتقاربون لدرجة كبيرة من حيث قدراتيم ومياراتيم البدنية والحركية والخططية، إال أن ىناك عامبل 
يحدد نتيجة الفروق بينيم أثناء المنافسة الرياضية، والذي يتأسس عميو النجاح والتفوق وىو عامل  ىاما

، ولذلك أصبح التنافس اآلن ىو الوصول بالبلعب من (Suin.R.M, 1996) قدراتيم ومياراتيم النفسية 
ومن المعروف أن البلعب الرياضي  لتحقيق االنجاز،جانب اإلعداد النفسي إلى أفضل حاالتو وذلك 

)عالوي،  عندما يؤدي ميارة حركية أو قدرة خططية فانو ال يؤدي ذلك باستخدام عقمو وتفكيره أيضا
، ومن أمثمة ذلك في المجال الرياضي: إن البلعب حينما يصوب الكرة نحو المرمى في كرة القدم (2009

فانو ال يصوبيا بقدمو فحسب بل يصوبيا بقدمو وعقمو معا، وعندما يتحرك البلعب الرياضي في الممعب 
دراك ومشاعر. وان ىدف عمم النفس  فانو ال يتحرك بصورة آلية بجسمو فقط ولكنو يتحرك بوعي وتفكير وا 

ياضي، والمتعمقة الرياضي ىو إيجاد الحمول االيجابية لجميع المشاكل التي يعاني منيا الفرد الر 
بالشخصية، وبالسموك داخل المعب والتدريب، ونتيجة لذلك اخذ خبراء التدريب الرياضي يوجيون عناية 

 يب الرياضي والمنافسات الرياضية.فائقة لمختمف النواحي النفسية المرتبطة بالتدر 
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، صفحة 2001)الديف،  وقد دعت الحاجة إلى إعداد متخصص في مجال عمم النفس الرياضي
)راتب،  يقوم بيذا الدور، فمن ىو الشخص الذي لديو خمفية عممية متسعة في مجال عموم الرياضة (97

 ، باإلضافة إلى حصولو عمى دراسات مكثفة في بعض فروع عمم النفس (161، صفحة 2000
 .(24، صفحة 2001)الخولي، 

" الذي يقوم بتعميم Mental Coachوينظر إلى األخصائي الرياضي عمى انو المدرب العقمي "
كساب البلعبين الرياضيين أو الممارسين لمرياضة الميارات النفسية المختمفة )عالوي، االختبارات  وا 

، كميارات االسترخاء، التصور العقمي، ميارات االنتباه والتركيز والثقة (1997والنفسية، الميارية 
، التي تسيم في مواجية القمق واالستثارة (psychology, 2001) بالنفس وغيرىا من الميارات النفسية 

، وكذلك (Diego, 1998) والضغوط، وتييئة البلعبين نفسيا قبل االشتراك في المنافسة الرياضية 
تقان الميارات والقدرات الحركية والخططية  .(Tools, 2001) اإلسيام في سرعة تعمم وا 

فالمنافسات الرياضية تعد منظومة اجتماعية تضم البلعبين والحكم والمدرب واإلداري واإلعبلمي، 
ويشار إلى المنافسة الرياضية عمى أنيا موقف اختباري ذو شدة عالية تبرز فيو جميع خبرات وميارات 

فس أو الفريق في لقاء البلعب أو الفريق المكتسبة من خبلل حياتو التدريبية بيدف التفوق عمى المنا
تحكمو القوانين المحمية والدولية. وتتطمب المنافسة الرياضية ضرورة استخدام الرياضي ألقصى قدراتو 

 .(2007)مراد،، آذار  مستوى ممكن وعممياتو العقمية والبدنية والنفسية لمحاولة تسجيل أفضل

" تتضمن process" أن المنافسة الرياضية ىي عممية "Matens 1994ويرى رايتر مارتنز "
 " Social Evaluationالعديد من الجوانب والمراحل في إطار مدخل "التقييم االجتماعي 

(Martens.R, 1994). 

قبل " المنافسة الرياضية تمر بمراحل مختمفة وىي: مرحمة ما 1998وحسب محمد حسن عبلوي "
بداية المنافسة )من عدة أسابيع إلى يومين تقريبا قبل اشتراك البلعب في المنافسة(، ومرحمة بداية 
المنافسة )من يومين إلى بضع دقائق قبل االشتراك الفعمي في المنافسة(، ومرحمة المنافسة )أي أثناء 

احتياطي"(، ومرحمة ما بعد  االشتراك في المنافسة أو أثناء انتظار البلعب لبلشتراك فيما يخص "العب
)عالوي،   المنافسة )وىي الفترة التي تمي انتياء المنافسة مباشرة وفي انتظار االشتراك في منافسة تالية(

 .(1998مدخؿ عمـ النفس الرياضي، 
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ىي إحدى ومحاولة إلقاء الضوء عمى اإلعداد النفسي في مختمف مراحل التحضير لممنافسة 
المحكات التي يمكن عن طريقيا تحديد اإلجراءات التي يجب تنفيذىا خبلل إعداد الرياضي إعدادا نفسيا 
لتحمل أعباء التدريب والتنافس، ومساعدتو عمى إطبلق قدراتو لتحقيق أفضل نتائج ممكنة حسب 

مكانياتو. ع األطروحة أو الدراسة ومن خبلل كل ما ذكرناه آنفا يمكننا القول بأن موضو  استعداداتو وا 
وتسميط الضوء  الحالية ىي لمكشف عن الدور الذي يمعبو اإلرشاد النفسي الرياضي لدى العبي كرة القدم

عمى بعض المتغيرات النفسية التي تعيق مسار الرياضي وحددناىا في ثبلث متغيرات " القمق، تركيز 
ممنافسة. فمن خبلليا حاولنا اإلجابة عن في مختمف مراحل التحضير ل االنتباه، االسترخاء " وذلك 

 المشكمة أو السؤال العام الذي ىو كالتالي:

لدى العبي كرة  الرياضية  ىل لئلرشاد النفسي الرياضي دور في مختمف مراحل التحضير لممنافسة 
 القدم ؟ 

فرعة عن ويمكننا القول أيضا وبطريقة أخرى أن خذه الدراسة تيدف إلى اإلجابة عمى التساؤالت المت
 السؤال الرئيسي أو المشكمة األساسية وىي كاآلتي:

 ىل لئلرشاد النفسي الرياضي دور في التقميل من ظاىرة القمق في مرحمة ما قبل المنافسة الرياضية 
 لدى العبي كرة القدم ؟

لدى ىل لئلرشاد النفسي الرياضي دور في زيادة قدرة تركيز االنتباه خبلل إجراء المنافسة الرياضية  
 العبي كرة القدم ؟

ىل لئلرشاد النفسي الرياضي دور في زيادة مستوى االسترخاء في مرحمة ما بعد المنافسة الرياضية  
 لدى العبي كرة القدم ؟
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 الفرضيات: -2

 الفرضية العامة: ( 2-1

الرياضية حسب المتغيرات النفسية  لمنافسةافي مختمف مراحل دور ايجابي لئلرشاد النفسي الرياضي  
 لدى العبي كرة القدم.  التالية: " القمق، تركيز االنتباه، االسترخاء "

 الفرضيات الجزئية:( 2-2

 الفرضية الجزئية األولى:

دور في التقميل من ظاىرة القمق الذي يتعرض لو العبي كرة القدم في ئلرشاد النفسي الرياضي ل 
 . لرياضيةمرحمة ما قبل المنافسة ا

 :ثانيةالفرضية الجزئية ال

أثناء إجراء المنافسة الرياضية  دور في زيادة قدرة تركيز االنتباه وذلكلئلرشاد النفسي الرياضي  
 العبي كرة القدم. لدى

 :ثالثةالفرضية الجزئية ال

في مرحمة ما بعد المنافسة الرياضية  دور في زيادة مستوى االسترخاءلئلرشاد النفسي الرياضي  
 لدى العبي كرة القدم.
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 أسباب اختيار الموضوع:   -3

لكل بحث أكاديمي أو موضوع قابل لمدراسة أو أطروحة يعدىا الباحث أسباب تدفع بالباحث لمقيام بالبحث 
ومن بين األسباب في ميدان معين أوفي ىذا الموضوع، واختياره من بين شتى الميادين والمواضيع، 

 العديدة التي دفعتني الختيار موضوعي ىذا نذكر ما يمي:

  نظرا لطبيعة تخصصنا أال وىو اإلرشاد النفسي الرياضي، والذي يندرج ضمن ميدان التدريب
 الرياضي.

 .ألىمية اإلرشاد النفسي الرياضي في التدريب الرياضي الحديث 
 صب، وخاصة في كرة القدم حيث نجد البحوث لكون ميدان اإلرشاد النفسي الرياضي ميدان خ

 والدراسات تقل فيو، والموجودة ال تتطرق إلى المراحل المختمفة لمتحضير لممنافسة.
 .لما لو من أىمية وفائدة تعود عمى العبي كرة القدم، ومساعدتيم وتحضيرىم من الجانب النفسي 
 ي كرة القدم خبلل فترة التحضير محاولتنا إظيار التغييرات النفسية التي قد يتعرض ليا العب

براز المشاكل النفسية التي تعترضيم ودراستيا دراسة عممية من أجل إيجاد حمول  لممنافسة، وا 
 مناسبة ليذه المشاكل النفسية التي تؤثر فييم.

  تسميط الضوء عمى دور اإلرشاد النفسي الرياضي من خبلل مراحل التحضير لممنافسة وما
 ىذا الميدان.يكتسيو من أىمية في 

  من بين األسباب كذلك ىو ميولي وحبي لرياضة كرة القدم، ومحاولة مني تقديم اإلضافة ليذه
 الرياضة حسب تخصصي.

  وكذلك أيضا التعبير بأسموب عممي عمى المشاكل النفسي التي قد تؤدي بمشوار الرياضي
لذين جمعتني بيم الخاص بالبلعب، وىذا من خبلل خبرات وتجارب بعض البلعبين القدامى ا

 القرابة أو الجيرة أو الزمالة أو العمل. 
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 أىداؼ البحث: -4

ىي إحدى الخطوات الميمة في سبيل إعداد األبحاث العممية، وىي تعبر عن الغاية من البحث، أو     
 ما يصبو ويتطمع إليو الباحث، وأحداث بحثنا ىي كما يمي:

  لمتحضير لممنافسة عند العبي كرة  3الرياضي في المراحل إبراز الدور اإليجابي لئلرشاد النفسي
 القدم.

 .تدعيم ميدان التدريب الرياضي بدراسات ونتائج تساىم في تحسين وتطوير ىذا الميدان 
  ،دراك أبرز المشاكل النفسية والخطورة التي قد يتعرض ليا البلعب مساعدة المدرب عمى فيم وا 

 وكيفية التعامل معيا.
  أسباب المشاكل النفسية التي تعترض العبي كرة القدم، وتحقيق الصحة النفسية محاولة إيجاد

 لدييم.
  توضيح خطورة إىمال الجانب النفسي من خبلل التحضير لممنافسة، وانعكاساتو السمبية التي قد

 تعود عمى نفسية البلعبين وأدائيم الرياضي.

 أىمية البحث: -5

  ص في الواقع التدريبي لمفرق من خبلل كشف الثقافة تبرز أىمية ىذا البحث في التقرب والغو
التدريبية السائدة بيا من جية، وتحديد الدور اإليجابي لئلرشاد النفسي الرياضي، وكذلك مستوى 
التحضير النفسي الذي يتمقاه البلعب في مختمف مراحل التدريب والتحضير لممنافسة، وفعالية 

 ي من جية أخرى.اإلرشاد النفسي الرياضي والتحضير النفس

خاصة أن الوسط الرياضي ذي بنية اجتماعية متميزة تختمف عن غيرىا من الشرائح المكونة لممجتمع     
دراكيم لمتطمبات فرقيم ولثقافاتيا  الجزائري. إن البلعبين والمدربين والرؤساء يختمفون في فيميم وا 

عط ائيا معاني معينة في ظل التغيرات الرياضية والتنظيمية تبعا الختبلف المرجعية لكل منيم، وا 
والتطورات التي تشيدىا الفرق الرياضية، والتي تنعكس عمى أداء البلعبين ونتائج الفريق. فأىمية ىذا 
يجابية اإلرشاد النفسي الرياضي، ومن ثم عبلقتو بتكوين شخصية الرياضي  البحث تنبع ارتباطو بنجاعة وا 

ر الذي يمعبو اإلرشاد النفسي الرياضي في تحقيق الصحة النفسية وثقافتو خاصة في الجانب النفسي، والدو 
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والتوافق النفسي لدى العبي كرة القدم، وىذا ما ينعكس إيجابا طبعا وحتما في المستقبل عمى كفاءة 
 البلعب وحسن تدبيره لمشواره الرياضي، واتخاذ القرارات البلزمة خاصة في األوقات الضرورية.

 ث المنشغمين بمجال التدريب الرياضي الحديث في كرة القدم، والميتمين كما قد يفيد ىذا البح
باإلرشاد النفسي الرياضي والتحضير النفسي لدى العبي كرة القدم، ألنو يتناول متغيرات ليا دور 
في تحقيق الصحة النفسية لدى البلعب، والتنبؤ بنجاح التحضير وكذلك تحقيق أفضل النتائج 

تباع اإلجراءات البلزمة في الرياضية في المنافسا ت، وال يكون ىذا إال من خبلل احترام وا 
 التحضير النفسي الجيد باعتباره أساس العممية التدريبية وعصبيا الحسي.

  كذلك يساىم ىذا البحث في تسميط الضوء عمى أىمية اإلرشاد النفسي الرياضي في كرة القدم
لنتائج سواء عمى المستوى المحمي أو القاري خاصة في التدريب الرياضي الحديث لتحقيق أحسن ا

وتضع حدا  -أو العالمي، وبالتالي ضرورة االىتمام بالمشاكل النفسية التي قد تعترض البلعب 
وذلك من خبلل اإلعداد النفسي  -لمشواره الرياضي أو تؤثر سمبا عمى مردوده وعمى النتائج أيضا

فضل اإلنجازات الرياضية. ىذا باإلضافة في مختمف مراحل التحضير، حتى يتسنى لو ضمان أ
إلى مساىمتو في إثراء الدراسات والبحوث من خبلل تقديمو لنتائج تتعمق باإلرشاد النفسي 

 الرياضي في كرة القدم الجزائرية.
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 تحديد المفاىيـ والمصطمحات األساسية: -6

رشاد الضال  اإلرشاد: لغة: (6-1 اليداية والداللة، وأرشده اهلل، وأرشده إلى األمر. ورشده: ىداه، وا 
 .(1999)منظور،  ىدايتو الطريق وتعريفو 

ىو العبلقة المينية والصمة اإلنسانية المتبادلة التي يتم من خبلليا التفاعل والتأثير بين  اإلرشاد:   
طرفين، احدىما متخصص وىو المرشد واآلخر العميل )المسترشد(، حيث يسعى المرشد النفسي إلى 

 .(2013)العرنوسي،  مساعدة العميل لحل المشكمة التي يعاني منيا

ىو عممية مساعدة الناس عمى تغيير السموك غير المنتج وغير ألتكيفي إلى أنماط أكثر  اإلرشاد:    
)لميف،  فعالية من السموك خبلل المرحمة الثانية من العممية اإلرشادية، أال وىي مرحمة االستبصار

 .(129.130، صفحة 2017

ىي العبلقة التي من خبلليا يتم التفاعل والتأثير بين العبي كرة القدم والمرشد االرشاد: إجرائيا:     
 النفسي الرياضي.

 اإلرشاد النفسي الرياضي:  (6-2

اإلرشاد النفسي الرياضي ىو عممية واعية ومتواصمة وخدمات مواجية الضغوط النفسية، والتأىيل      
النفسي بعد اإلصابات الرياضية بيدف تحقيق االنجازات الرياضية، وتحقيق الذات والتوافق النفسي 

 .(2002)إسماعيؿ،  والصحة النفسية 

ىو أحد فروع عمم النفس التطبيقي، ييتم بالوصول بالشخص إلى حالة من الصحة النفسية والتوافق       
الشخصي واالجتماعي...الخ. واإلرشاد النفسي ىو احد الوسائل المساعدة لؤلفراد عمى رفع درجة الصحة 

 .(2005)زىراف،  النفسية وبالتالي الحصول عمى جوىرىا والذي ىو السعادة 

ىو مجموعة من االساليب والتقنيات التي يسعى من خبلليا االرشاد النفسي الرياضي: إجرائيا:     
 المرشد النفسي الى تحسين الميارات النفسية التي يواجييا العبي كرة القدم في مختمف مراحل المنافسة.
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 التحضير النفسي: (6-3

تمك اإلجراءات التربوية التي تعمل عمى منع عمميات االستثارة أو الكف الزائدة أو المنخفضة التي      
تؤثر سمبا عمى مستوى االنجاز الرياضي، كما تساعد عمى التكيف مع مواقف وظروف المنافسة الرياضية 

وتر والقمق النفسي وعدم وما يربطيا من أعباء نفسية مما يؤدي إلى اإلقبلل من اإلحساس والخوف والت
 .(2009)كاظـ،  الثقة، وتمك العوامل تؤدي إلى انخفاض مستوى االنجاز الرياضي 

ىو عممية ضبط وتعديل الحالة النفسية التي يكون عمييا العبي كرة القدم التحضير النفسي: إجرائيا:     
 من أجل اجراء المنافسة الرياضية.

 المنافسة الرياضية:  (6-4

تعتبر المنافسة عادة اجتماعية بحيث تجد بعض األفراد يتجنبيا "مصدر لعدم االرتياح ولمضغط        
ولمقمق لدى البعض اآلخر" في حين أن البعض يبحث عنيا من اجل المال والشيرة "مصدر لمنضال 

 واالرتياح".

م البلعبين والحكم والمدرب واإلداري واإلعبلمي، فالمنافسات الرياضية تعد منظومة اجتماعية تض      
ويشار إلى المنافسة الرياضية عمى أنيا موقف اختباري ذو شدة عالية تبرز فيو جميع خبرات وميارات 
البلعب أو الفريق المكتسبة من خبلل حياتو التدريبية، بيدف التفوق عمى المنافس أو الفريق في لقاء 

 .(3.4، صفحة 2004)إبراىيـ،  دولية تحكمو القوانين المحمية وال

ىي ذلك الجو التنافسي الذي يخوضو العبي كرة القدم وفق مراحل المنافسة الرياضية: إجرائيا:      
 مختمفة، والذي ينجم عنو بعض المشاكل النفسية التي تؤثر سمبا عمى البلعبين.

 كرة القدـ:  (6-5

" ىي كممة التينية وتعني ركل الكرة بالقدم، فاألمريكيون يعتبرون الفوتبول Footballكرة القدم " لغة:      
ما يسمى عندىم بالركبي أو كرة القدم األمريكية، أما كرة القدم المعروفة والتي سنتحدث عنيا تسمى 

"Succer "  ،(14، صفحة 2015)يوسؼ. 
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 Justinكرة القدم ىي رياضة جماعية، تمارس من طرف جميع الناس كما أشار إلييا " اصطالحا:      

tesi أن كرة القدم رياضة تمعب بين فريقين يتألف كل منيما من إحدى عشر العبا يستعممون كرة ،"
 .(14، صفحة 2015)إقرنايسي،  منفوخة فوق أرضية ممعب مستطيمة 

ىي وسيمة تسمح بضبط المشاكل النفسية خبلل مراحل تنافسية، وفق اساليب وتقنيات إجرائيا:      
 ارشادية نفسية وتحويميا الى ميارات نفسية يستغميا البلعب في مختمف مراحل المنافسة الرياضية.

 القمؽ:  (6-6

ىو حالة شعورية يعيشيا الفرد في الوقت الحاضر تحدث كنتيجة لتوقعات حدوث شيء مؤذ وغير       
 .(132، صفحة 2017)لميف، مبادئ الصحة النفسية واإلرشاد،  مرغوب فيو في المستقبل

يعتبر القمق نقطة محورية ىامة في نمو الشخصية، وظاىرة تنتج عن العبلقات الشخصية المتبادلة       
 .(1978)جاردوف،  واستجابة لمشعور بالنبذ من قبل اآلخرين

المنافسة ىو ذلك الشعور الذي يتعرض لو العبي كرة القدم قبل خوضيم غمار القمؽ: إجرائيا:      
 الرياضية، نتيجة لخوفيم عما قد يحدث معيم في المنافسة التي سيجرونيا.

 : تركيز االنتباه (6-7

 .(2007)خميؿ،  ىو ميارة عقمية لتثبيت االنتباه عمى مثير مختار وذلك لفترة من الزمن       

يشير إلى تراكم الطاقة العقمية وتوجيييا المركز صوب فكرة معينة أو إلى إحدى محتويات الذاكرة       
 .(1977)زروقي،  الحركية، او الى موضوع معين بحيث تنصب الطاقة العقمية أو تتجو صوبو 

التي تسمح لبلعبي كرة القدم تصويب جل اىتماميم ىو الحالة النفسية تركيز االنتباه: إجرائيا:      
 ألطوار المنافسة، بعزل كل ما يشوش عمى العقل حتى آخر نفس من مجريات المنافسة الرياضية.
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 االنتباه: (6-8

ىو تركيز العقل عمى واحد من الموضوعات الممكنة أو تركيز العقل عمى فكرة معينة من بين       
. وىو يعد أيضا عممية نفسية يتم فييا تركيز اىتمام البلعب (181، صفحة 1974)عيسوي،  األفكار

عمى تنبيو حسي خاص كونو عممية عقمية تعزز لنا ما نرغب أن نركز عميو من منبيات ومثيرات تطرد أو 
 .(107صفحة ، 1982)الدباغ،  تصرف ما ال ييمنا منيا 

ىو حالة من الفطنة و الحضور الذىني الذي يكون عميو العبي كرة القدم أثناء االنتباه: إجرائيا:      
 اجراء المنافسة الرياضية.

 ( االسترخاء:6-9

استرخي، استرخاء )رخى( بمعنى صار رخوا، وتسترخي بو حالو بمعنى حسنت بعد الشدة  لغة:      
 .(2017)األبجدي،  والضيق 

يعرف االسترخاء بأنو انسحاب مؤقت ومتعمد من النشاط، يسمح بإعادة الشحن واالستفادة الكاممة       
من الطاقات البدنية والعقمية واالنفعالية. ويتميز االسترخاء بغياب النشاط والتوتر وىو فترة من السكون 

غفال الحواس وأفضل حالة استرخاء يمكن لمفرد الوصول إلييا تسمى مست وى صفر االستثارة وىناك وا 
 .(70، صفحة 1988)عاقؿ،  اختبلف بين األفراد في ىذه الحالة 

، 2001)شمعوف،  واالسترخاء عكس التوتر "وىو حالة التراخي مع غياب االنفعاالت القوية"       
 .(157صفحة 

يصل الييا العبي كرة القدم بعد  –عزل وتغييب كل المؤثرات السمبية  –ىو حالة االسترخاء: إجرائيا:     
 القيام بمجموعة من تقنيات االرشاد النفسي الرياضي بعد المنافسة الرياضية.
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 :المشابيةالدراسات  -7

تعتبر عممية جمع الدراسات السابقة أو الدراسات المشابية أو المرتبطة بالموضوع أمرا ضروريا        
وجد ميم في البحث العممي، حيث يجب عمى الباحث دراسة وفيم واستيعاب المعمومات المناسبة والتي 

ي يقوم بقراءتيا تخصو من ىذه الدراسات، ولمساعدة الباحث عمى فيم واستيعاب مجموعة األبحاث الت
ذا ما تفيم كل ما في كل مرحمة في الحقيقة، فمن يواجو  يجب تزويده بقائمة خاصة بكل مرحمة عممية وا 

 .(204، صفحة 2002)الحفيظ،  إال قدر قميل من الصعوبة في فيم تمك الدراسات التي يطمع عمييا 

ىناك العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت الى موضوع اإلرشاد النفسي الرياضي وكذا المنافسة       
الرياضية وتناولتو من عدة زوايا مختمفة، وقد تنوعت الدراسات بين العربية واالجنبية، وسوف نستعرض 

لى ابرز مبلمحيا، مع تقديم تعميقا في ىذه الدراسة جممة من الدراسات التي تم االستفادة منيا مع االشارة ا
عمييا يتضمن جوانب االتفاق واالختبلف وبيان الفجوة العممية التي تعالجيا الدراسة الحالية. ويود الباحث 

، 2018و 1984أن يشير الى أن الدراسات التي سوف يتم استعراضيا جاءت في الفترة الزمنية بين 
 ر الى تنوعيا الزمني والجغرافي.وشممت جممة من األقطار والبمدان مما يشي

ىنا وقد تم تصنيف ىذه الدراسات حسب المتغيرات الرئيسية لمدراسة وحسب كونيا دراسة عربية أو      
أجنبية الى أربع تصنيفات ىي: الدراسات العربية التي تناولت محور اإلرشاد النفسي الرياضي، والدراسات 

لرياضي، ثم الدراسات التي العربية التي تناولت محور المنافسة األجنبية التي تناولت اإلرشاد النفسي ا
الرياضية، والدراسات التي األجنبية التي تناولت محور المنافسة الرياضية. وفيما يمي نقدم عرضا ليذه 
الدراسات، ثم نبين جوانب االتفاق واالختبلف بينيا، ثم نوضح الفجوة العممية من خبلل التعرف عمى 

اسة الحالية عن الدراسات السابقة، وأخيرا نبين جوانب االستفادة من الدراسات السابقة أو اختبلف الدر 
 المرتبطة بالموضوع في الدراسة الحالية.
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 الدراسات األجنبية:( 7-1

  :منيج اإلرشاد في دعـ القضايا الرياضية في العاب القوى، دراسة " فمورانس وغودين " بعنوان
 .2015كينيا، 

وكانت نتائج ىذه الدراسة ايجابية من خبلل تغمب الرياضي عمى قمق المنافسة وتحقيق  الممخص:    
نتائج ايجابية بمساعدة مستشار الرياضة كونو يعمم حالة الرياضي وتصوره بنجاح إكمال عمل معين في 

ضيين لممناورة النشاط الرياضي، وىذا يعطي الرياضي الثقة الستكمال المناورة وكذلك إعداد ىيئة الريا
الفعمية، والغرض من الدراسة ىو وصف فوائد المشورة الرياضية وتوفير نيج في التعامل مع القضايا 
الصعبة في ىذا المجال كما أن الرياضيين ىم في حاجة لمجانب اإلرشادي النفسي لتطوير أداء مياراتيم، 

لكفاءات التي من شانيا أن تنشر األداء والجوىر ىو توفير سيناريو استرخاء في المينة الرياضية لدعم ا
الفعال في المنافسة، كما يوفر مستشار الرياضة نموذجا لمرياضة بالنسبة لمرجال والنساء ليكون التركيز 
في الوظيفة التي يقومون بيا وبناء مينة لتحقيق الكفاءة وتحقيق الذات، وقد تم تحديد الخوف من الفشل 

عض القضايا التي يواجييا الرياضيون في الميدان وعدم االتساق في األداء، ثم والقمق وانعدام الثقة ألنيا ب
االعتراف االنسحاب االجتماعي بقوة باعتبارىا القضايا التي قد تتطمب انتباه مستشار الرياضة بقدر ما، 

قضايا كما أن النيج السموكي المعرفي والنيج الديناميكي النفسي تعتبر مؤشرات قوية في التعامل مع ال
الرياضية لفريق رياضي أفضل مع ميارات ىائمة لمتعامل مع المسئولين ومدراء الرياضة "مما يجعل الفوز 

 في المنافسة أسمى األىداف المسطرة".

  :اإلرشاد النفسي وعالقتو باألداء الرياضي عند رياضي العاب القوى، دراسة " كاثرين " بعنوان
 .2012انجمترا، 

ركزت الدراسة عمى العبلقة بين اإلرشاد النفسي واألداء خبلل مساعدة الرياضيين وفناني  الممخص:    
األداء وغيرىم عمى الوصول إلى األىداف والتعامل مع القمق الذي يمكن أن يعيق األداء في العديد من 

يحتاج إلى  عن الرياضة واألداء، فالرياضي ءاألماكن، من العاب القوى إلى قاعات االجتماعات، كل شي
لقد  !جعل رمية واحدة مجانية لمفوز في المباراة، فبلبد انو يأخذ نفسا عميقا، يركز، يطمق النار وعشرات

تساءل الباحث بعد ذلك كيف فعل ذلك، مع حشد كبير، وتحت الضغط؟ فمن الممكن انو كان يعمل تحت 
دربين لتعظيم وضبط قدرات التربية اإلرشاد النفسي لرفع مستوى األداء الرياضي، وتوقع الباحث من الم
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 30البدنية والرياضية مع عمماء النفس والمدربين، والتركيز عمى الجانب الذىني من االنجاز، مع عينة ب 
منافس، وكانت معظم المواقف تتطمب تقديم خدمة إرشادية لتحقيق األداء الرياضي، وخمصت الدراسة إلى 

 ء عند رياضي العاب القوى.ضرورة الخدمات اإلرشادية لتحسين األدا

  :خدمات اإلرشاد النفسي لمفريؽ دراسة " رالف فيرناتشيا، كيث ىينشن، روني ليدور " بعنوان
 .2005الرياضي، خالؿ دورة األلعاب االولمبية، الواليات المتحدة األمريكية، 

عاب االولمبية : كانت الغاية منيا رفع معنويات الرياضيين المشاركين في الدورة األلالممخص    
"، وكان ليا اثر بالغ في تحقيق نتائج جيدة، من شانيا أن تقمل من التوتر والقمق والخوف والرىبة، 2000"

وكذا الجانب االجتماعي مثل التعاون والترابط، وكانت نتائجيا لصالح الخدمات اإلرشادية في الرفع من 
أنجمس أفضل العروض في العاب القوى تعتمد  الجانب النفسي لممشاركين في الدورة االولمبية فرع لوس

عمى المادية الصمبة والتحضير الذىني خبلل الدورة االولمبية، تم تعيين المستشارين النفسيين لدعم الفريق 
سنة  30عداء ألكثر من  20المشاركة في األلعاب االولمبية لمفريق العاب القوى وشممت عينة قدرىا 

أثناء وبعد الدورة األلعاب االولمبية، تصف ىذه الدراسة عمى أنيا تجربة وكانت الخدمات المقدمة قبل و 
االستشاريين المعينين بخفض التوترات أثناء اإلصابات، ومكافحة التوتر وكان ليا اثر عمى ما حصل 
عميو الفريق الرياضي لمواليات المتحدة األمريكية، وشممت الدراسة خدمات إرشادية وأنشطة لبناء الفريق، 

ن خبلل الجوانب االجتماعية والدعم، والتنمية وتوفير خدمات عمم النفس الرياضي وصفت الدراسة أيضا م
بعض من استراتيجيات التعامل معيا وىذه القضايا التي تم توظيفيا من قبل المستشارين، بما في ذلك 

مل التي ىي مفاتيح النجاح تقديم خدمة المشورة، و"االعتصام" بين الفتحات وتختتم المقالة مع تحديد العوا
في األلعاب االولمبية، وكان " رالف فيرناتشيا " من بين المشاركين ممثبل وأستاذا لجامعة ويسترن واشنطن 

 في الواليات المتحدة األمريكية.

إلى الدور الفعال الذي لعبتو الخدمات اإلرشادية في رفع مستوى األداء من خبلل  وتوصمت النتائج:   
تحقيق اكبر ميداليات وبالتالي تحقيق أفضل أداء عالي خبلل الدورة وتوصمت الدراسة إلى انو لمخدمات 

 اإلرشادية عبلقة في الرفع من مستوى األداء الرياضي خبلل المنافسة االولمبية.
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 دور اإلرشاد النفسي في تحقيؽ الكفاءة في التدريب ل، بيرنا فام " بعنوان: دراسة " روه ج
 .2000الرياضي، كاليفورنيا، 

تم تقديم خدمات إرشادية نفسية لممدربين المعتمدين في الميدان الرياضي، وتتطمب تدريبا  الممخص:    
ث "الضائقة النفسية"، "االكتئاب"، وتعميما منظم في الجوانب النفسية لئلصابة الرياضية، تحت عبارات البح

"اإلصابات الرياضية"، "االلتزام إعادة التأىيل" وتصنيف بيانات العوامل النفسية ىي مؤشرات ىامة 
لئلصابة الرياضية، ويرافق اإلصابات الرياضية ضائقة نفسية كبيرة، والتي تبث أن يضعف االمتثال 

لرغم من أن "اإلرشاد النفسي" ومعرفة الجوانب النفسية إلعادة التأىيل وربما االنتعاش البدني، عمى ا
لئلصابة مطموبة لتحقيق كفاءات المدربين الرياضيين، وتشير البيانات الموجودة إلى أن المدربين 
الرياضيين قد تفتقر إلى التدريب في ىذه الكفاءة، وتوصمت النتائج إلى أن الضائقة النفسية ترتبط عمى 

صابة رياضية، والضيق النفسي لفترات طويمة، وتحديدا االكتئاب، قد تحدث بعد نحو مستقبمي مع حدوث إ
اإلصابة الرياضية، كما أن العوامل النفسية قد تعرقل آو تيسر االلتزام بإعادة التأىيل، واالمتثال، 
 واالنتعاش، وقد تستمر الضائقة النفسية حتى بعد االنتياء من االنتعاش البدني، كما أن ىناك عبلقة

لمعوامل النفسية االجتماعية المتعمقة بوقوع اإلصابات واستعادة اإلصابات، إال أن معرفة ىذه العوامل 
واالستخدام المبلئم ليا مصدره الخدمة اإلرشادية لمصادرة الحالة مما يعزز فعالية الكفاءة، كما يمكن أن 

ة بعبلقة عمم النفس اإلرشادي لدى تستفيد مراكز التدريب الميني من الخبرات التعميمية المنظمة الخاص
ناث، وأشارت النتائج أن  238رابطة المدربين الوطنيين، وتكونت العينة من  من  %75مدرب رجال وا 

أفراد الدراسة أنيم يثقون في اإلرشاد النفسي من اجل الوصول إلى تحقيق كفاءة عالية، وذكرت أن 
فقط من عينة الدراسة ابمغوا عن  %23.9الرياضيين تواجييم عادة القمق والنرفزة..الخ، ومع ذلك فان 

تقديم األساس المنطقي إحالة واحدة عمى األقل "اإلحالة بسبب الرياضة"، وكان الغرض من الدراسة ىو 
لممدربين، وقد يتطمب تنظيم التدريب التربوي في الجوانب النفسية لئلصابة الرياضية، ويستند ىذا الموقف 
من خبلل الحجج الداعمة كون أن العوامل النفسية ىي مؤشرات ىامة لئلصابة، ويرافق اإلصابة الرياضية 

ى إضعاف االمتثال إلعادة التأىيل وربما إعادة التأىيل من قبل ضائقة نفسية كبيرة، والتي تثبت وتؤدي إل
البدني، عمى الرغم من أن عممية اإلرشاد ومعرفة الجوانب النفسية لئلصابة ىي الكفاءات المطموبة، وقد 
يفتقر بعض المدربين ىذه الجوانب لتحقيق الكفاءة في التدريب، وتوصل الباحثين إلى أن المدربين ىم 

ن النفسيون لمتصدي لعامل الفشل واإلحباط من خبلل معالجة اإلصابات ورفع بحاجة إلى المرشدو 
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المعنويات ويتطمب من المدربين اإللمام بقواعد النفس اإلرشادي عمى وجو التحديد، لمواكبة القدرة عمى 
 تحديد الضائقة النفسية لدى الرياضيين في حالة غياب المستشارين النفسيين.

  تأثير اإلرشاد النفسي عمى األداء الرياضي لدى طمبة السباحة قسـ ان: دراسة " كير وبيد " بعنو
 .1987التربية الرياضية، ىولندا، 

قد لوحظ أثناء تطبيق اإلرشاد النفسي في مجال الرياضة أن ىناك تحسن في مستوى األداء  الممخص:    
لتدخل المعرفي في السياق الرياضي عمى وجو الخصوص بوتيرة متزايدة من اإلشارات من خبلل استخدام ا

الرياضي، وتمقي اىتمام متزايد لئلرشاد النفسي الرياضي، وعدد من تقنيات التدخل موجية في المقام األول 
نحو تغيير مستوى الفرد من اإلثارة، وكانت ىذه التقنيات التي دعت إلى استخداميا من قبل فناني 

نافسة، إلى حد كبير مع الحد من اإلثارة، تقدم ىذه الرياضة كوسيمة مساعدة لمتكيف والتكيف أثناء الم
الورقة نيجا بديبل، حالة نظرية االنعكاس، وىي نظرية عامة جديدة لعمم النفس تتعمق بالدافع، وتؤكد عمى 
اآلثار المفاىيمية ليذا النيج الجديد الستخدام تقنيات التدخل المعرفي في الرياضة من طرف عمماء النفس 

 سباحين. 10ع اإلرشاد ليم ولممدربين وعائبلت الرياضيين، مع عينة قواميا والرياضة لتوسي

ايجابية لصالح تأثير عممية اإلرشاد النفسي في الرفع من مستوى األداء الرياضي عند  كانت النتائج:   
 السباحين، مما يؤكد الدور الفعال الذي يؤديو اإلرشاد النفسي في تحسين القدرات والميارات )األداء

 الرياضي( لدى السباحين.

  :1984مدى فعالية خدمات اإلرشاد النفسي الرياضي، لوس أنجمس، دراسة " سيون " بعنوان. 

كان اليدف من دراستو ىو تقييم أىم خدمات اإلرشاد النفسي الرياضي التي تم تقديميا  الممخص:   
مرشد  11الدراسة مركزة حول  ومدى فعاليتيا. وكانت عينة 1984لممشاركين في دورة لوس أنجمس سنة 

نفساني من العاممين في إرشاد المشاركين في الدورة االولمبية، وكانت نتائج الدراسة التي أجراىا سيون أن 
أىم الخدمات التي قدميا المرشدون اإلحدى عشر، لمرياضيين تمحورت حول: التنظيم الذاتي، التركيز، 

وط، التغذية الرجعية، االسترخاء، وضع األىداف، التحكم االتصال بين البلعب والمدرب، مواجية الضغ
 في األفكار، التصور الذىني.
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 الدراسات العربية:( 7-2

  :مدى تأثير اإلرشاد النفسي دراسة " حجاج سعد " أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه بعنوان
الرياضية بالجزائر عمى األداء الرياضي والتحصيؿ الدراسي معا، دراسة حالة لتالميذ الثانوية 

 .2018العاصمة، متمحورة حوؿ البعد النفسي ، الجزائر 

تيدف ىذه الدراسة إلى إبراز مدى مساىمة عممية اإلرشاد النفسي في تطوير األداء  الممخص:      
الرياضي وتحسين مستوى درجات التحصيل الدراسي عند التبلميذ في الثانوية الرياضية، وبالتالي إثبات 

يبية وجود تأثير لئلرشاد النفسي عمى األداء الرياضي والتحصيل الدراسي لدى تبلميذ المجموعة التجر 
عطاء صورة واضحة حول مدى دور التأثير االيجابي لئلرشاد النفسي عمى الجوانب  بالثانوية الرياضية، وا 
)النفسية واالجتماعية واإلعبلمية والدراسية( التي يمتمكيا التمميذ ومدى مساىمتيا في الرفع من مستوى 

ظيار أن  خضوع التمميذ لئلرشاد النفسي األداء الرياضي وتحصيل درجات مستوى التحصيل الدراسي، وا 
قد يساىم في توسيع دائرة العبلقات األسرية واالجتماعية والدراسية، وتمثمت أىمية الدراسة بالتركيز عمى 
مدى تأثير خدمات البرامج اإلرشادية عمى مستوى التمميذ في كل من األداء الرياضي والتحصيل الدراسي 

ما مدى تأثير عممية اإلرشاد النفسي الرياضي عمى : يعام كالتالفي الثانوية الرياضية، وكان التساؤل ال
تمميذ  34. وشممت عينة الدراسة األداء الرياضي والتحصيؿ الدراسي معا لدى تالميذ الثانوية الرياضية؟

في الثانوية الرياضية، وتم اختيار العينة بطريقة غير قصدية طبقية، واعتمد الباحث عمى برنامج إرشادي 
كراسي(، وكذا استبيان لكل من األداء الرياضي  تمتمثبل في جمسات مع قاعة مجيزة )كطاوالمحكم 

والتحصيل الدراسي كأدوات لجمع المعمومات، واعتمد أيضا عمى المنيج التجريبي واستعمل أيضا بعض 
ط بيرسون، األساليب اإلحصائية كالمتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، النسبة المئوية، معامل االرتبا

 وتمت معالجة النتائج باألسموب الكمي باالعتماد عمى حقيبة البرامج لمعموم االجتماعية.

عن وجود تأثير لعممية اإلرشاد النفسي عمى أبعاد األداء الرياضي عند  وأسفرت النتائج النيائية:     
ان ىناك فارق واضح في نتائج التبلميذ من خبلل المقارنة بين نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية، وك

المجموعتين ولصالح أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي، أما بالنسبة لمتحصيل 
الدراسي فكانت نتائجيا متوافقة إلى حد كبير مع ما توصمت إليو الدراسات السابقة وىو مدى تأثير عممية 

ات التحصيل عند التبلميذ في المجموعة التجريبية وبعد اإلرشاد النفسي عمى الرفع وتحسين مستوى درج
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تطبيق البرنامج ولصالح المجموعة التجريبية بنتائج جيدة، كما أن غياب البرنامج اإلرشادي كانت لو 
 انعكاسات سمبية عمى مستوى درجات التحصيل الدراسي عند بعض أفراد العينة.

  :إرشاد نفسي رياضي مقترح في التقميؿ مف  مدى فاعمية برنامجدراسة "شيخ الميدي" بعنوان
 .2016، الجزائر قمؽ المنافسة الرياضية في كرة القدـ

تعتبر حصة التربية البدنية والرياضية مكون بيداغوجي ميم ومادة مكممة في المنظومة الممخص:      
سي مقترح في التربوية في تمحور اليدف الرئيسي من ىذه الدراسة حول مدى فاعمية برنامج ارشاد نف

تطبيقو عمى العينة موضوع الدراسة وما تضمنو من اىداف  خبللالتقميل من قمق المنافسة الرياضية من 
وتقنيات ومحتوى، راع فييا الباحث شروط بناءىا وتخطيطيا وتنظيميا حسب ما جاء في الخمفية النظرية 

وكان  نفسية معينة. مشكبلتالمرجوة وتعالج  األىدافان تحقق  بإمكانياالتي  اإلرشاديةلبناء البرامج 
الى اي مدى يمكف لبرنامج ارشاد نفسي رياضي مقترح اف ينعكس عمى التقميؿ التساؤل العام كاالتي: 

واعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي، واستعمل . مف قمؽ المنافسة الرياضية لدى العبي كرة القدـ ؟
عبي لكرة القدم من القسم الوطني ما بين الىذا البحث عينة من  استخدمت فيمقياس قمق المنافسة. حيث 

واستخدام المعالجة العب بين عينة تجريبية وعينة ضابطة.  165وضمت العينة  الرابطات لممجموعة
، وتمت معالجة النتائج باألسموب Tالمعياري واختبار  واالنحرافالمتوسط الحسابي  التالية: اإلحصائية

 عمى حقيبة البرامج لمعموم االجتماعية.الكمي باالعتماد 

الرياضيين  البلعبينان البرنامج المقترح ادى في النياية الى تقميل حالة القمق لدى وأظيرت النتائج:      
وقد ركزنا  .الموسم الرياضي بعد تنفيذه ميدانيا خبللفي كرة القدم اثناء المنافسات المبرمجة  األواسطلفئة 

في ىذا البرنامج عمى عدة اساليب محددة لعالج حالة قمق المنافسة الرياضية كتنمية بعض الميارات 
، كل ىذه األىدافالنفسية واسموب التعزيز الموجب والتدريب غمى التصور والتعبئة النفسية وكذلك بناء 

مواجية حالة قمق المنافسة  التي اكد عمييا الباحثون من شانيا ان تساعد الرياضي عمى األساليب
في المعب  واإلجادةلمجميور المشاىد  واستقطابوالتنافس  باإلثارةالرياضية في مجال كرة القدم التي تتميز 

في ضغوط نفسية تؤثر عمى ادائو داخل الميدان  البلعبوخبرات الفشل والنجاح وعوامل اخرى كميا تضع 
 .نو بصفة خاصةوبالتالي عمى المردود والنتيجة المنتظرة م
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  :وجية الضبط الداخمي دراسة " جمال الدين بومنجل " أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه بعنوان
والخارجي في إطار اإلرشاد النفسي الرياضي وعالقتو بدافعية االنجاز الرياضي، الجزائر 

2013. 

في ىذه الدراسة تم النظر ودراسة العبلقة بين الدافعية لئلنجاز الرياضي وعامل اإلرشاد  الممخص:      
النفسي الرياضي الذي يقوم بو المرشد النفسي الرياضي واألخصائي النفساني الرياضي، وذلك لمعرفة 

دارة الرياضية أسباب انخفاض المردود الرياضي لمرياضة النخبوية الجزائرية، ذلك بأنو انطبلقا من وعي اإل
الجزائرية بالفروق الموجودة بين األىم في المجال الرياضي خاصة في مجال العوامل المساعدة عمى 
تحقيق التفوق الرياضي أوجدت وضعية يمكن أن يستفيد منيا الرياضي الجزائري وىي تمكينو من منحة 

ئري بنظيره في الدول المتقدمة اإلتقان الرياضي بالخارج، وذلك بغية خمق مناخ مماثل لمرياضي الجزا
ىؿ يمكف رد وخاصة خدمة المرشد النفسي الرياضي التي تعتبر حديثة نسبيا. وكان السؤال الرئيسي: 

انخفاض دافعية االنجاز الرياضي لمرياضييف الجزائرييف إلى غياب عامؿ اإلرشاد النفسي الرياضي 
وجية الضبط الداخمي والخارجي بيف  لرياضيي المستوى العالي داخؿ الوطف؟ وىؿ ىناؾ فرؽ في
. وتناول الباحث ىذا الموضوع بطريقة رياضيي الرياضات الفردية ورياضيي الرياضات الجماعية؟

وصفية، وكان المجتمع اإلحصائي يتكون من الرياضيين النخبة لؤللعاب الفردية والرياضيين النخبة 
رياضي  30التكوين في الخارج وأيضا منيم رياضي تحصموا عمى منحة  30لؤللعاب الجماعية، فمنيم 

ممن يتدربون داخل الوطن، وكذلك يوجد ضمن العينة المدربين، وتم استخدام مقياس " دافعية االنجاز 
 الرياضي " كأداة لجمع المعمومات.

أن لمرياضيين الجزائريين دافعية قوية لمممارسة الرياضية لكن لصالح الرياضيين  وأظيرت النتائج:     
المتربصين بالخارج، حيث بينت النتائج أن دافعية الممارسة لدييم قوية جدا ىذا ما بين أن ىناك مجموعة 
من العوامل تتحكم في الدافعية وتزيد منيا. وتبين أيضا أن دافعية االنجاز الرياضي قوية لصالح 

د النفسي الرياضي لدى الرياضيين المتربصين بالخارج وقد تم إرجاع ىذا الفرق إلى غياب عامل اإلرشا
 الرياضيين الذين يتربصون ويتدربون داخل الوطن.
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  :اإلرشاد عممية محدداتدراسة "ألماني أحمد زىير" رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير بعنوان 

، الجزائر والتطبيقي النظري بيف الجزائري لمرياضي الجوىرية المقومات ضوء عمى النفسي
2013. 

 لكرة النخبة لفرق الرياضي النفسي اإلرشاد عممية محددات واقع معرفةل الدراسة ىذه تىدف الممخص:    

 في الموجود الموضوعي األكاديمي بالنظري الفرق ىذه في السائد التطبيقي الواقع ومقارنة الجزائرية القدم

 العام التساؤلفكان  .والثقافية االجتماعية، النفسية الخصائص مراعاة مع الرياضي النفسي اإلرشاد كتب
 الميدانية المقومات ضوء في) النظرية األسس(النفسي اإلرشاد و التوجيو محددات واقع ىو ماكاآلتي: 

، وتم اختيار الجزائرية القدم كرة في النخبة العبي جميعفكان مجتمع البحث يضم  .الجزائري؟ لمرياضي
 الرابطة أندية مجموع من أندية 4 إلى ينتمون العبا 32 العينة بطريقة قصدية حيث اشتممت عمى

اعتمد الباحث عمى االستبيان لجمع المعمومات، واعتمد ايضا عمى المنيج الوصفي،  .األولى المحترفة
وتمت معالجة النتائج باألسموب ، ²واستعمل ايضا بعض االساليب االحصائية كالنسب المئوية واختبار كا

 موم االجتماعية.الكمي باالعتماد عمى حقيبة البرامج لمع

 النفسي اإلرشاد و التحفيز عممية في بالغة أىمية يكتسي الروحي البعد أن وأسفرت النتائج النيائية:     

 وتماسك بالنفس الثقة الدافعية، تحسين في يساىم المادي البعد. الجزائرية القدم كرة لفرق النخبوي الرياضي

 عمى تتوفر وال بل اإلعدادية المرحمة أثناء النفسي لمعامل أىمية تعطي ال النخبوية القدم كرة فرق. الفريق

 الرياضي النفسي اإلرشاد لعممية التطبيقي العممي والواقع النظرية األسس بين اختبلف ىناك .نفسي مرشد

 . القدم كرة في الجزائري لمرياضي الجوىرية المقومات ضوء في المعتمد
  :في الرياضي النفسي التحضيردراسة "عباس جمال" أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه بعنوان 

، الجزائر الجزائري النخبوي الرياضي الوسط في الروحية – البدنية الجدلية الثنائية ضوء
2008. 

 لتحقيق والبيئية الوراثية العوامل عن الناتج البدني لتنوعإبراز أثر اىدفت ىذه الدراسة إلى  الممخص:     
 دون العالي، المستوى ذوي الجزائريين الرياضيين عند القياسية األرقام وتحقيق الجيد األداء من المبتغى

 قبل النفسية الحالة في والروحي البدني البعدين بين عبلقةوتوضيح ال .والنفسي الروحي لبلستعداد المجوء

 العقمي الصراع أو االشتراط عن تنشأ ومعرفية إدراكية فسيولوجية نوعية بمكونات ترتبط كونيا المنافسة

الكشف  .الممارسة الدينية الشعائر ومواصفات بطبيعة التأثر خبلل من وذلك األداء في بالغة أىمية وذات
 النخبة رياضيي عند (الروحي) النفسي التحضير في الدينية الشعائر ممارسة عمى حماسعن االقبال وال
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واستخدم الباحث المنيج الوصفي،  .الممارس التخصص وفق الرياضية المنافسة قبل خاصة الجزائرية
 في الدراسة ىذهحيث كانت اختيار العينة بطريقة عشوائية وتحكيما قصديا فشممت عينة ىذه الدراسة 

 الفردية الرياضية التخصصات لمختمف النخبة رياضيي 188 عمى العاصمة الجزائر مدينة

. واستخدم الباحث مقياس واستبيان، كما اعتمد عمى بعص االساليب االحصائية والجماعية
، وتمت Tكالمتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، النسبة المئوية، معامل االرتباط بيرسون، واختبار 

 معالجة النتائج باألسموب الكمي باالعتماد عمى حقيبة البرامج لمعموم االجتماعية.

 عميو تممييا التي الضغوطات من مجموعة تحت يعيش النخبة رياضي أن ئج عمى:وأسفرت النتا     

 وبالتالي وبالفوز، القياسية األرقام بتحقيق مرتبط أدائو كون لبلنتقادات معرض فيو التنافسية، أدواره

 بالصراع والشعور التركيز وضعف الخوف، في أعراضو تبدو الذي والتوتر لمقمق عرضة دائما يبقى

 يأخذ ومنو واألمان االستقرار عدم الرياضي عند تخمق التيديدات ىذه كل البال، راحة وغياب الداخمي

 ممارسة إلى المجوء ضرورة ىنا تبرز حيث الذاتي الدفاع آليات يطور أو عاديا، غير سموكا الفرد

 المنافسة في  تركيزىم يفقدون الرياضيين أغمبو .الذاتي والتوافق التوازن تحقيق بغية الدينية الشعائر

 الجانب عمى المؤثرة االنفعاالت أىم أحد يعتبر الذي قبل المنافسة  القمق درجة ارتفاع بسبب الرياضية

 الدينية الشعائر ممارسة إلى بيم يدفع مما لمرياضي والمعرفية البدني الناحية عمى ينعكس الذي النفسي

 .تدريجيا الروحية بالقيم واالىتمام
  :اإلرشاد وميارات خدمات أثردراسة " فاتح عبدلي" رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير بعنوان 

 .2006، الجزائر القدـ كرة في  الرياضية النتائج تحسيف في لممدرب الرياضي النفسي

 الفرق أوساط في الرياضي النفسي اإلرشاد واقع تقييم محاولةىدفت ىذه الدراسة إلى  الممخص:      

 النتائج طبيعة تماشي مدى إلى الوصول .المتوفرة والميارات المقدمة الخدمات حيث من وىذا الجزائرية

 لئلرشاد ما التركيز .المدرب خبلل من المقدمة اإلرشادية والميارات الخدمات وطبيعة عمييا المحصل

 الجيدة النتائج ذات الفرق بين دالة فوق ىناك كانت إن ما تبيان .الرياضي المشوار في أىمية من النفسي

وكان التساؤل العام عمى النحو  .النفسي اإلرشاد وميارات خدمات حيث من الضعيفة النتائج ذات والفرق
وكانت العينة  لمفرؽ؟. الرياضية النتائج عمى النفسي اإلرشاد وميارات خدمات تأثير مدىما التالي : 

الحسنة وفريقين من ذوي النتائج السيئة من فرق قصدية حيث اختار الباحث فريقين من ذوي النتائج 
واعتمد ايضا عمى مقياسين حول  فرق. 4العبا موزعين عمى  80البطولة الجزائرية االولى وضمت العينة 

كالمتوسط الحسابي، خدمات وميارات االرشاد النفسي الرياضي، واستعمل بعض االدوات االحصائية 
، وتمت معالجة النتائج باألسموب Tمعامل االرتباط بيرسون، واختبار  االنحراف المعياري، النسبة المئوية،

 الكمي باالعتماد عمى حقيبة البرامج لمعموم االجتماعية.
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 . والبلعبين المدرب بين مشتركة مسؤولية النفسي اإلرشاد عممية نجاح إن وأسفرت النتائج النيائية:     
 والعقمية، والتدريب النفسية الميارات وتنمية اكتساب عمى لمتدريب األساسية القاعدة النفسي اإلرشاد يمثل

 وكذا إرشادية خصائص من النفسي اإلرشاد خدمات في المدرب يحكم. بأنواعيا الرجعية التغذية عمى

 لدى األدائي المستوى لرفع األساسية العوامل من جماعي أو فردي بشكل الفريق في التأثير عمى القدرة
 .البلعبين

 أوجو االتفاؽ واالختالؼ بيف الدراسات المرتبطة بالموضوع:( 7-3

 دور االرشاد النفسي الرياضي في المنافسات  اتفقت الدراسات السابقة عمى ىدف مشترك وىو
 التي ىدفت الى "حجاج سعد" ودراسة  "كير وبيد" باستثناء دراسة  الرياضية ولدى الرياضيين

إبراز دور االرشاد النفسي الرياضي عند طمبة السباحة في الدراسة االولى، وعند تبلميذ الثانوية 
 الرياضية في الدراسة الثانية.

 الرياضيين ذوي  اتفقت الدراسات السابقة في عينتيا حيث تم تطبيق الدراسة عمى عينة من
رياضيي طبقت دراستيا عمى  التي  "حجاج سعد"باستثناء دراسة  المستوى العالي والنخبوي 

 الثانوية الرياضية.
  بيانات والمعمومات باستثناء دراسة جمع الل المقياس واالستبياناستخدمت الدراسات السابقة اداة

 االختبار.حيث نجد استخدمت  "شيخ الميديودراسة "  "حجاج سعد"ودراسة  "كاثريف"
  شيخ الميديودراسة " " كاثريف "باستثناء دراسة  الوصفيوظفت الدراسات السابقة المنيج"   

 التجريبي.التي استخدمت المنيج   "حجاج سعد"ودراسة 
 برنامج عن بقية الدراسات في احتوائيا ) "شيخ الميدي" ودراسة" سعد حجاج" اختمفت دراسة

 إرشادي(.
  جانب نظري  منعن بقية الدراسات في أنيا تناولت مشكمة الدراسة  "سيوف"اختمفت دراسة

 .مستخدمة منيج تحميل المحتوى
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 ( الفجوة العممية التي تعالجيا الدراسة الحالية:7-4

من خبلل استعراض اوجو االتفاق واالختبلف بين الدراسات المرتبطة بالموضوع نشير أن الدراسة الحالية 
الدراسة وىدفيا العام اال تتفق مع الدراسات السابقة في موضوعيا الرئيسي أو في متغير من المتغيرات 

 أنيا تختمف عنيا في عدة جوانب تمثل الفجوة العممية التي تعالجيا ىذه الدراسة وىي:

 تضمنت ىذه الدراسة ربط لممشكمة البحثية بالمتغيرات المعاصرة وخصائيا الحالية. .1
ين فكرة استخدمت ىذه الدراسة مدخمين بحثيين ) المدخل الكمي / والمدخل الكيفي ( وذلك لتكو  .2

 المنيج الوصفي التحميمي. كما تضمنت تنوعا في منيج الدراسة لتشمل، دقيقة عن مشكمة الدراسة
نما تضمنت مجموعة من العينات لضمان  .3 لم تقتصر ىذه الدراسة عمى عينة واحدة فقط وا 

 تشخيص الواقع بدقة.
 اىوني وتيمر""لم الميارات النفسية لمرياضةمقياس تعددت أدوات ىذه الدراسة حيث شممت  .4

وذلك من أجل جمع البيانات بدقة  "لستيفان بل وجون البنسون" اختبار الميارات النفسيمقياس و 
 أكثر.

ومن العرض السابق يتضح أن ىذه الدراسة عالجت فجوة عممية متعددة الجوانب بتطرقيا لموضوع       
لبلعبي كرة القدم، وتعدد أدواتيا بين االرشاد النفسي الرياضي وأيضا المنافسة الرياضية، وشمول عينتيا 

 واألساليب اإلحصائية، واستخداميا لممنيج الوصفي التحميمي. المقاييس
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RESUME 

Le but de cette étude était de développer puis de vérifier l’effet d’un programme D’éducation 
motrice composé de vingt (20) séances de 45 minutes chacune, à raison de deux (2) séances 

hebdomadaires sur la diminution de l’hyperactivité. Ce programme s’est inspiré des 
exercices proposés par deux associations marocaine et algérienne, il était composé 

de différents exercices physiques : course aérobie, course de vitesse, saut, lancer, des jeux 

d’équilibre et posture et des jeux d’attention. L’exercice physique est reconnu pour avoir le 
potentiel d’améliorer l’humeur et la qualité de la vie (Hoffman et Hoffman, 2008); il est 

également reconnu pour réduire les réponses au stress (Tsatsoulis et Fountoulakis, 

2006). Outre le traitement pharmacologique, un nombre croissant de publications ont 

démontré le rôle potentiellement bénéfique de l’exercice physique avec des exercices 

aérobies à intensité modérée dans le traitement du déficit d’attention avec hyperactivité 
(TDAH) chez les enfants (Kamp, Sperlich et Holmberg, 2014). Mehren, Reichert, Coghill 

et al. (2020). Neuf enfants algériens (7 garçons, 2 filles, âge moyen = 9,33 ans (0, 5) déclarés 

TDAH ont suivi le programme d’éducation motrice. Nous présentons les résultats de 

l’analyse des items des deux échelles de mesure : le test BOT2 qui mesure les habiletés 
motrices fines et globales et le test de Conners (1998) qui mesure les indicateurs du TDAH. 

Les tests t de student pour échantillons pairés ont permis d’analyser les résultats aux prétests 
et aux posttests des deux échelles. Les résultats sont comparés aux résultats des autres études 

qui ont expérimentés l’effet d’un programme d’éducation motrice sur les habiletés fines et 
globales et sur la diminution de l’hyperactivité. 

Mot clés : Education motrice, TDAH, Scolarité, Enfants Algériens. 

ABSTRACT 

The aim of this current study is to develop and then verify the effect of a motor education 

program consisting of twenty (20) sessions of 45 minutes each, at the rate of two (2) weekly 

sessions on the reduction of hyperactivity. This program is inspired by the exercises offered 

by two Moroccan and Algerian associations. It is composed of different physical exercises: 

aerobic running, speed running, jumping, throwing, balance and posture games and attention 

games. Exercise is recognized to have the potential to improve mood and quality of life 

(Hoffman &amp; Hoffman, 2008); it is also known to reduce stress responses (Tsatsoulis 

&amp; Fountoulakis, 2006). In addition to pharmacological treatment, a growing body of 

literature has demonstrated the potentially beneficial role of physical exercise with 

moderate-intensity aerobic exercise in the treatment of attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) in children (Kamp, Sperlich &amp; Holmberg, 2014). Mehren, Reichert, 

Coghill &amp; al. (2020). Nine Algerian children (7 boys, 2 girls, mean age = 9.33 years (0, 

5) declared ADHD followed the motor education program. We present the results of the 

analysis of the items of the two measurement scales: the BOT2 test which measures global 

motor skills and Conners’; test (1998) which measures ADHD indicators. Student’s t-tests 

for paired samples were used to analyze pretest and posttest results of the two scales. The 

results are compared with the ones of other studies which have tested the effect of a motor 

education program on global skills and on the reduction of hyperactivity. 

Key words: Motor Education, ADHD, Schooling, Algerian children. 
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I. Introduction générale  

 Introduction 

L’enfant durant son développement et durant sa scolarité est confronté à pas mal de 

pathologie qui peuvent nuire à son acquisition notamment les troubles des fonctions 

cognitives, qui sont fréquemment observés dans les pathologies neuropédiatrique, dans les 

troubles du neurodéveloppement, et dans les troubles spécifiques des fonctions cognitives, 

appelés communément troubles dys (Rapport INSERM, 2009, 2014 et 2016, DSM5 ; 

CIM10). Ces troubles cognitifs spécifiques affectent le développement général de l’enfant 

et sa vie social et scolaire. Compte tenu de leur prévalence, l’aide apportée à ces patients 

représente un enjeu de santé publique et un défi scientifique majeurs dans les années à venir 

(Roy et al, 2017 ; Seguin, 2017).  

L’enfance est considéré l’étape la plus importante de la croissance dans la vie humaine. 

Tous les enfants connaissent plus ou moins les mêmes étapes au cours de leur croissance. 

Mais il existe des différences individuelles profondes quant aux rythmes de croissance. Ceci 

signifie que des enfants d’un même âge chronologique n’ont pas nécessairement le même 

âge physiologique (Tourette, 1990). 

Le développement de l'enfant est un équilibre plus ou moins stable mais toujours en 

mouvement, d'un processus de maturation cognitive, affective et sociale. Ces trois champs 

de développement interagissent entre eux et participent au développement global de l'enfant. 

Voilà pourquoi les scientifiques se sont tournés vers l'étude de la relation entre les différents 

aspects du développement de l'enfant qui ont un effet sur la construction de sa personnalité 

et son comportement (Golse, 2015 ; Soppelsa, 2013). 

Par ces possibilités d’intervention, la diversité des problématiques à traiter et la 

multiplicité des défis à relever, le milieu scolaire est très riche. Les différentes 

problématiques et troubles présentés par les enfants et les adolescents, tels les troubles 

envahissants du développement, les troubles du comportement et les troubles 

d’apprentissage, pour ne nommer que ceux-ci, mobilisent de nombreux intervenants. 

Conséquemment, ceux-ci se tiennent toujours à l’affut des nouveaux développements dans 

les domaines de l’évaluation et de l’intervention auprès de ces différentes clientèles. Les 

travaux qui ont évalué l’attention chez l’enfant ont d’ailleurs tenté d’isoler les différentes 

formes d’attention pouvant chacune faire l’objet d’évaluations précises (Manly et al., 2001) 

et d’entrainement intensifs (Solberg et al., 2001).   
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Le trouble déficit de l’attention et hyperactivité (TDAH) constitue l’un des principaux 

objets d’étude de la psychomotricité. Plusieurs études récentes menés par des chercheurs 

montrent que l’incidence de ce trouble est comprise entre 3 à 5% (Lencendreux, 2009 ; 

Lencendreux et al, 2011 ; Rothenberger, 2009). Il est donc essentiel de donner à cette 

affection toute l’importance qu’elle mérite, c’est une question de santé publique. 

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental se manifestent avant 12 ans par une 

triade symptomatique composée d’inattention, d’impulsivité et d’hyperactivité. L’origine de 

ce trouble est multiple, son expression est soumise à un nombre important de facteurs de 

risque biologiques, environnementaux ou relationnels (Marquet-Doléac et al, 2017).   

Sur le plan de la motricité d’un enfant TDAH, on constate une impulsivité motrice 

marquée par l’incapacité à attendre ou la précipitation à répondre et l’interruption 

permanente des activités d’autrui (Catale et Meulemans, 2013). Le retentissement des 

symptômes de TDA/H dans le fonctionnement psychologique de l’enfant et l’association 

d’autres symptômes chez ces enfants viennent offrir une réalité clinique plus complexe. Il 

est décrit que 50 à 80% des enfants souffrent de TDA/H présenteraient au moins un trouble 

psychiatrique associé (Revol et Brun, 2010). Ce taux pouvant atteindre plus de 90 % pour 

une étude européenne multicentrique (Steinthausen et al, 2006). 

L’éducation psychomotrice est l’art de favoriser le développement global de l’enfant, 

à travers l’activité corporelle. (Lauzon, 2001). Le terme « psychomotricité » exprime 

l’ensemble des liens entre les aspects affectifs, cognitifs et moteurs de la personne.  

La pratique psychomotrice « ne s’adresse pas à la motricité en tant que telle, mais à ce 

que la motricité représente, c’est-à-dire à la personnalité en action » (De Ajuriaguerra, 2009). 

Les bienfaits de l’activité physique sur la santé mentale constituent un nouveau et 

intéressant domaine de recherche. Selon (Rigal, 2009), « l’éducation motrice est une partie 

de l’éducation physique pour le primaire. Elle vise l’amélioration de la coordination motrice, 

caractéristique du développement moteur, que l’on retrouve dans la motricité globale 

(activités stabilisatrices et locomotrices), et la motricité fine (activités manipulatoires) ». 

Au niveau du TDAH, très peu de recherches ont utilisé l’activité physique et 

l’éducation motrice comme moyen principal d’intervention. Sa soit au niveau national ou 

international. Et ce présent travail, nous avons émis une hypothèse qui dit que la pratique de 

l’éducation motrice au primaire par un spécialiste en activité physique éducative et en 
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éducation et motricité parvient-elle à diminuer les symptômes de base du TDAH chez les 

enfants souffrant de ce trouble. 

Cette thèse a pour but d’améliorer les connaissances actuelles sur l’impact d’un 

programme proposé en éducation motrice au milieu scolaire sur le comportement des enfants 

ayant un TDAH. Pour commencer, la première partie de cette thèse fera état des 

connaissances actuelles sur cette pathologie, sur l’éducation motrice ainsi que les effets de 

cette activité physique sur le TDAH.  

La partie suivante présentera le cadre méthodologique et l’interprétation et discussion 

des résultats de notre recherche portant sur l’effet du programme proposé en éducation 

motrice sur la diminution du trouble de déficit d’attention avec hyperactivité chez les enfants 

algériens âgés de 8 à 10 ans.     

 Problématique. 

Les différents types de traitement du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité 

(TDAH) constituent un véritable défi pour les professionnels des milieux de pratique. En 

effet, outre le traitement pharmacologique, un nombre croissant de publications indique un 

rôle potentiel de l'exercice physique dans le traitement du TDAH chez les enfants (Kamp et 

Sperlich, 2014). Par exemple, une étude de l’impact de l'exercice physique sur l'attention 

soutenue des enfants TDAH et les effets du méthylphénidate (MPH) de Medina et al. (2010) 

suggère que les déficits d'attention des enfants peuvent être minimisés grâce à l'activité 

physique indépendamment du traitement par MPH. 

Le système dopaminergique1 est impliqué dans la locomotion, la motivation et les 

processus cognitifs suivants : attention, mémoire de travail et inhibition comportementale 

(Purper-Ouakil et al., 2010). Chez les personnes atteintes de TDAH, des anomalies de 

l'hypoactivité dans les systèmes dopaminergiques et noradrénergiques, sont liées aux 

déficiences attentionnelles et exécutives (Durston, 2003 ; Vaidya et Stollstorff., 2008). 

De ce fait l’action physiologique de l’exercice physique serait semblable à celle des 

stimulants du système nerveux central, utilisés dans le traitement du TDAH, produisant une 

augmentation de la libération de dopamine et l’activation du cortex préfrontal permettant 

d’avoir une meilleure capacité d’attention et d’inhibition (Wigal et al., 2013), y compris une 

                                                             
1 Dopamine : neurotransmetteur du groupe des catécholamines précurseur de la noradrélane, jouant dans le cerveau un role fondamental 

pour la contrôle de la motricité et utilisé en thérapeutique pour son action sitimulante sur le système cardiovasculaire.  

Le système dopaminergine : systéme de neurones contenant de la dopamine. 
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impulsivité et une hyperactivité réduites, une meilleure attention et des performances accrues 

sur les tâches du fonctionnement exécutif (Grassman, 2017 ; Cerrillo-Urbina et al., 2015). 

Seulement d’autres recherches signalent que cette influence de l’exercice physique sur les 

neurotransmetteurs centraux dépend de certaines caractéristiques de l’exercice physique, tel 

que : la durée, l’intensité et le type (aérobie ou anaérobie). A titre d’exemple, les sujets les 

plus entraînés avaient une réponse d’adrénaline plus élevée que les sujets normaux avec des 

exercices de type aérobie intense (Szuhany et al., 2015 ; Zouhal et al., 2008). 

Ludyga et al., (2017a) ont étudié les effets aigus de l'exercice aérobie et de la 

coordination sur la performance comportementale et la répartition des ressources 

attentionnelles dans une tâche de contrôle inhibiteur chez les enfants atteints de TDAH. En 

utilisant une conception croisée1, les enfants atteints d'un type combiné de TDAH et un autre 

groupe de comparaison d’enfants  sains ont effectué une tâche Flanker2 avant et après 20 

minutes d'exercice de vélo modérément intense, et d’exercice de coordination. Au cours de 

la tâche, les potentiels liés aux événements verrouillés par stimulus ont été enregistrés par 

électroencéphalographie. Les deux groupes ont montré une augmentation de l'amplitude 

P3003 et une diminution du temps de réaction après l'exercice par rapport à la condition 

témoin. En étudiant l'effet de la modalité d'exercice, l'exercice aérobie a entraîné une 

augmentation plus importante de l'amplitude P300 et une réduction du temps de réaction que 

l'exercice coordonné chez les enfants atteints de TDAH. Les résultats suggèrent qu'un seul 

exercice physique améliore le contrôle inhibiteur et l'allocation des ressources 

attentionnelles.  

Pour examiner l'effet de l'exercice aigu sur les performances cognitives des enfants 

avec et sans TDAH, Piepmeier et al. (2015) ont réalisé une expérience sur des enfants avec 

ou sans TDAH qui ont été invités à effectuer des tâches cognitives dans les 2 jours suivants 

les conditions de traitement qui ont été attribuées dans un ordre aléatoire et contrebalancé. 

Les conditions de traitement consistaient en une condition de contrôle de 30 minutes sur 1 

                                                             
1 Conception croisée : est un plan d’étude de type de devis ou protole de recherche qui implique l’administration d’un ou plusieurs 
traitements (ou thérapies) de façon consécutive au meme groupe de sujet. 
2 Tache Flanker (Eriksen et Eriksen, 1974) : La tâche Flanker est une tâche de réaction qui est conçue pour mesurer la capacité de 

pointer l'attention visuelle, en inhibant les informations gênantes. Dans cette tâche, les participants doivent donner une réponse rapide de 

gauche ou de droite à une flèche centrale, tout en ignorant les flèches d'accompagnement congruentes (par exemple, < < < < <) ou non 

congruentes (par exemple, < < > < <). Les gens ont une tendance à traiter automatiquement les informations de distraction, car ils sont 

généralement plus lents sur les stimuli non congruents que sur les stimuli congruents. 
3 P300 : L'onde P300 a été découverte en 1965 par Sutton & al lors de l'utilisation d'un protocole au sein duquel les participants devaient 

deviner si le signal postérieur au stimulus serait un son ou une lumière. Ils ont alors montré l'apparition d'une composante positive d'une 

latence de 300ms environ. Cette onde positive survient lorsqu'un sujet détecte un stimulus attendu et imprévisible. Plus concrètement, 

l'onde P300 permet d'étudier de manière assez précise les processus attentionnels. 

P : signifie que c'est une onde d'amplitude positive, et 300, qu'elle apparait 300 ms après le début d'une stimulation. 
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jour et une condition d'exercice d'intensité modérée l'autre jour. L'exercice a 

considérablement amélioré les performances dans les trois conditions de la tâche Stroop1, 

mais n'a pas affecté de manière significative les performances sur la Tour de Londres ou le 

Trail Making Test (évaluation de la planification, résolution de problèmes et la flexibilité 

cognitive). Ces résultats rejoignent en partie les résultats de (Chang et al., 2012a), une 

recherche qui a porté sur quarante enfants atteints de TDAH répartis au hasard dans des 

groupes d'exercices ou de contrôle. Les participants du groupe d'exercice ont effectué un 

exercice aérobie d'intensité modérée pendant 30 minutes, tandis que le groupe témoin a 

regardé une vidéo liée (à la course y a un mot qui manque je crois / l'exercice. Les tâches 

neuropsychologiques (le test de Stroop et le test de tri des cartes du Wisconsin WCST2) 

(1948), ont été évaluées avant et après chaque traitement. Les résultats ont indiqué que 

l'exercice aigu facilitait la performance dans le test Stroop, en particulier dans la condition 

Stroop Color-Word. De plus, les enfants du groupe d'exercices ont démontré une 

amélioration des performances spécifiques du WCST dans les erreurs non persévérantes et 

les catégories terminées, alors qu'aucune influence n'a été trouvée dans ces performances 

dans le groupe témoin. Cette littérature soutient les effets bénéfiques de l'exercice aigu sur 

la performance cognitive et plus particulièrement son effet sur la fonction exécutive. 

Sur une autre étude de la flexibilité cognitive et la variabilité de la fréquence cardiaque 

liée à la tâche après un exercice aérobie modérément intense et après avoir regardé une vidéo 

chez les enfants atteints de TDAH et de contrôles sains (Ludyga et al., 2018b), les résultats 

suggèrent que l'exercice génère des avantages similaires pour la flexibilité cognitive chez les 

enfants atteints de TDAH et de témoins sains, en partie en raison d'une augmentation de 

l'excitation induite par le retrait parasympathique.  

La méta-analyse Chang et al. (2012b) conclue que les effets de l'exercice aigu sur les 

performances cognitives sont généralement faibles ; cependant, des effets plus importants 

sont possibles pour des résultats cognitifs particuliers et lorsque des paramètres d'exercice 

spécifiques sont utilisés. 

                                                             

 1 Tache Stroop : en psychologie, l’effet Stroop désigne l’interférence observée entre une tâche principale est de 
nommer la couleur qui est écrit alors que l’encre du texte est dans une autre couleur. 
2 Le Wisconsin Card Sorting Test (WCST) est élaboré par David A. Grant et Esta A. Berg en 1948. Ce test 

évalue la flexibilité mentale, c'est un indice de raisonnement abstrait, sur la formation de concepts et de 

stratégies de réponse à l'évolution des contingences contextuelles 
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Une autre méta-analyse, celle de Cerillo-urbina et al. (2017) avait pour but d'examiner 

les preuves de l'efficacité des interventions basées sur des exercices physiques sur les 

symptômes liés au trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (TDAH) tels que 

l'inattention, l'hyperactivité / impulsivité, l'anxiété et les fonctions cognitives chez les enfants 

et les adolescents). Celle-ci suggère que l'exercice aérobie a eu un effet modéré à important 

sur les symptômes de base tels que l'attention (SMD1 = 0,84), l'hyperactivité (SMD = 0,56) 

et l'impulsivité (SMD = 0,56) et les symptômes connexes tels que l'anxiété (SMD = 0,66) , 

fonction exécutive (SMD = 0,58) et troubles sociaux (SMD = 0,59) chez les enfants atteints 

de TDAH. L'exercice de yoga suggère une amélioration des principaux symptômes du 

TDAH. De ces résultats les auteurs indiquent que l'exercice aérobie à court terme, basé sur 

plusieurs formats d'intervention aérobie, semble être efficace pour atténuer les symptômes 

tels que l'attention, l'hyperactivité, l'impulsivité, l'anxiété, la fonction exécutive et les 

troubles sociaux chez les enfants atteints de TDAH. 

Mehren et al. (2020), soulignent que conformément aux résultats observés chez des 

participants sains et d'autres populations cliniques, les effets bénéfiques de l'exercice aigu 

sur la symptomatologie du TDAH sont jusqu'à présent les plus vigoureusement observés 

après un exercice aérobie à intensité modérée. 

Par contre, Neudecker et al. (2019), mentionnent qu’aucune recommandation fondée 

sur des données probantes ne peut être formulée concernant la fréquence, l'intensité ou la 

durée de l'exercice. Néanmoins lorsque l'on se concentre sur les avantages à long terme pour 

la santé des enfants et des adolescents atteints de TDAH, les caractéristiques qualitatives de 

l'exercice peuvent jouer un rôle important. 

De même, Ziereis et Jansen (2015), soutiennent l'hypothèse selon laquelle l'activité 

physique à long terme a un effet positif sur les fonctions exécutives des enfants atteints de 

TDAH, quelle que soit la spécificité de l'activité physique, elle pourra être utilisée comme 

traitement non pharmacologique complémentaire ou alternatif pour le TDAH si elle est 

pratiquée de façon régulière. Ils ont divisés 43 enfants TDAH (32 garçons et 11 filles) âgés 

de sept à 12 ans en deux groupes expérimentaux (EG1, n = 13; EG2, n = 14) et un groupe 

contrôle non actif (CG, n = 16). Les participants à EG1 ont pris part à une formation axée 

sur les capacités de manipulation du ballon, l'équilibre et la dextérité manuelle. Les 

participants au groupe EG2 ont été formés dans le sport sans objectif spécifique (des jeux de 

                                                             
1 SMD : en français c’est la Différence de Moyennes Standardisée DMS/ SD : c’est l’écart type moyen   



INTRODUCTION GENERALE 

 

7 

 

natation, de course, d'escalade…). Le programme de formation comprenait 12 semaines avec 

une séance de 60 minutes par semaine. Les participants ont effectué des évaluations de la 

mémoire de travail (MT) et des performances motrices avant, immédiatement après la 

première semaine d'entraînement et une semaine après la dernière session. Les comparaisons 

de groupes ont démontré des améliorations significatives dans EG1 et EG2 par rapport à la 

CG dans les variables évaluant les performances MT et les performances motrices.  

Il apparait que l’hypothèse selon laquelle l'activité physique peut diminuer les 

symptômes du TDAH des enfants est largement vérifiée par la littérature scientifique et de 

ce fait nous posons la question de recherche suivante :  

Est-ce qu’un programme d’éducation motrice en milieu scolaire (EMMS) peut 

diminuer les symptômes du TDAH des enfants scolarisés âgés de 8 à 10 ans ? 

De cette question de recherche, découle les trois questions spécifiques suivantes :  

- Est-ce que l’EMMS améliore l’attention des enfants TDA/H scolarisés âgés de 8 à 

10 ans?. 

- Est-ce que l’EMMS développe les habilités motrices (globales et fines) des enfants 

TDA/H scolarisés âgés de 8 à 10 ans?. 

- Est-ce que l’EMMS réduit le niveau d’hyperactivité et d’impulsivité des enfants 

TDA/H scolarisés âgés de 8 à 10 ans ?. 

 Le but de la recherche  

Le but de cette recherche est de déterminer l’effet d’un programme d’éducation 

motrice long en milieu scolaire sur la réduction des symptômes de base du trouble de déficit 

de l'attention et de l’hyperactivité (TDAH), et sur le développement des habiletés motrices 

globales et fines des enfants algériens diagnostiqués TDAH. 

 Hypothèses de la recherche  

I.4.1 L’hypothèse générale : 

 La pratique de l’éducation motrice en milieu scolaire (EMMS) diminue les 

symptômes du TDAH des enfants scolarisés âgés de 8 à 10 ans. 

I.4.2 Les hypothèses secondaires : 

- L’EMMS améliore l’attention des enfants TDA/H scolarisés âgés de 8 à 10 ans 
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- Le EMMS développe les habilités motrices (globales et fines) des enfants TDA/H 

scolarisés âgés de 8 à 10 ans. 

- L’EMMS réduit le niveau d’hyperactivité et d’impulsivité des enfants TDA/H 

scolarisés âgés de 8 à 10 ans.
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 مقدمة: 
ن ابرز الموضوعات  تعد صعوبات التعلم من ي  بي 

ي أثارتداغالبي مجالفن بية الخاصة التر  وجيا و التر
بية وأطباء  اهتمام اء التر ي  األعصابعلماء النفس وختر

ن فن ي المكيف  و المختصي 
النشاط البدنن

 ، ن أرقت و والمدرسي ايد وأولياء األمور المعلمي  ن نسبة ذوي  أن إىلحيث تشت  الدراسات  أعدادها ، لتر
وتعددت أسباب ذوي  من مجموع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، 50%صعوبات التعلم تمثل 

ن األسباب الوراثية والبيئية والعصبية وعوامل متعلقة بالوالدة  والنفسية صعوبات التعلم بي 
ي القراءة والكتابة  األكاديمية، كما تعتتر صعوبات التعلم واإلصابة باألمراض العضوية

المتمثلة فن
ن واإلدراك، والحساب، نتاجا لصعوبات التعلم  كت  ي ضعف االنتباه والتر

 النمائية والمتمثلة فن
حيث تشت  بعض  (ADHDتباه وفرط النشاط )صعوبات التعلم، اضطراب نقص االن يرافقو 

ي حدود  إىلالدراسات 
لديهم   وفرط النشاطذوي اضطرابات ضعف االنتباه  من األطفال  %30 انه فن

ي القراءة والكتابة 
ون بطاقة زائدة تدفعهم صعوبات فن ن كتر الحركة واالندفاعية   إىلوالحساب، كما يتمت 

،والتهور  ي الفصل الدراسي
ن االنتباه، وعدم  وإحداث الفوضن فن ، وضعف تركت  ي وقابلية التشتت الذهتن

ات طويلة وهذا ما يسبب لدى فئة اضطراب ضعف االنتباه  القدرة عىل أداء المهام الموكلة لهم لفتر
ون بمستوى ذكاء متوسط أنهمرغم  وفرط الحركة ضعف التحصيل الدراسي  ن  . يتمت 

ي حياة األطفال و 
انه االنفعالية والسلوكية خاصة ، حيث  االضطراباتعامة وذوي  للعب أهمية فن

، ويجعلهم قادرين عىل االستمتاع واالجتماعية ينمي قدراتهم المعرفية والجسدية والنفسية
ي  األساسية داغوجيةيالطرق البيعتتر اللعب من كما   واستغالل طاقاتهم الزائدة، انتباه  به نجذبالتر

ي الطفل ونشوقه للتع
تعليم الطفل الحقائق العلمية والمعرفية،  ليم، فالتعليم باللعب يسهم فن

ي الحياة االجتماعية واألكاديمية، وهذا ما أثبتته الدراسات 
فاللعب يعمل عىل ويحقق اندماجه فن

قدرة االنتباه،   وأبرزها مما يعزز القدرات العقلية  وإنتاجها تنشيط الدماغ وتفعيل الروابط العصبية 
، وتحقيق لألطفالاأللعاب الشبه رياضية عىل تدريب القدرات الجسمية الحركية  كما تسهم

فيه والفرح ي جو من التر
المتصلة  األلعابعبارة عن مجموعة  فاأللعاب الشبه رياضية، اندماجه فن

، والعاب والتآزر والتأرجح والتوازن والتصويب  قفز، والقذف،والتسلق، والمطاردة،بالجري،وال
 . اإليقاعيةسمات المختلفة، والرقص والحركات والمج األشكال

ي المرحلة االبتدائية
ن الطفل فن ي الزائد  ويتمت 

ة دون بالنشاط الجسمانن ة كبت  ، اذ قد يستغرق اللعب فتر
ي هذه المرحلة برسعة التحول حيث ال يستقر عىل حال او   .الشعور بالتعب

ن الطفل فن كذلك يتمت 
ي أداء عمل 

ن او ممارسة نشاط واحد وضع وال يستقر مدة طويلة فن بوية معي  ، لذا تعتتر األلعاب التر
ي حياة الطفل

ي سياق يسمح بتنمية مهاراته بدال عن  ،الحركية مهمة فن
الستهالك طاقاته وتوظيفها فن

 الحركة المفرطة المزعجة والغت  هادفة. 

ي حل المشكالت التعليمية ورغم تأكيده  الشبه رياضيةعىل أهمية األلعاب  (2012و يرى القمش )
فن

ة فهي تقدم  ، اال انه يعتقد بوجود إشارات حول األنشطة الحركية الكبت  عىل أهمية التدريب الحركي
ي التعلم داخل غرفة الصف وتزيد مدة االنتباه وكذلك تقدم أنشطة لألطفال 

ات حسية تساعد فن ختر
ة ع ر ويركض الطفل حولها، ولقد اعتتر ىل الملعب يدو ذوي النشاط الزائد مثل استخدام احرف كبت 

اء بية البد الختر ن  والتآزر الجسمي وتحقيق التناسق والمرونة  نية والرياضية وسيلة للنمو التر بي 
ة والدقيقة باإلضافة اىل فائدتها لتنمية الثقة بالنفس، والتفاوت  أعضائه وتنمية مهارات الحركة الكبت 
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وجمعيها عوامل  ماعيا وزيادة الحصيلة اللغوية والمعلومات العامة،واكتساب السلوك المقبول اجت
ء الطفل )لتعلم القراءة والكتابة والحساب(، وتدريب الطفل عىل االنتباه ودقة المالحظة وحسن  تهي

استخدام الحواس فهذه التدريبات سوف تساعد عىل رسعة تعلم القراءة والكتابة والحساب عندما 
ي اىل المستوى الذي يؤهله اىل تعلم هذه العملياتيصل نضوج الطفل الجس  (. 109ص. )مي والذهتن

من خالل هاته الدراسة الكشف عن أهمية وفعالية األلعاب الشبه عىل ضوء ما سبق أراد الباحث و 
ي تنمية قدرة االنتباه وضبط فرط الحركة لذوي صعوبات التعلم)القراءة، الحساب، 

رياضية فن
 الكتابة(. 

(،   إىلوبناءا عىل ماسبق قسمت الدراسة  ي
ن )نظري وتطبيقر مدخل عام)الفصل التمهيدي(، وجانبي 

ي 
 : كاألنر

الدراسة،  وأهدافالدراسة، وفروض  إشكالية إىلالباحث  فيه : تطرقللدراسة المدخل العام
 تحديد المفاهيم والمصطلحات، والدراسات المرتبطة بالموضوع.  إىل باإلضافة

يحتوي عىل عىل الخلفية واألرضية النظرية، فانه  يشتملالذي و نب النظري، اما بخصوص الجا
 ثالث فصول: 

ي تنمية مهارات األطفال، وتناول فيه الباحث النظريات المفرسة  : األولالفصل 
اللعب وأهميته فن

ي حياة الطفل من الناحية الجسمية والنفسية 
للعب وأهداف وأهمية األلعاب الشبه رياضية فن

ي الطفولة المتوسطة)ئخصا إىل باإلضافةة واالجتماعية، والمعرفي
( 9-6ص المرحلة العمرية فن

 سنوات. 
: التالميذ ذوي صعوبات التعلم،  ي

وتناول فيه الباحث فئة ذوي صعوبات التعلم الفصل الثانن
وأنواعها وأسبابها، وكيفية قياس وتشخيص ذوي صعوبات التعلم، والمداخل العالجية، والمقاربات 

 ية. الحرك
 سمات وخصائص ، وتناول فيها الباحثالفصل الثالث: اضطراب ضعف االنتباه وفرط الحركة

ي و  ، ومعايت  التشخيص، والعالج الطتر أسباب اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بفرط حركي
ي والسلوكي والحركي لهاته الفئة. 

 والغذان 
، والذي يعتتر لب الدراسة ي

ي الجانب التطبيقر
عىل  األساسيةفبعد تطبيق الدراسة  االساسية أما فن

ي تعدد حصص تدريبية قدر ب)
، أسبوعية( حصص 03( حصة بمعدل)21المجموعة التجريبية فن

ي لكل حصة  ي  لقد قسمو ، دقيقة 45تراوح المقدار الزمتن
:  الباحث الجانب التطبيقر ن  اىل فصلي 

ي منهجية وإجراءات الدراسة، حيث حدد الباحثفالفصل الرابع 
خطوات الدراسة  والمتمثل فن

ات الدراسة، وطرق  جمع البيانات،  وأدواتاالستطالعية، و منهج الدراسة وخصائص العينة، ومتغت 
نامج الدراسة  اإلجرائية األهدافاىل  باإلضافة، اإلحصائيةالمعالجة  وأساليب للحصص التعليمية لتر
 . األساسية

ي الفصل الخامس  قام الباحث و 
تها ومقارنتها بالدراسات السابقة النتائج ومناقشباستعراض  فن

 . وباإلطار النظري للدراسة
ي 

احاتالستنتاجات لتطرقنا  األخت  وفن ، واألفاق المستقبلية للدراسات المماثلة،  و والتوصيات واالقتر
ي  الخاتمة

العامة للبحث و بناء عىل إجراءات ومنهجية البحث و المعالجة اإلحصائية للبيانات فن
ح المكون من األلعاب  ي المقتر نامج التدريتر حدود عينة الدراسة وخصائصها توصل الباحث إىل ان للتر
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ي تنمية قدرة االنتباه وضبط فرط الحركة لذوي صعوبات التعلم، 
الشبه رياضية ذو فعالية فن

ي تنمية المهارات األكاديمية)القراءة، الحساب، الكتابة(وللتر 
 .نامج اثر بالغ فن
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 : إشكالية الدراسة
بية الحديثة وأصول التنشئة األرسية والمدرسية واالجتماعية والفكرية إن  المتتبع ألسس التر

ي ما يتعلق بالفروق الفردية 
ي هذا المجال،  وخاصة ف 

والنفسية لألطفال يجد تطورا وتقدما ملحوظا ف 
هاته  إدراكلألطفال من النواحي العضوية والعقلية والنفسية والتعليمية والسلوكية والنمائية..، وان 

ي الفروق يساعد الباحث 
ي الكشف  النفسي واالجتماعي وطبيب األطفال والمعلم واألرسة واألخصائ 

ف 
لتقديم الرعاية ،  عن مستويات األطفال من حيث قدراتهم ومهاراتهم و التعرف عىل مشكالتهم

 (. 22. ،ص2002)الزراد،الخاصة لهم
بية الخاصة اىل تربية وتعليم وتأه لذا  بوية الخاصتهدف التر ة يل األطفال ذوي االحتياجات التر

وقدراتهم وفق خطط  إمكاناتهماكتساب المهارات المناسبة حسب  و تدريبهم  و بفئاتهم المختلفة، 
للحياة العامة واالندماج  إعدادهم و ،مستوى أفضل إىلمدروسة وبرامج خاصة بغرض الوصول بهم 

ي المجتمع
فئات ذوي االحتياجات  أكت  بي    من كما تعد صعوبات التعلم  (،7. ،ص2013العدل،)ف 

ا  الهامةالموضوعات  وتعتتر من انتشارا، الخاصة ي أعطيت اهتماما كبت  بية الخاصة، والتر ي مجال التر
ف 

بية وعلماء االجتماع والمعلمي   و  عىل اختالف االختصاصات كاألطباء وعلماء النفس وعلماء التر

هم، أولياء بوية بتقديم كل الدعم األمور وغت  ... لذلك بدأت غالبية الحكومات والمؤسسات التر
 إىلوالرعاية لألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، ولم يقف االمر عند هذا الحد، بل تعداه 

ي نادت بتقديم كل سبل الدعم والرعاية لذوي  اصدرا  بية الخاصة التر ي التر
يعات دولية ف  تشر
إتاحة فرص التعليم للجميع، والعمل عىل دمجهم مع افراد المجتمع الذي االحتياجات الخاصة، و 

يعيشون فيه، حيث ان مشكلة صعوبات التعلم مشكلة ذات تأثت  عىل االفراد المصابي   بها، ليس 
ي المجاالت 

ي جوانب االجتماعية أيضااألكاديميةفقط ف 
  ، (18. ،ص2016غنايم،) ، بل وف 

ات كالعدوانية والتخريب يتطوره ونموه، جملة من السلوكيحدث للطفل حي   تضطرب عملية و 
ة الحركة وعدم االستقرار وقد تظهر لديه مشكالت   إىل باإلضافةوالمشاجرة ..  نفسية كالقلق كت 

ي األلعاب الجماعيةو 
ي الترصف واالنعزال وعدم المشاركة ف 

)بطرس  الشعور بالنقص والمزاجية ف 
حيث تباه وفرط النشاط، اضطراب نقص االن ت التعلم،صعوبا يصاحب غالبا ما و ، (16. ،ص2010،

ي القراءة المصابي   بهذا االضطراب لديهم ص األطفالمن   %33وجد ان 
ي عوبات ف  والكتابة والتهجر

من ذوي صعوبات  أنهميكون ضعيفا وغالبا مايطلق عليهم  األخرى األكاديميةوالرياضيات والمواد 
" ويؤكد ى سنوات الدراسة، احد –عىل االقل –الذي يعيدون فيه التعلم اىل الحد  ذلك ، حيث "ويت 

 األطفالالمدرسي عن  أداؤهميذكر ان االطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط ينخفض 
ي اختبارات المواد  أدئ  العاديي   ، وغالبا ما يكونون من الراسبي   ، ويتحصلون عىل 

الدرجات ف 
، )األكاديمية ي

 . (47. ص،ت د. القاض 

دد عىل  االضطرابات أكت  كما تشت  الدراسات ان اضطراب ضعف االنتباه وفرط الحركة من  ي تتر التر
ددين عىل هذه العيادات.  %50، حيث تقدر نسبتهم بحواىلي األخصائيي   عيادات   من جملة المتر

واح مابي    أنكما تشت  دراسات أخرى  نسبة انتشار هذا االضطراب ما بي   االضطرابات السلوكية تتر
(45-52%)، ي

ان هؤالء التالميذ مع ما يتوفر فيهم من نسبة ذكاء تساوي ، (27. ،ص د.ت)القاض 
ي مستواهم التعليمي 

ي ف 
ي والقراءة والكتابة والحساب،  العاديي   او تفوق أحيانا، اال انهم يظهرون تدئ 

ف 
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ي التقدم  أقرانهمستوى زمالئهم العاديي   ،وانهم غت  قادريي   لمواكبة يقل عن م حيث
 األكاديمي ف 

ي او غت  ذلك ود الذهت  ي او الشر
ي التعبت  اللفظ 

 (. 14، ص. 2013)ال عزيز، نظرا للقصور ف 
ي من بعضها او واحدة منها ، فصعوبات التعلم 

ي الطفل او يعائ 
وقد تظهر هذه المشكالت مجتمعة ف 

ي تحصيله الدراسي خاصة ما يتعلق بتعلم المهارات االكاديمية عند التلميذ 
ي وجود مشكلة ف  تعت 

ي 
األساسية )القراءة ، الكتابة ، التهجئة ، الحساب ( وهذه الصعوبات تسبقها عوامل نمائية تظهر ف 

الطفولة تؤدي اىل حدوث هذه الصعوبات التعليمية ، وتتعلق العوامل النمائية بقدرات االنتباه 
 ذكر والتفكت  واإلدراك. والت

وحيث إن التحصيل الدراسي يعتتر المؤرسر الرئيسي للحكم عىل األطفال الذين يعانون من صعوبات 
ي 

ي الدقة ف 
ي التحصيل الدراسي حتر يمكن توح 

ي تؤثر ف  التعلم ، فالبد من بيان العوامل األخرى التر
يف،تصنيف األطفال ذوي صعوبات التعلم   (. 86،ص. 2011)الشر

ات حول اسباب ضعف التحصيل وصعوبات التعل وقدم  ي منها العلماء العديد من التفست 
ي يعائ  م التر

ين -كايل وويكس  حيث قدم. ،هؤالء االطفال النخفاض التحصيل لدى هؤالء  –ايضا –نيلسون تفست 
ان اىل ان البعض يعززون انخفاض التحصيل وصعوبات التعلم  ي  –االطفال ، حيث يشت 

ي يعائ  التر
ضطراب وهو السبب الرئيس لال  اىل –نقص االنتباه وفرط النشاط  اضطرابمنها االطفال ذوو 

ي المخ
ي  –االخر يرى ان انخفاض التحصيل وصعوبات التعلم ، والبعض التلف البسيط ف 

ي يعائ  التر
ي منها هؤالء االطفالتعود اىل الخصائص االساسي –منها هؤالء االطفال 

ي يعائ  ، فنقص االنتباه ة التر
ي التعلم والتشتت ال يمكنهم

، )من استخدام طرق افضل ف  ي
 . (49. ص،ت د. القاض 

ي اضطراب ضعف االنتباه والحركة المفرطة، ولقد اكدت الدراسات عىل وجود عدة عوامل تش
ك ف  تر

ي اال ان العوامل  ي تعتتر من اكت  العوامل المسببة العراض هذا القصور، -ذات األساس العصتر
الكيميائ 

ي مناطق معينة من الدماغ، باإلضافة اىل قصور االنتباه 
وذلك لما تحدثه من قصور واضطرابات ف 

نتج عن اضطرابات وظائف الدماغ فيما يعرف بالمشاكل والحركة المفرطة فهناك مشاكل أخرى ت
ي يمارسها الطفل يحدث ازدياد المصاحبة،  ي العمر وبفعل النضج واألنشطة التر

ومع تقدم الطفل ف 
ي 

ي ترابط الخاليا العصبية يقابله نضج وتطور ف 
ابط بي   الخاليا العصبية، وهذا النشاط والنضج ف  التر

فزيادة ترابط الخاليا العصبية بمثابة إضافة برنامج جديد لجهاز أداء الفرد لألنشطة المختلفة، 
ي الدماغ، فكلما أضيفت اليه خاليا عصبية جديدة كلما اصبح الكمبوتر، وهذا ما يحدث تماما 

ف 
بإمكان الفرد أداء أنشطة او اعمال لم يكن يستطيع تأديتها من قبل، وكلما تم تنشيط منطقة جديدة 

 . (61،ص. 2010)سيسالم،معا(كان بامكانه القيام باعمال اكت  تطورا )بربط الخاليا العصبية

ي واألكاديمي بشكل عام لدى األطفال الذين يلعبون 
كما أظهرت الدراسات تحسن األداء المعرف 

ي األسبوع لمدة  3)الرياضة أو األنشطة البدنية األخرى( لمدة 
دقيقة عىل األقل.  20أيام أو أكت  ف 

ي الرياضات الجماعية حيث يتحسن المزاج با
إلضافة إىل فرص مهمة لتنمية المهارات االجتماعية ف 

ي بالكثت  من المحفزات 
"، فأثناء ممارسة الرياضة والمنافسة الرياضية، يتم تزويد الرياض 

والمعلومات ، فتجتر عقولهم عىل تحديد أولويات ما تتم معالجته وبالتاىلي زيادة قدرتهم عىل 
كت     ".التر
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الرياضة تجعل أدمغتنا أكت  ليونة، ويمكن أن تؤدي ، اىل ان طبيب األعصاب يليب دويونكما أشار ف
ي االنتباه ، لكن الرياضة هي محفز قوي للمرونة العصبية ، 

ي داراتنا العصبية إىل صعوبة ف 
المشاكل ف 

 . وهي قدرة الدماغ عىل تكوين خاليا عصبية جديدة ، واتصاالت ، وإعادة تنظيم شبكاته العصبية
https://www.healthline.com/health-news/playing-sports-makes-brain-more-healthy 

الطفل،  ان اللعب عامل مهم لتعزيز العمليات الفكرية، العقلية، االجتماعية والعاطفية لدىكما 
ولتأمي   صحة وسالمته أيضا، فالطفل يحيا مع اللعب وال يعرف من دنياه غت  اللعب الذي يمثل 

ة وممارسة لشؤون الحياة، وهذا ما يجعل مرتبطا ارتباطا وثيقا بالحياة بل انه  بالنسبة له درسا وختر
،)موثأساس الحياة اإلنسانية، انه أسلوب غريزي للتعبت  عن المشاعر الطفولية ي

 . (109. ،ص2004ق 

ي حل المشكالت التعليمية  التدريب الحركي  و عىل أهمية األلعاب الحركية   (Cattyلقد اكد)و 
، ف 

ي التعلم داخل غرفة  األنشطة الحركية باإلضافة اىل اهمية
ات حسية تساعد ف  ة فهي تقدم ختر الكبت 

  أحرفالصف وتزيد مدة االنتباه وكذلك تقدم أنشطة لألطفال ذوي النشاط الزائد مثل استخدام 
( ة عىل الملعب يدور ويركض الطفل حولها، ولقد اعتتر بية البدDescoendressكبت  نية ( التر

الجسمي وتحقيق التناسق والمرونة والتأزر بي   أعضائه وتنمية  والرياضية وسيلة لتوعية النم
ة والدقيقة باإلضافة اىل فائدتها لتنمية الثقة بالنفس، والتفاوت واكتساب  مهارات الحركة الكبت 

ء  السلوك المقبول اجتماعيا وزيادة الحصيلة اللغوية والمعلومات العامة، وجمعيها عوامل تهي
فل عىل االنتباه ودقة المالحظة وحسن استخدام الحواس فهذه وتدريب الطالطفل للتعلم 

التدريبات سوف تساعد عىل رسعة تعلم القراءة والكتابة والحساب عندما يصل نضوج الطفل 
ي اىل المستوى الذي يؤهله اىل تعلم هذه العمليات  (. 109،ص. 2012)القمش،الجسمي والذهت 

ي حياة األطفال، السيما كما ان 
وانه ينمي قدراتهم المعرفية والجسدية والنفسية، للعب أهمية ف 

ي تفست  سلوكه، 
ي حياتهم اليومية ولذلك يمكن استغالل اللعب ف 

ويجعلهم قادرين عىل االستمتاع ف 
، ولكنه يجعل منه قادرا عىل  مما يؤدي اىل تفعيل دوره داخل القسم بحيث ال يشعر بالملل والروتي  

ة ، قادر  ه بصورة مبارسر ي تنمية تفكت 
اتيجيات ف  ا عىل الوصول للحلول، مما يشكل لديه بعض االستر

ي تحيط به، ومن ثم يجعل منه قادرا عىل التخلص من بعض  عملية التعامل مع المشكالت التر
ي منها

ي يعائ   (،54. ،ص2004)عبدالهادي،المشكالت السلوكية واالنفعالية التر
ي عن طريقها نجذب انتباه الطفل ونشوقه للتعليم، فالتعليم  فاللعب من األساليب المهمة التر

باللعب يوفر للطفل جوا طليقا يندفع فيه اىل العمل من تلقاء نفسه 
،ولالكتشاف ي ي تحيط به، كما يؤدي ذلك اىل زيادة ، (27. ،ص2014)العناب  والتعرف عىل البيئة التر

. التعلم ومعرفة الحقائق، ك كما ان ، (81. ،ص2004) عبد الهادي،ما يحقق عملية التفري    غ االنفعاىلي
بية األطفال، ال يعود بالفائدة عىل المكونات الجسمية من بنية الالمدخل الجسمي  حركي لتر

 واإلدراكالشخصية فحسب، ولكن أيضا عىل الفاعلية النفسية بصفة عامة، وتتضمن فاعلية االنتباه 
ي وغت  ذلك من من مظاهر تطور والتخيل والتفكت  والذ

ونمو عمليات اكرة واإلرادة والضبط الذائر
النشاط النفسي للطفل، وهذا يؤكد عىل ان ممارسة اللعب ينمي الجسم من خالل الممارسة 

 . (128. ،ص2014)صوالحة،المناسبة لهذه األلعاب

https://www.healthline.com/health-news/playing-sports-makes-brain-more-healthy
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ى سكيت  ان اللعب سلوكيات تعلمية، يمكن ان يكتسبها الطفل بفضل ما  تب عىل استجابته فت  يتر
 ، ي

لنشاط اللعب، من تعزيزات تشعره بالرضا والشور فيعمل عىل تكرار هذا السلوك االجرائ 
وحيث ان اللعب نشاط تعليمي تعلمي معقد، لذلك ،فيكتسبه كأهداف تعليمية تعلمية مرغوب فيها

ي اطار من الخطوات المتسلسلة، لتسهيل عملية ت
علمه، وان يقدم اىل فان تعليمه يحتاج اىل تنظيم ف 

األطفال خطوة بعد األخرى، عىل ان يعزز الطفل استجاباته التعلمية بعد كل خطوة من اجل تنمية 
ي 

ي المرغوب فيه، سيما وان التعلم االجرائ 
، للوصول اىل الهدف النهائ  ي

هذا السلوك التعلمي االجرائ 
التعلم حالة نشطة وفاعلة ويمكن الذي يقوم عىل تعزيز االستجابات التلقائية او االرادية يجعل 
كما ان (، 42. ،ص2004)صوالحة،المتعلم من اكتساب استجابات جديدة لتعديل سلوك جديد

األلعاب الحركية عديدة ومتنوعة، فان األطفال يمارسونها بطرق مختلفة تتفق مع خصائصهم 
ل اىل ممارسة النفسية والجسمية ومتطلباتهم النمائية عتر تطور شخصياتهم، ويحتاج األطفا

بحاجة ماسة اىل انماء اجسامهم وعضالتهم ووعيهم لذواتهم  األلعاب الحركية ألنهم
 . (98. ،ص2004)صوالحة،الجسدية

ي تمتد من ) ي حياة الطفل والتر
سنوات(،  8-6كما تعتتر مرحلة الطفولة المتوسطة ذات أهمية ف 

ي ويتخذ فيها األطفال العاب 
جديدة تتفق وما يطرأ عىل الطفل من وتعتتر هذه مرحلة اللعب التعاوئ 

ي ابعاد شخصيته الثالثة، العقلية المعرفية والجسدية الحركية والوجدانية االجتماعية او 
تطور ف 

ي هذه المرحلة قد وصل اىل درجة جيدة من ضبط الجسم 
النفسية االنفعالية، ويكون الطفل ف 

ي هذه المرحلة وبعد ان 
ة وضبط العضالت، حيث يحتاج الطفل ف  يدخل المدرسة اىل فرص كثت 

ي حجرة الدرس ''الحصة''
 (. 68. ،ص2004)عبد الهادي،للعب العنيف، ليعوض ساعات السكون ف 

ي اللعب، اذ قد يستغرق 
ي الزائد الذي يعرفه ف 

ي هذه المرحلة بالنشاط الجسمائ 
ويتمت   الطفل ف 

ة دون الشعور بالتعب اال ان النشاط الزائد للطفل  ة كبت  وعدم استقراره ال تتيح للطفل اللعب فتر
ي العمل لمدة طويلة، ولذا يجب تنظيم أوقات الطفل، وتوزيعها بي   الراحة واللعب نظرا 

االستجابة ف 
ي اللعب المستمر 

ي هذه المرحلة بشعة التحول حيث ال يستقر لرغبة الطفل ف 
، كذلك يتمت   الطفل ف 

ي أداء عمل مع
ي   او ممارسة نشاط عىل حال او وضع وال يستقر مدة طويلة ف 

 (. 99. ،ص2015)نور،واحد

اىل ان الطفل ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط المندفع ( Whalen .1989)ويشت  والي   
ي 

ي األلعاب الرياضية او المواقف الجماعية ويقاطع االخرين ويشارك ف 
ي انتظار دوره ف 

يجد صعوبة ف 
،د.ت،ص. ةاألنشطة الخطرة دون النظر اىل النتائج المحتمل ي

 (. 43)القاض 
، فيجب عدم خاصة تعوق لعبه وبالتاىلي تعيق تعلمه اما بالنسبة لألطفال الذين يجدون صعوبة

وإنشاء العاب وقواعد لعب تتناسب واضطراباتهم، وهذا النوع من  إدماجهمالتخىلي عنهم، بل وجب 
لمساعدة للقيام به وتطوير التدخل يعتمد عىل تقييم ما يستطيع الطفل القيام به، وما يحتاجه 

ون من فاالطفال الذين يعان ،(8. ،ص2004)كريستي   ماكنتاير،تعليمه بناءا عىل تلك المالحظات
ي نمو  صعوبات التعلم وخاصة الصفوف

ي المرحلة االبتدائية فانهم يعانون من قصور ف 
األوىل ف 

، ولهذا فانه من الرص    وري وضع برامج تدريبيةاالدراك والحركة مما يؤثر عىل تحصليهم الدراسي
وبناءا  (104،ص. 2012)القمش،لمساعدة هؤالء األطفال للتغلب عىل المشاكل لكي ينمو نموا رسيعا
وما  )القراءة،الحساب،الكتابة(،عىل ما سبق من التعرف عىل مشكالت صعوبات التعلم االكاديمية
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ي تنمية 
يرفقها من اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بالحركة المفرطة وعىل اهميه اللعب ف 

ي  األطفال ال سيما مهارة االنتباه وضبط فرط الحركة، قدرات 
 : نطرح التساؤل االئر

نامجهل - ح  األلعاب الشبه رياضية لتر ي تنمية  فعاليةالمقتر
 الحركةفرط  سلوك وضبط االنتباه قدرةف 

 ات التعلم؟لذوي صعوب
 التالية:  الفرعية وعليه تم طرح التساؤالت

ي المهارات قيد الدراسة مابي   المجموعتي   التجريبية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -
ف 

؟ ي القياس القبىلي
 والشاهدة ف 

ي المهارات قيد الدراسة للمجموعة التجريبية؟ -
 هل توجد فروق مابي   القياسات القبلية والبعدية ف 

ي المهارات قيد الدراسة للمجموعة الشاهدة؟ هل -
 توجد فروق مابي   القياسات القبلية والبعدية ف 

ي المهارات قيد الدراسة مابي   المجموعتي   التجريبية -
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ف 

ي القياس البعدي؟
 والشاهدة ف 

 : الفرضية العامة
ي تنمية ق -

ح فعالية ف  ي المقتر نامج التدريتر درة االنتباه وضبط سلوك فرط الحركة لذوي صعوبات للتر
 التعلم. 

 الفرضيات الجزئية: 
ي المهارات قيد الدراسة مابي   المجموعتي   التجريبية ال   -

توجد فروق ذات داللة إحصائية ف 
 . ي القياس القبىلي

 والشاهدة ف 
ي المهارات قيد الدراسة  توجد فروق مابي   القياسات القبلية و   -

 للمجموعة التجريبية. البعدية ف 
ي المهارات قيد الدراسة للمجموعة الشاهدة.  توجد فروق مابي   القياسات القبلية وال    -

 البعدية ف 
ي المهارات قيد الدراسة مابي   المجموعتي   التجريبية والشاهدة   -

توجد فروق ذات داللة إحصائية ف 
ي القياس البعدي. 

 ف 
 الدراسة:  أهداف

ي المراكز المكيفة.  األنشطةالتعرف عىل طبيعة  -
 الرياضية لذوي صعوبات التعلم  ف 

ي نمو المتكامل لألطفال .  األلعابابراز دور  -
 الشبه رياضية ف 

، تركت   االنتباه، اكمال  األنشطةابراز دور  - ي تنمية مهارات االنتباه)اختيار المثت 
البدنية المكيفة ف 

 المهمة(. 
نامج  - ي ضبط سلوك فرط الحركة. التعرف عىل فعالية التر

ي ف   التدريتر
ي التخفيف من صعوبات عش القراءة. التعرف عىل  -

 اثر برنامج االلعاب الشبه الرياضية ف 
ي التخفيف من صعوبات الكتابة. التعرف عىل  -

 اثر برنامج االلعاب الشبه الرياضية ف 
ي التخفيف من صعوبالتعرف عىل  -

 ات الحساب. اثر برنامج االلعاب الشبه الرياضية ف 
ي ضبط سلوك فرط النشاط واالندفاعية  -

. ابراز دور االلعاب الشبه رياضية ف  ي  والسلوك التخريتر
 ( سنوات من ذوي صعوبات التعلم. 9-6تصميم برنامج العاب شبه رياضية موجه للفئة العمرية ) -

 الدراسة :  أهمية
ي بي    أهميةتكمن  تنمية قدرة االنتباه  دور االلعاب الشبه رياضية إبراز اىل  أيدينا هاته الدراسة التر

ي الحد من السلوكيات العدوانية لدى التالميذ ذوي اضطرابات صعوبة  وضبط الفرط الحركي و 
ف 
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ي مكون من العاب شبه رياضية لذا تم ، التعلم تسىع اىل تنمية قدرات االنتباه تصميم برنامج تدريتر
ودراسة اثر ذلك عىل التحصيل الدراسي السيما صعوبات القراءة والكتابة والحساب  وتركت   االنتباه، 

نامج  ي التر
ة االندفاعية وفرط النشاط  إىلكما يفض  استهالك الطاقة الزائدة مما يحد من وتت 

ي التعلم باللعب والعالج السلوكي  أهمية، كما ان للدراسة والسلوكيات العدوانية ي اثبات نظريتر
ف 

 . باللعب
ان التعلم عملة عصبية تحدث داخل  نظرية الذكاءات المتعددة، حيثحاولة إثبات م باإلضافة إىل

ي الجزء المسؤ 
ي ف 

ي التعلم تكون ناتجة عن خلل وظيف 
ي الدماغ،  الدماغ، وان أي مشكلة ف 

ول عنها ف 
ي   المناهج المدرسية المتبعة حاليا كما ان

ي -ترتكز فقط  عىل الذكاء اللفظ 
 -اللغوي، والذكاء الرياض 

ي تتحدى هذه الفئة من األطفال، عىل  ، والذين يعدان مصدر المشكالت والصعوبات التر ي
المنطفر

ي ال تواليها المناهج  واإلبداعاتلديهم العديد من المواهب  أنالرغم من  ي الذكاءات األخرى التر
ف 

، والذكاء البرصي، والذكاء المدرسية الحالية اهتماما كاف ، والذكاء الحركي ي
يا كالذكاء الموسيفر

 . ، والذكاء الشخضي  االجتماعي
رات اختيار موضوع الدراسة:   مب 

 . (ADHD) اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بفرط الحركةانتشار  -

ي الوسط المدرسي  انتشار صعوبات التعلم -
 . واإلحساس العميق بمشكالت الطفولة ف 

بية الحركية أهمية اللعب  إبراز  - ي حياة الطفلوالتر
ي تحقيق  ف 

بية  أهدافودور اللعب ف  التر
 . (الحس حركية والوجدانية والمعرفيةالعامة)

ذوي  األطفالى برنامج العاب شبه رياضية ينمي قدرة االنتباه ويضبط فرط الحركة لد إعداد  -
 صعوبات التعلم. 

،  ،باللعب السلوكي  العالجنظرية و  ،نظرية التعلم باللعب تطبيقمحاولة  - ونظرية الذكاء الحركي
ي تنمية قدرة االنتباه وضبط سلوك فرط 

ح من األلعاب الشبه رياضية ودوره ف  باستخدام برنامج مقتر
 الحركة. 

ي تنمية التحصيل الدراسي لذوي صعوبات التعلم -
األكاديمية  دراسة اثر برامج اللعب ف 
 . )القراءة،الحساب،الكتابة(

 تحديد المفاهيم والمصطلحات: 

ي تدعم وتقوي محتوى الدراسة،  البحث العلمي تشكل مصطلحات   احد اهم الركائز األساسية التر
ي  المفاهيم اللغوية واالصطالحية واإلجرائية بدقةتحديد فرض عل الباحث ي األصيل فالبحث والتر

ي يريد تتفق مع أهداف بحثه ي واألفكار التر
 و حدود كل مصلح الباحث التعبت  عنها ، والتعريف بالمعائ 

 : ي الدراسة، ومن بي   هذه المصطلحات ما يىلي
 ف 

 االنتباه:  مفهوم
 لغة: 

 اسمانتباه: 
 مصدر انتبه/ انتبه اىل/ انتبه ل. 

عاه،  ويقال انتبه من النوم أي االستيقاظ، واعاره انتباها أي اهتم به، وجذب انتباهه: أي اثاره واستر
ي اهتمام واحداالنتباه: أي جذب النظر واستماله، ولفت 

)قاموس وهو تركت   الذهن وحرصه ف 
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، ي
 . (2018المعاب 

 اصطالحا: 
ات ذات الداللة ، وانتقاء المثت   هو عملية تركت   نشاط أعضاء الحس عىل موقف مثت  معي  

 (. 463. ،ص2014)الزغول،الهنداوي،
 ضعف االنتباه: 

كت    ي اضطراب نقص االنتباه بأنه اضطراب يتصف بضعف القدرة عىل التر بيت  يعرف زكريا الشر
ي ورسعة الغضب 

ة ال تتجاوز الثوائ  ي فتر
ي ملهيا عن المثت  السابق ف  وانجذاب الطفل اىل أي مثت  خارحر

ء دون تفكت  او روية مادام قد استهواه  ي
والضحك بعمق واالنجذاب اىل أي سر

 . (526. ،ص2008سعيد،)
 ويعرفه الباحث: 

ي هو  ات المرغوبة، وهو ضعف  -اضطرب عصتر ، يتمت   بضعف القدرة عىل اختيار وانتقاء المثت  سلوكي
ي اغلب األوقات، 

ي توجيه وتركت   الشعور والوعي نحو الموضوعات ذو صلة، مع قابلية التشتت ف 
ف 

 . ي التحصيل الدراسي
 مما يسبب ضعف ف 

 فرط الحركة: 

ي عدم تمتع  كت   عىل الميعت  ات المعروضة التلميذ باالتزان واالستقرار االنفعاىلي الذي يمكنه من التر ثت 
لذي يأخذ صورا عديدة تختلف باختالف األطفال ،واختالف المواقف البيئية لكل واالنتباه اليه ا

طفل، ويمكن تعريفه اجرائيا عىل انه الخروج من المقعد والتحدث بدون استئذان، ويالحظ عىل 
ي اثناء الجلوس عليه، الط

ي فرط الحركة، التململ المستمر، والتأرجح عىل الكرسي ف 
فل الذي يعائ 

ي كل 
ي الصف، والقفز، حيث ان فرط الحركة يالزم الطفل ف 

واالنتقال من مكان اىل اخر، والتجول ف 
ي كل احواله 

 (. 159. ،ص2012واخرون، الديار )أبوترصفاته وف 

 ويعرفها الباحث اجرائيا: 

ي حجم الحركة لدى الطفل وبشكل مستمر، حيث تتمت   بأنها هي زي
ادة وإفراط عن السلوك السوي ف 

، وإزعاج اآلخرين وتشتيت انتباه زمالء الدراسة.   حركات غت  هادفة، واندفاعية تسبب الفوض 

 (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) اضطراب ضعف االنتباه وفرط النشاط

كت   والبقاء عىل المهمة ويصاحبه النشاط  الزائد ،كما  ي التر
يعرف  هذا االضطراب بأنه الصعوبة ف 

يعرف النشاط الزائد بأنه نشاط حركي غت  هادف ال يتناسب مع الموقف او المهمة ويسبب االزعاج 
عدم )لألخرين ، ويتضمن المعيار التشخيضي الضطراب العجز عن االنتباه وفرط النشاط 

،)،التهور واالندفاعية،الحركة المفرطة(نتباهاال  ي  . (171. ،ص2007الدهمشر

 صعوبات التعلم: 

ي تتضمن فهم واستخدام اللغة  ي واحدة او اكت  من العمليات النفسية األساسية التر
هي اضطرابات ف 

ي اضطرابات االستماع والتفكت  والكالم والقراءة 
ي تبدو ف  المكتوبة او اللغة المنطوقة، والتر

،الخط( والرياضاتاإلمالء والكتابة) ،) ،التعبت  ي  (. 170. ،ص2007الدهمشر
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 ويعرفها الباحث اجرائيا: 

ي القدرة عىل االنتباه  ةنمائي اتهي اضطراب
ي  و التذكر و اإلدراك..،ف 

تؤدي اىل ضعف أداء الطفل ف 
ي المهارات(.. )القراءة،الحساب،الكتابة األكاديميةالمهارات 

االنفعالية  ، مما ينتج عنها قصور ف 
 واالجتماعية. 

ي تصدر عن الفرد سواءا كانت 2010يعرفه بطرس حافظ )السلوك:  ( بأنه كل األفعال والنشاطات التر
 . ظاهرة ام غت  ظاهر 

 ويعرفه الباحث اجرائيا: 

السوك كل ما يصدر عن االنسان من نشاطات واقوال يمكن مالحظتها وقياسها واالستدالل عليها  
كت   والحاالت النفسية كالقلق و الرضا كالنشاطات الحركية و  القدرات الذهنية كالذكاء واالنتباه والتر

 واالكتئاب. 

( بأنه عملية منظمة تهدف اىل تعزيز وتنمية سلوك 2012يعرفه محمد عسل) تعديل السلوك: 
 مرغوب فيه، ومقبول اجتماعيا، او تخفيض وإيقاف ىسلوك غت  مرغوب فيه اجتماعيا. 

 إجرائيا: ويعرفه الباحث 

ي 
هو عملية مقصودة ومخطط لها تسىع اىل تنمية نشاطات إيجابية، و تسوية سلوكات سلبية، وف 

 .  بحثنا نهدف اىل تنمية قدرة االنتباه وضبط سلوك الحركي المفرط واالندفاعي

نامج:  ات مفهوم الب  مجموعة من اإلجراءات وخطوات وتعليمات وقواعد يتم اتباعها لنقل ختر
ة تعليمية او ترفهية او تثقيفية وذلك لفرد محددة مقروء ة او غت  مبارسر ة او مسموعة او مرئية مبارسر

ي،)او مجموعة افراد لتحقيق اهداف محددة  (. 13،ص2009صب 

 مفهوم التدريب: 

ي تعمل وفق خطة  منظومة تتضمن مجموعة من العنارص المرتبطة تبادليا والمتكاملة وظيفيا والتر
 . والمهنية الشاملة للفرد المتدرب، مما يمكنه من أداء عمله بفعالية وكفاءةتستهدف التنمية االدائية 

ي  نامج التدريب  ح الب   : المقب 

مجموعة من الموضوعات االجبارية واالختيارية تقدم لفئة معينة من الدارسي   بغية تحقيق اهداف 
ي تقابل كل موضوع او  ة زمنية محددة، مع بيان عدد الساعات التر ي فتر

مقصودة ف 
 .(346. ،ص2011)السيد،هدف

 : إجرائيا ويعرفه الباحث 
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هي مجموعات من اإلجراءات تم اداءها لتحقيق اهداف اجرائية حركية و نفسية وسلوكية ومعرفية 
واجتماعية، باستخدام وسائل وطرق وأساليب تدريسية، وفق محتوى تنظيمي محكم من العاب 

ة زمنية حددت ب  ي فتر
 ة. حصة تعليمي 21شبه رياضية، ف 

 مفهوم اللعب: 

ِعب  " : لغة
َّ
ْعب   الل

َّ
، ضد   :والل ِعب   الِجدِّ

َ
ب   ل ع 

ْ
ل ِع با   ي 

َ
، ل ْعبا 

َ
، ول ب  عَّ

َ
ب   ول الع   وت 

ِعب: 
َ
،تسىل وقام بما يلهيه ،تسليةلهو و ل ي

 . (2018)قاموس المعاب 

 اصطالحا

الذي عرف اللعب بأنه نشاط حر موجه او غت  موجه يقوم به الطفل من اجل  ''جود''حسب 
)عبد تحقيق متعة التسلية، وهذا بدوره ينمي القدرات العقلية والنفسية والجسدية والوجدانية

 . (26. ،ص2004الهادي،
 ويعرفه الباحث اجرائيا: 

فيه  اللعب نشاط حر مؤطر او غت  مؤطر، ، فرديا او جماعيا بغية التر ي يكون بشكل حركي او ذهت 
ي تحقيق األهداف المعرفية 

والتسلية والتعبت  عن االحتياجات، ويستثمره المربون ف 
الذهنية،وتهذيب السلوكات االجتماعية، وتنمية المهارات الشخصية االنفعالية، وتطوير القدرات 

 الحركية والفزيولوجية. 

 به رياضية: مفهوم األلعاب الش

ي ال توجد لها قواعد متعارف عليها، فهي تعتمد عىل استقاللية الحركة الجسمية   هي األلعاب التر
 (. 46. ،ص2012)الهويدي،كألعاب التسلق والجري والوثب والشد

ي تعمل عىل تنشيط أجهزة الجسم المختلفة وتعمل عىل  عرفتها )بن بعيود(هي تلك األلعاب التر
 . (12. ،ص2014فراح،)والحركية،فضال عن القدرات النفسية تنمية القدرات البدنية

 ويعرفها الباحث اجرائيا: 

هي العاب حرة ال يتعارف عىل قواعدها او أسلوب لعبها، تؤسس بناءا عىل الحركات 
فيه  األساسية)الجري،الوثب،التسلق،الشد،الدفع..(، تهدف اىل تحقيق الرضا والتسلية والتر

ي جو تنافسي بهيج،
 ومعرفية واجتماعية.  تحقق أهدافا حركية و نفسية والضحك ف 

 بموضوع البحث:  المرتبطةالدراسات 
ي البحث العلمي ذات 

بالغة، من خالل االطالع عىل  أهميةتعد عملية استعراض الدراسات السابقة ف 
ي بلورة  أهميةكتب وما تم دراسته، والمتعلقة منها بموضوع البحث، كما لها   ما 

 األفكار وفائدة ف 
ي يمكن  واألبعاد  ي مشكلة بحثه، كما انها تثت  له الطريق الذ الباحث يتناولها  أنالتر

ي و ي سف 
ف يسلكه ف 

ي بحثه اىل قراءات 
ة ف  او استطالعية،  أوليةمعالجة المشكلة لذلك يحتاج الباحث دائما قبل المبارسر
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 (. 96،ص. 2017)عيشور،لتوسيع قاعدة معلوماته حول الموضوع قيد الدراسة
 الشبه رياضية  باأللعابالدراسات المتعلقة 

بويالمعنونة ب: فاعلية برنا (2019دراسة بعزي رضوان)- ح باأللعاب التر ي مقتر ي التقليل مج تدريتر
ة ف 

 سنوات.  08-06من فرط الحركة واضطراب االنتباه لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 
،تمثلت عينة الدراسة تالميذ وللتحقق من فرضيات الدراسة استخدم الباحث المنهج  ي التجريتر

ابتدائية الشهيد سي الشيخ بطريقة قصدية، وتم ترشيح التالميذ الذين يعانون من هذا االضطراب 
ة ، من قبل المعلمي    بوية لها فعالية كبت  وبعد المعالجة اإلحصائية توصل الباحث اىل ان لأللعاب التر

ي الحد من 
اه، حيث تسمح لهم بتفري    غ الطاقة الزائدة والتقليل فرط الحركة وتشتت االنتب أعراضف 

ي العملية التعليمة/ 
، حرص التالميذ عىل االنتباه والتفاعل مع المعلم واالنخراط ف  من النشاط الحركي

التعلمية، باعتبار اللعب وسيطا تربويا مهما يعمل عىل تكوين شخصية الطفل بأبعادها المختلفة 
 وإشباع حاجاته. 
اعداد برنامج تعليمي باستخدام األلعاب المصغرة واثره : ب معنونةال( 2018بودبزة)دراسة مصطق  

 ، ي تحسي   القدرات االدراكية الحركية واالنتباه لذوي صعوبات االنتباه وعالقته بالتحصيل الدراسي
ف 

، التعرف عىل العالقة بي    كت    حيث هدفت هذه الدراسة اىل تحسي   القدرات االدراكية الحركية والتر
، تمثلت عينة البحث من  ات القدرات االدراكية الحركية واالنتباه ودرجة التحصيل الدراسي  20متغت 
اح برنامج تعلمي  تلميذ من تالميذ السنة الثالثة بمدرسة ابن رشد بمدينة واد رهيو، حيث تم اقتر

ي لتوافقه وطبيعة ا19مكون من   لدراسةحصة تعليمية، كما اعتمد الباحث عىل المنهج التجريتر

ي وويلكوكسون  وللتحقق من الفرضيات وبعد تطبيق االختبارات القبلية استخدمنا اختبار مان ويتت 
ي االختبارين القبىلي والبعدي، ولقد تم 

)التجريبية والضابطة(ف  لدراسة الفروق بي   المجموعتي  
مان لحساب معا سون وسبت  مالت استخدام أيضا معامل االلتواء والتفرطح وكذا اختبارات بت 

ومن اهم  22االصدار spssاالرتباط وقد تم االستعانة بنظام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
ي تنمية القدرات االدراكية الحركية لذوي صعوبات التعلم، 

ي ف  النتائج المتوصل اليها: وجود اثر إيجائر
ي اال 

ختبارات البعدية ظهور فروق ذات داللة إحصائية بي   المجموعتي   التجريبية والضابطة ف 
ولصالح العينة التجريبية، ظهور فروق ذات داللة إحصائية بي   االختبارات القبلية والبعدية للعينة 

التجريبية ولصالح االختبارات البعدية، أدى تحسي   مستوى القدرات االدراكية الحركية وتركت   
 .  االنتباه لذوي صعوبات التعلم اىل تحسن مستوى التحصيل الدراسي

المعنونة ب: فعالية برنامج األلعاب الحركية عىل النشاط الزائد  (2017دراسة بن براهيم العيد)-
سنة(،ولتحقيق اهداف 12-9وبعض القدرات االدراكية الحسية الحركية لألطفال المتخلفي   ذهنيا)

، حيث تمثل المجتمع األصىلي للدراسة  ي وي تلميذ من ذ 37الداسة استخدم الباحث المنهج التجريتر
ي القدرات الحسية 

ي النشاط واضطراب ف 
ون بفرط ف  التخلف العقىلي القابليي   للتعلم والذين يتمت  

اوح نسبة ذكاءهم  تلميذ، وبعد تطبيق  16درجة،اختار منها الباحث  70-50والحركية، حيث يتر
نامج  لعبة، واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية  20حصة تعليمية اشتملت عىل  18التر

سون"،مقياس التال عة المركزية،مقياس التشتت،معامل االرتباط البسيطل"بت  ية:مقياس الت  
الداللة،النسية المئوية، توصل الباحث من خالل اىل النتائج التالية:وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ي كل من مقياس النشاط الزائد،والمهارات الحركية األساسية، وكذلك 
لصالح العينة التجريبية ف 
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ات البدنية مع المدركات الحسية الحركية لمقياس دايتون، وهذا ما يدل عىل أهمية بال نسبة للمتغت 
ي مستوى ذكاء األطفال 

األلعاب لألطفال المتأخرين عقليا، كما انه يمكن احداث تغت  وتحسي   ف 
ة من خالل درجة، اذا استغلت إمكاناتهم البدني 70-50المتأخرين عقليا القابلي   للتعلم بنسبة مابي   

 اللعب. 
ي خفض اعراض قصور  (2017دراسة تزكرات عبد النارص)-

المعنونة ب: فعالية العالج باللعب ف 
االنتباه وفرط النشاط الحركي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، ولالجابة عىل أسئلة الدراسة اعتمد 

، حيث تكونت عينة الدراسة من) ي ، ممن ( طفل من  20الباحث عىل المنهج التجريتر كال الجنسي  
( اوح أعمارهم الزمنية ما بي   ( حيث تم تقسيمهم اىل 110-90( سنوات بنسبة ذكاء من )10-8تتر

مجموعتي   متساوتي   متجانسي   احدهما تجريبية واألخرى ضابطة، واستخدمت الدراسة األدوات 
 التالية: 

 لباحث(. كيفها ا-1669الصورة االرسية والمدرسية)اعداد كونر -استمارة كونر -1
2- ( ي

 .(test d'intelligence non verbale de naglieri-nnat-1985احتبار الذكار الغت  لفظ 

وب -3  اختبار ستر

ي  -4
 اختبار تزاوج األرقام البراهيم السيد السمادوئ 

 اختبار تطابق الصور -5
ي 
ح ف  ي المقتر نامج العالحر ي ضوء النتائج المتحصل عليها أوضحت الدراسة فعالية التر

 تحقيق وف 
الهدف المصمم من اجله وهو خفض االندفاعية المعرفية وتنمية العمليات االنتباهية المختلفة من 

 طفال متمدرسي   من ذوي قصور االنتباه وفرط الحركة. ال انتقاء، تتبع، مرونة وسعة لدى أ
)من خالل  Brain Gymالمعنونة ب: الرياضة الذهنية  (2012دراسة صافية قاسي عيش )

( والتخفيف من اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط لدى األطفال)الت -8دريب الحركي
ي باختيار عينة تجريبية تتكون من   ( سنة،12 أطفال ذوي نقص  10اعتمدت الباحثة عىل التجريتر

او  Brain Gymطبقت عليهم   سنة 12-8االنتباه المصحوب بفرط النشاط، تراوحت أعمارهم بي   
ي اختيار العينة عىل مقياس كونرز 

 الرياضة الذهنية لمدة شهر ونصف، واعتمدت الباحثة ف 

Conners  لتقديرات المعلم،وبعد المعالجة اإلحصائية توصلت الباحثة اىل تحسن سلوك األطفال
وانخفاض النشاط المفرط لألطفال ذوي نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط للذين مارسوا 

ي عملية التعلم ورفع Brain Gymتقنية نشاطات 
، كما تبي   من خالل الدراسة ان هناك تحسن ف 

بية العلمية.  ي الرياضيات والتر
ي مادئر

 مدة االنتباه ف 
ي تنمية اإلدراك  (2015دراسة حمودي عائدة)

المعنونة ب: تأثت  استخدام األلعاب الحركية ف 
ي تنمية اإلدراك الحسي الحسي الحركي لدى فئة متوسظي التخلف، ولدراسة اث

ر األلعاب الحركية ف 
طفل من المتخلفي   عقليا متوسط الذكاء بي    20الحركي اختارات الباحثة عينة تجريبية قوامها 

( مقسمة اىل فرقي   تجريبية وضابطة، استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية التالية: 35-49)
، االنحراف المعياري، معامل االر  ي تباط البسيط، ثبات وصدق االختبار، النسبة المتوسط الحسائر

نامج األلعاب الحركية اثر  المئوية، اختبار الداللة اإلحصائية، توصلت الباحثة اىل النتائج التالية: لتر
، تحسن نتائج التحصيل الدراسي لدى األطفال المتخلفي   عقليا، كما  ي تنمية االدراك الحسي الحركي

ف 
ورة تهيئة ا ي مجال اوصت الباحثة برص 

ورة تكوين مربي   ف  إلمكانيات لتأهيل المتخلفي   عقليا، رص 
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 النشاط الحركي المكيف. 
 الدراسات المتعلقة باضطراب ضعف االنتباه وفرط النشاط

ة لذوي اضطراب نقص  (2020دراسة نارص بلي كريمة) اح برنامج بااللعاب الصغت  المعنونة ب: اقتر
ه ع  (ADHDاالنتباه وفرط النشاط) ىل القدرة العقلية العامة وبعض المهارات الحركية وتأثت 

سنة، حيث هدفت الدراسة اىل اثر اضطراب نقص  11-6األساسية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 
االنتباه وفرط النشاط عىل القدرة العقلية العامة وبعض المهارات الحركية األساسية،والتعرف عىل 

ي التخفيف من حدة اضط
نامج ف  راب نقص االنتباه وفرط النشاط، حيث استخدمت الباحثة اثر التر

، وهذا عىل عينة  ي بتصميم المجموعتي   المتكافئتي   ي االرتباطي والمنهج التجريتر
المنهج الوصف 

اوح أعمارهم من )34قوامها) ( تم تقسيمهم اىل مجموعتي   متساويتي   مجموعة 11-6( تلميذ تتر
ريقة القصدية كما استخدمت الباحثة استبيان تشخيص ضابطة وأخرى تجريبية، تم اختيارها بالط

اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط لدكتور" جمال الخطيب" اختبار "رافن" للمصفوفات 
 ، ي

وب لالنتباه االنتقائ  المتتابعة الملونة، بعض اختبارات المهارات الحركية األساسية، اختبار ستر
ة كأدوات للدراسة،    كما تم االعتماد عىل العديد من األساليب اإلحصائية. وبرنامج األلعاب الصغت 

ةتوصلت الباحثة اىل ان  نامج االلعاب الصغت  العقلية العامة وعىل بعض  اثر عىل القدرات لتر
ة يخفف من حدة اضطراب  ح بااللعاب الصغت  نامج المقتر المهارات الحركية االساسية كما ان التر

ي المرحلة االبتدائية. 
 نقص االنتباه وفرط النشاط ف 

ي التخفيف من  (2016دراسة بلمهدي فتيحة)
ي ف  المعنونة ب: مدى فعالية برنامج ارشادي تدريتر

)فرط الحركة وتش ي
( سنة، حيث 12-7تت االنتباه وتحسي   التفكت  اإلبداعي لدى تالميذ االبتدائ 

تلميذ مقسمي   بالتساوي اىل مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية  16تكونت مجموعة البحث من 
ي 

نامج ف  " حيث طبق التر ي االسبوع،  30بمدرسة "حفصة ام المؤمني  
جلسة بمعدل ثالث جلسات ف 

ي للوصول اىل اهداف البحث، كما استخدم مقياس تورنس وقد تم االعتماد عىل ا لمنهج التجريتر
نسخة األولياء والمعلمي   لفرط الحركة وتشتت االنتباه لجمع  SNAP-IVللتفكت  اإلبداعي ومقياس 

 :  المعطيات، وقد اسفرت المعالجة اإلحصائية للنتائج عىل مايىلي
ي التخفيف من أع-

ح فعال ف  نامج اإلرشادي المقتر  راض فرط الحركة وتشتت االنتباه. التر
ي زيادة القدرات اإلبداعية -

ح غت  فعال ف  نامج اإلرشادي المقتر  التر
نامج االرشادي،بناء برامج ارشادية موجهة لالولياء  ورة استغالل التر وقد أوصت الباحثة برص 

ي تفسح االعتناءوالمعلمي   لتوعيتهم بسبل  بوية التر المجال لممارسة  بهاته الفئة، تهيئة البيئة التر
 أساليب التفكت  اإلبداعي والتدرب عىل مهاراته. 

 ذوي صعوبات التعلم: بناء برامج لالدرسات المتعلقة ب
ي صعوبات  ( المعنونة ب: 2013دراسة طارق نزار الطالب)-

ي ف 
اثر اللعب التنافسي واللعب التعاوئ 

( سنوات ، وقد هدفت الدراسة اىل التعرف عىل درجة صعوبات 8-7التعلم لدى األطفال بعمر)
، حيث  ي

التعلم ومحاولة التأثت  عىل هذه الدرجة وتقليلها باستخدام اللعب التنافسي واللعب التعاوئ 
ي مدرسة األقسام االبتدائية، وقد تم ( تلميذ من تال 36تكونت عينة الدراسة من)

ي ف 
ميذ الصف الثائ 

( وهما  ي
( و)مجموعة اللعب التعاوئ  تقسيم العينة اىل ثالثة مجاميع)مجموعة اللعب التنافسي

( 16المجموعتان التجربيتان ومجموعة ضابطة تستخدم درس الرياضة االعتيادي، وبعد اجراء)
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ي أسبوعيا اشارت الن
تائج اىل انخفاض درجة صعوبة التعلم للمجاميع وحدة وبواقع وحدتي   ف 

ي بقيت  الثالث، ولكن تفوقت المجموعتان اللتان استخدمتا اللعب عىل المجموعة الضابطة التر
ي 

تستخدم درس الرياضة االعتيادي، وقد أوض الباحث باستخدام اللعب التنافسي واللعب التعاوئ 
تخدام أنواع أخرى من اللعب واجراء لغرض خفض درجة صعوبة التعلم فضال عن محاولة اس

 بحوث مشابهة عىل عينات أخرى مختلفة. 
- ( ي

ي للتدخل المبكر لعالج صعوبات  (2015دراسة نسيمة تواب  اح برنامج تدريتر المعنونة ب: اقتر
ي الوقاية من صعوبات التعلم 

التعلم النمائية لدى أطفال ما قبل المدرسة ودراسة فعاليته ف 
ي عالج الصعوبات 

ح ف  ي المقتر نامج العالحر االكاديمية، هدفت الدراسة اىل التعرف عىل فعالية التر
ي عالج الصعوبات النمائية)انتباه،ادراك،

ذاكرة،لغة( ودراسة فعاليته ف 
 ، ي االكاديمية)قراءة،كتابة،حساب(، ولالجابة عىل تساؤالت الدراسة انتهجت الباحثة المنهج التجريتر

، تجريبية) تلميذ  20تلميذ تلميذة( والمجموعة الضابطة) 20حيث قسمت الدراسة اىل مجموعتي  
( اوح أعمارهم بي   ي، حيث طبقت عليهم سنوات(  6-5وتلميذة( تتر ي القسم التحضت 

متمدرسي   ف 
 أدوات البحث التالية: 

-  .)  اختبار االنتباه)اختبار االستعداد المدرسي
 اختبار "صورة ري".  -
 " لعبد الحميد خميسي  ELOاختبار تقييم اللغة الشفهية" -
 مقياس تقدير الشخصية للصعوبات النمائية)انتباه،ادراك،ذاكرة،لغة(.  -
 )قراءة،كتابة،حساب( لفتجي مصطف  الزيات.  قدير الشخصية للصعوبات االكاديميةمقياس ت -

"، توصلت الباحثة ان Mann Whitney testوبعد المعالجة اإلحصائية باستعمال احتبار"
ورة  ي الوقاية من الصعوبات االكاديمية، كما اوصت الباحثة برص 

ي فعالية ف  ي العالحر نامج التدريتر للتر
يسية للمعلمي   واالولياء لتحسيسهم حول أهمية التدخل والعالج المبكر برمجة دورات تحس

ي التدخل المبكر لذوي 
ورة انشاء فرق بحث ومراكز لتكوين المختصي   ف  للصعوبات النمائية، مع رص 

 االضطربات النمائية واألكاديمية. 
( ح لذوي صعوبات تعلم ال(بعنوان2013دراسة سامية ابراهيمي ي مقتر حساب : برنامج عالحر

نامج  ، ولدراسة فعالية التر ي
ي لدى تالميذ السنة الثالثة ابتدائ 

اتيجية التعلم التعاوئ  باستخدام استر
اتيجية  ي وإستر نامج العالحر )التر ين المستقلي   ي لتحديد اثر المتغت  انتهجت الباحثة المنهج التجريتر

ي الحساب(، با
( عىل المتغت  التابع)التحصيل الدراسي ف  ي

العتماد عىل التصميم التعلم التعاوئ 
: المجموعة التجريبية) ي ذو المجموعتي    26تلميذا وتلميذة(،والمجموعة الضابطة) 22التجريتر

 تلميذا وتلميذة(، وطبقت عليهم أدوات البحث التالية: 
 اختبار تحصيل مادة الحساب)إعداد الباحثة(.  -
 (. 1988اختبار الذكاء إلجالل محمد رسي) -

 (. 1995التعلم)مقياس صعوبات  -

ي مادة الحساب)إعداد الباحثة(.  -
ي ف   برنامج عالحر

، وبعد المعالجة  - ي
اتيجية التعلم التعاوئ  كما قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم لتطبيق إستر

اإلحصائية توصلت الباحثة اىل تحسن مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ الذين استفادوا من 
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ي 
ي وتحسن مستواهم ف  امج العالحر  الحساب، كما انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي   التر

ي نسبة شيوع صعوبات تعلم الحساب، فهي شائعة بنفس القدر بي   الذكور 
الذكور واإلناث ف 

 واإلناث. 
ي  (2017دراسة خوحلي أحالم)

ي عالج -المعنونة ب: دراسة مدى فعالية برنامج نشاط بدئ 
ي ف 

رياض 
ي إطار النظرية االنفعالية،هدفت الدراسة اىل اختبار فعالية صعوبات التعلم االنفعالية واال 

جتماعية ف 
ي مستند عىل نظرية "جولمان" لمعالجة صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية لدى 

برنامج رياض 
ي عىل  ، انتهجت الباحثة المنهج التجريتر تالميذ المدرسة االبتدائية،واثر ذلك عىل تحصيلهم الدراسي

نامج مكون من مجموعة واحدة حصة،يهدف اىل تنمية  40، و لتحقيق أهداف البحث، استعانت بتر
، وبعد المعالجة اإلحصائية للبيانات  الذكاء االنفعاىلي والسلوك االجتماعي ونتائج التحصيل الدراسي
باستعمال المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"، توصلت الباحثة اىل وجود فروق ذات 

ي درجات مهارات الذكاء االنفعاىلي ومستوى الصعوبات االجتماعية واالنفعالية، داللة إح
صائية ف 

وأيضا نتائج التحصيل بي   القياسي   القبىلي والبعدي ولصالح القياس البعدي، وهذا ما يعزى اىل 
ح.  نامج المقتر  فعالية التر

ي عىل صعوبات التع(2021دراسة زواق عادل)
ي الرياض 

لم النمائية لدى تالميذ : اثر النشاط البدئ 
،فقام باختيار عينة عشوائية متكونة   المرحلة االبتدائية، ي حيث قام الباحث باعتماد المنهج التجريتر

، ولتحقيق اهداف  108من  تلميذ من ذوي صعوبات التعلم النمائية حسب تقديرات المعلمي  
لكشف المبكر عن صعوبات حصة تعلمية، ومقياس من قائمة ا 26الدراسة قام بتطبيق برنامج من 

التعلم النمائية األولية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، وبعد المعالجة اإلحصائية باستعمال 
، توصل الباحث اىل وجود فروق ذات داللة -ت–المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، واختبار 

(، باإلضافة اىل كت   ي درجات مهارات)االنتباه،االدراك،التر
، وهذا  إحصائية ف  نتائج التحصيل الدراسي

ي 
ي يؤثر ف 

ي الرياض 
ح، ومن بي   النتائج المتوصل اليها ان النشاط البدئ  نامج المقتر قد يعزى اىل التر

، حيث ان افراد العينة التجريبية  ي
التقليل من صعوبات التعلم النمائية لدى تالميذ مرحلة االبتدائ 

 تفوقت عىل افراد العينة الضابطة. 
ي واخرون)دراسة عوش- ي قائم عىل أنشطة   (2016ة احمد المهب  بعنوان: فاعلية برنامج تدريتر

اللعب لخفض اضطراب قصور االنتباه والنشاط الزائد لدى األطفال القابلي   للتعلم من ذوي اإلعاقة 
( طالبا من ذوي اإلعاقة العقلية بدرجة بسيطة وتم اختيارهم 16العقلية، تكونت عينة الدراسة من )

ة لتأهيل المعاقي   وفق اختبار "وكسلر" )الصورة بطر  يقة عشوائية والملتحقي   بمراكز الفجت 
سنوات حسب السجالت الرسمية للمركز بمتوسط  9-6االمارتية(، وتراوحت أعمارهم بي   

( ي (، وقد تم تقسيم الطلبة بالتساوي عىل عينتي   احداهما 0.89( وانحراف معياري)7.2حسائر
ي القائم عىل أنشطة اللعب 8ابطة)( وأخرى ض8تجريبية) نامج التدريتر (، ومن ثم تطبيق التر

ي من العام الدراسي 8لمدة)
، وبعد فحص فرضيات  2013/2014(أسابيع خالل الفصل الثائ 

"، تبي   وجود فروق ذات داللة zالدراسة باستخدام اختبار "ويلكوكسون" واستخراج قيمة "
كة الزائدة بي   متوسظي رتب درجات المجموعة التجريبة إحصائية عىل مقياس ضعف االنتباه والحر 

ي وبعده، وذلك لصالح القياس البعدي، فيما لم يكن هناك فروق لدى  نامج التدريتر قبل تطبيق التر
ي اتبعت طريقة التدريب التقليدية، وبناءا عىل نتائج الدراسة قام الباحثون  المجموعة الضابطة التر
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ي مراكز تأهيل المعاقي   ألسلوب اللعب كعالج بوضع مجموعة من التوصيات أهمه ورة تبت  ا رص 
كت   عىل تكاملية  ي يواجهها األطفال ذوو اإلعاقة العقلية، والتر للكثت  من االضطرابات السلوكية التر

بوية والتأهلية المقدمة للمعاقي   عقليا، واهمية دور معلمي األنشطة البدنية فيها.  امج التر  التر

ي تنمية قدرة االنتباه  (2020)دراسة بن سعيد، بلغول
المعنونة ب: اثر األلعاب الشبه رياضية ف 

ي تنمية قدرة 
لذوي صعوبات التعلم، هدفت الدراسة اىل التعرف عىل اثر األلعاب الشبه الرياضية ف 

ي )صعوبات االنتباه، 
ات الدراسة والمتمثلة ف  ي مختلف متغت 

االنتباه لذوي صعوبات التعلم ف 
صعوبات الكتابة، صعوبات الحساب( ولتحقيق اهداف الدراسة تم االعتماد عىل صعوبات القراءة، 

، بتوزي    ع المقياس عىل مربيات عينة الدراسة عىل ) ي ( تلميذ من ذوي صعوبات 15المنهج التجريتر
ي بمركز التكيف المدرسي بير  عكنون خالل السنة الدراسية 

 2017/2018التعلم السنة الثانية ابتدائ 
توصل الباحثي   اىل ظهور فروق ذات داللة احصائية بي   القياس القبىلي ة االحصائية وبعد المعالج

والبعدي عىل مقياس التقدير التشخيضي لصعوبات االنتباه والقراءة والكتابة وومقياس التقدير 
ورة استخدام األلعاب التشخيضي لحساب لصالح القياس البعدي، كما يوضي الباحثون عىل رص 

لتنمية القدرات الذهنية كاالنتباه لخفض مستوى الصعوبات التعلمية)القراءة، الشبه رياضية 
 الكتابة، الحساب(. 

 الدراسات األجنبية: 
تأثت  العالج القائم عىل اللعب عىل  المعنونة ب:  (2017دراسة سمناح كرمالي إسماعيل، واخرون)

كلينيكية عشوائية ومنضبطة عىل الجوانب ما وراء المعرفية والسلوكية للوظيفة التنفيذية: تجربة إ 
الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم، هدفت الدراسة  إىل التحقق مما إذا كان التدخل القائم 

ي المهارات ما وراء المعرفية والسلوكية ل  
لدى الطالب الذين يعانون من  EFعىل اللعب فعااًل ف 

 صعوبات تعلم محددة. 

ي التجربة الشيرية العشوائية الحالية ، تم تعيي   
 11إىل  7شخًصا ضمن النطاق العمري من  49وف 

ي التدخل )
ي ف 

العمر موضوًعا ؛ متوسط  25عاًما يعانون من صعوبات تعلم محددة بشكل عشوائ 
 سنة( المجموعات. تلفر  1.03±  8.7العمر موضوًعا ؛ متوسط  24سنة( والتحكم ) ±1.33  8.5

ي مجموعة التدخل تدريًبا جماعًيا عىل 
ي  EFاألشخاص ف 

بناًء عىل أنشطة اللعب ؛ الموضوعات ف 
( BRIEFالمجموعة الضابطة لم يتلق أي تدخل. تم إجراء جرد تصنيف السلوك للوظيفة التنفيذية )

ي األسبوع لمدة  6. كانت مدة التدخل EFلتقييم الجوانب السلوكية والمعرفية ل  
سابيع. أ 9ساعات ف 

ات للتغاير لمقارنة متوسط  ي درجات تم استخدام التحليل متعدد المتغت 
ات )قبل وبعد( ف  التغيت 

BRIEF  .بي   المجموعات 

وط االختبار المسبق ،  ي رسر
ات من التغاير. بعد التحكم ف  اضات التحليل متعدد المتغت  تم فحص افتر

ي كل من ما وراء المعرفة )سجلت مجموعات التدخل والمراقبة درجات مختلفة بشكل كب
 = Pت  ف 

ات تنظيم السلوك )0.20؛ حجم التأثت  =  0.002  (. 0.12؛ حجم التأثت  =  P = 0.01( ومؤرسر

ي الجوانب ما وراء المعرفية والسلوكية ل  
 EFتوصل الباحثي   اىل ان العالج القائم عىل اللعب فعال ف 

في   استخدام العالج القائم عىل  ي الطالب الذين يعانون من صعوبات تعلم محددة. يمكن للمحتر
ف 

ي الممار 
 . سة الشيرية لتعزيز المهاراتاللعب بداًل من األساليب التعليمية ف 

 : الوظيفة التنفيذية ، صعوبات التعلم ، اللعبالكلمات المفتاحية
، واخرون) دراسة آثار برنامج التدخل الحركي عىل المهارات  معنونة ب: ، ال(2019توكاتم امامي

الحركية والوظائف التنفيذية لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، هدفت الدراسة اىل  
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 معرفة تأثت  التدخل الحركي عىل االنتباه ،

األطفال ( عىل الكفاءة الحركية والوظائف التنفيذية لدى ABCوطرق التعلم التوازن والتنسيق )
(. تمثلت عينة البحث من خمسة وأربعون من الذكور LDالذين يعانون من صعوبات التعلم )

 االبتدائية

اوح أعمارهم بي    ي  9إىل  7تم تجنيد طالب المدارس الذين تتر
 سنوات وتعيينهم بشكل عشوائ 

ي واحدة من ثالث مجموعات: مجموعتان تجريبية ومجموعة ضابطة واحدة. 
 ف 

. المجموعة التجريبية )ب(تلقت المجموع  ة التجريبية )أ( فقط التدخل الحركي

 تلقت كل من التدخل الحركي والخدمات التعليمية العادية. 

امج ب جلسة ،  24تلقت المجموعة الضابطة خدمات تعليمية منتظمة فقط. حددت حصص التر
ي األسبوع لمدة 

-Bruininksأسابيع، وطبق الباحثون اختبارات  8مجدولة ثالث مرات ف 

Oseretsky  لكفاءة المحرك ، واختبارN-Back  و ،Tower ي االختبار
، واختبارات األداء المستمر ف 

ي  أن كال المجموعتي   التجريبيتي   تحسنتا بشكل ملحوظ النتائج. أظهرت وا القبىلي والبعدي 
ف 

 المهارات اإلدراكية والحركية

المجموعة  لدى نتحسعدم وجود  نييس الوظائف التنفيذية ، وكشفت الدراسة عومعظم مقا
 الضابطة. 

 : التدخل الحركي ، صعوبات التعلم ، الكفاءة الحركية ، الوظائف التنفيذيةالكلمات الدالة
المعنونة ب: التدخل الحركي عند األطفال الذين يعانون من  (،2013دراسة دبروح كريستينا) -

ي المدرسة، سعت هذه الدراسة إىل تقييم التطور الحركي لدى األطفال الذين 
صعوبات التعلم ف 

اوح أعمارهم بي    عاًما الذين يعانون من صعوبات التعلم والخصائص المدرسية لتأخر  11و  6تتر
. تكونت العينة من النمو الحركي ، قبل وبعد تطبيق ب عمر طفاًل بمتوسط  28رنامج التدخل الحركي

 حركًيا لمدة  ±16.56  107.21
ً

 6شهًرا ، تم تقييمهم من خالل مقياس تطوير الحركة وتلقوا تدخال
نسب النشاط أشهر ، متبوًعا بإعادة التقييم. الحظنا وجود فرق ذو داللة إحصائية بي   متوسط 

ي جميع مجاالت
ي التقييم من نسب تركت   األطفال  الحركي ف 

التقييم وإعادة التقييم. كما تم التحقق ف 
كت   واالختالفات المعنوية  ي التر

الذين لديهم نشاط حركي أكتر ،وكانت المناطق ذات الزيادة األكتر ف 
ي التقييم العام لمتالزمة خلل التنسيق 

. وف  ي : مخطط الجسم ، ادراك الفضاء والتنظيم الزمت  هي
ي إعادة التقييم ، تطور الِنحر 

كي ، قدم معظم األطفال تصنيف "منخفض المستوى". ومع ذلك ، ف 
ي معظمهم إىل "متوسط 

ي هذه الدراسة ،  4عادي" ، بفر
ي نفس التصنيف. لذلك ، ف 

منهم فقط ف 
ي زيادة 

أظهر األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم أيًضا عجًزا حركًيا وساهم التدخل المطبق ف 
. إىل جانب المساعدة النفسية ، الن ي التطور الحركي

تب عىل ذلك من تحسن ف  سب الحركية مع ما يتر
ي النمو الحركي لألطفال الذين يعانون من 

وري إعادة تقييمها وتطبيق التدخل إذا لزم األمر ف  من الرص 
ي التعلم. 

 صعوبات ف 
( ي ما و امريتشيش باجشر  ، المعنونة ب: (2020دراسة انشيكا فب 

 ( والرياضة. ADHDاضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه )

ي تؤدي إىل اضطراب فرط الحركة  كان الهدف من  الدراسة التحليلية هو تحديد األسباب العلمية التر
 األنظمة الغذائيةالمختلفة وعواملها. كما تم تحديد  الوراثية ، واالسباب ونقص االنتباه وفحصها 

ي تخفيف أعراض اضطراب فرط الحركة  ة تحديد اثر المناسبة، وتم من خالل الدراس
الرياضة ف 

 . ونقص االنتباه
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ي كافون )
 ( المعنونة ب: 2019دراسة سفيتالنا و لودميال ف 

 الرياضة معمالمح سلوك األطفال ذوي ضعف االنتباه وفرط الحركة 

ي ف. رينشو)دراسة  المعنونة  (2014جاي وون تشوي، دوج هيون هان، هاي يون جونغ ،و بب 
 . ب: التمارين الهوائية ونقص االنتباه اضطراب فرط النشاط و أبحاث الدماغ

يس) (، المعنونة ب: تطوير برنامج العاب تربوية 2020دراسة كوسطاس كربوزيس، جرجيوس تستت 
 لألطفال ذوي ضعف االنتباه وفرط الحركة. 

 التعقيب عل الدراسات

ي تحدد مسار الباحث وتوجه دراسته نحو تعتتر الدراسات السابقة والمشابهة الخ طوط العريضة التر
اته، ودقة اختيار خصائص عينته، وهي بذلك تحقق ازلة الغبار عن دراسته وتكسبها  ضبط متغت 

ي اطار االستفادة مما سبق لتقديم اإلضافة، فحاول الباحث اإلحاطة بأكتر عدد ممكن 
تراكما عليما ف 

، من الدراسات العربية واألجنبية ا ي اكت  من متغت 
ي تطرقت اىل األلعاب لمرتبطة بوضوع بحثه ف  والتر

ي تنمية مهارات األطفال الذهنية والنفسية واالجتماعية من ذوي 
الشبه رياضية والحركية ودورها ف 

ي االضطر 
ي تناولت اثر اللعب عىلاصعوبات التعلم وبافر التحصيل   بات، باإلضافة اىل الدراسات التر

ي وعىل 
ي ضبط االندفاعية والسلوك العدوائ 

بية الحركية ف  ، وأخرى تناولت أهمية اللعب والتر الدراسي
ي ارقت  ي  األولياءالخصوص الحركة المفرطة والتر كت   عىل الدراسات التر ، وتعمد الباحث التر والمعلمي  

 ىل وجه الخصوص. ع ( سنوات9-6) استهدفت مرحلة الطفولة عموما ومرحلة الطفولة المتوسطة

، وهذا حسب ما تطلبته  ي ي استعان بها الباحث اعتمدت عىل المنهج التجريتر كما ان كل الدراسات التر
جريبية مقارنة بالعينة الشاهدة، وهذا الدراسة من تطبيق برامج ودراسة األثر عىل المجموعة الت

ي الدراسة قيد البحث المعنونة ب فعالية بر 
ح الذي اعتمد عليه الباحث ف  ي مقتر نامج تدريتر

ي تنمية قدرة االنتباه وضبط فرط الحركة لذوي صعوبات 
باستخدام األلعاب الشبه رياضية ف 

التعلم)دراسة ميدانية بمركز التكيف المدرسي بن عكنون عىل ذوي صعوبات القراءة والكتابة 
 والحساب(. 

لوكية وعىل وجه الخصوص كما ان اغلب العينات التجريبية تعد من ذوي االضطرابات الذهنية والس
، كما تمثلت استفادت الباحث فيما سبق من  اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بفرط حركي

تسطت  اإلشكالية وبلورت موضوع االطار العام للدراسة وصياغة الفروض دراسات  بداية من 
ي الجانباىل  وتحديد األهداف بدقة ومعرفة أهمية الدراسة 

ي من  غاية الجانب النظري ثم ف 
التطبيفر

ومن ثم مناقشة وتحليل وتفست    المقاييس المطبقة والوسائل اإلحصائيةتصميم االستبيان و 
ي تأهيل عينة الدراسة قيد البحث، واختيار المقياس بعد النتائج

، وهذا ما سهل مهمة الباحث ف 
نامج عىل  اء النشاط االستعانة بالطبيبة النفسيات ومعلمات األطفال، ثم عرض المقياس والتر ختر

ي الملحق. 
ي والمكيف كما هو موضح ف 

ي الرياض 
 البدئ 
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ي 
كما ان كل الدراسات السابقة اتفقت باالجماع عىل دور اللعب واأللعاب الحركية والشبه رياضية ف 

امج السابقة عىل ضبط فرط حركة األطفال واثر كل ذلك عىل  تنمية قدرة األطفال الذهنية واثر التر
 . التحصيل االكاديمي 

وفيما يخص النتائج المتحصل عليها من الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث وجد الباحث 
 :  مايىلي

ي تنمية قدرات االنتباه واإلدراك وتطوير  -
أهمية مختلف األلعاب واأللعاب الشبه رياضية ف 

 ة لألطفال. القدرات الذهني

ي تنمية قدرة االنتباه وتركت    -
 االنتباه لذوي صعوبات التعلم. دور برامج اللعب الحركي ف 

ي ضبط السلوكيات العدوانية واالندفاعية وفرط الحركة.  -
 دور برامج اللعب الحركي ف 

-  . ي تحسي   التحصيل الدراسي
ي ف 

 اثر برامج اللعب الرياض 

-  . ي الدمج االجتماعي واالكاديمي
امج التدريبية لأللعاب الشبه رياضية ف   دور التر

ي تنمي -
امج الرياضية ف  ة وتحسي   القدرات الشخصية وتحقيق األهداف النفسية دور التر

 واالجتماعية والمعرفية والبدنية لألطفال. 

رغم كل ماسبق اىل ان اغلب الدراسات لم تحدد عينة الدراسة بدقة حيث ان اغلب المراكز 
البيداغوجية تستخدم الدمج الكىلي لمختلف االعاقات واالضطرابات، وبالتاىلي صعوبة الوصول اىل 

 ائج ذوي اصالة وبالتاىلي ضعف القدرة عىل تعميم النتائج. نت

انعدام ادئ  فكرة عن صعوبات التعلم وانواعها وتشخيصها لدى معلمي المدارس العادية  -
ي األقسام 

ي األقسام مما جعل الدراسات السابقة المطبقة ف 
باإلضافة اىل التعداد الكبت  للتالميذ ف 

 العادية دراسة سطحية وضعيفة. 

يةضعف ا - ي بعض الدراسات.  لخصائص السيكومتر
 للقياسات ف 

استعانة بعض الدراسة بمراجع قديمة جدا وبالتاىلي لم تحقق فلسفة تراكمية العلم باإلضافة اىل  -
االستعانة بمقاييس طبقت منذ عقود طويلة، كما ان بعض الدراسات الحديثة استخدمت معايت  

ي لالمراض العقلية للنسخ األ
وىل والثانية رغم اصدار جمعية علم النفس التشخيص االحصائ 

 (. -DSMاألمريكي الطبعة الخامسة)

ي الجزائر، وتم االستعانة بنسب اجنبية  -
كل الدراسات السابقة ال تجد نسبة انتشار االضطرابات ف 

 . ي
ي الثمنينات وتسعينيات القرن الماض 

 أجريت ف 

ي الجانب النظري حقه، رغم طبيعة الدراس -
ي تستدعي تعمق واطالع  بعض الدراسات لم تف  ة التر

. باإلضافة اىل قلة الدراسات السابقة والمشابهة المعتمد عليها.  ي
 كاف 
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 ملخص الدراسة 

هدفت الدراسة للتعرف على كيفية تغري بعض املؤشرات الفيسيولوجية خالل مراحل املوسم الرايضي لدى عدائي 
 م اكابر ذكور. 800

حيث افرتضت الباحثة وجود فروق ذات داللة احصائية  يف املؤشرات الفيسيولوجية بي مراحل املوسم الرايضي 
عدائي مت 10ولتحقيق ذلك قام الباحثة إبستعمال املنهج الوصفي بتصميم القياسات املتكررة على عينة متكونة من  

  العسكري للمسافات املتوسطة.إختيارهم بطريقة قصدية واملتمثلي يف عدائي املنتخب الوطين 
الدراسة  على  السابقة مت عرض جمموعة من اإلختبارات املقرتحة لقياس متغريات  الدراسات  بعد االطالع على 
املشرف ليتم بعدها حتديد اإلختبارات كالتايل: لقياس احلد األقصى إلستهالك األكسجي مت اختيار اختبار بريكسي،  

اختبار نوفميجانوف، ابلنسبة ملؤشر التعب مت إختيار إختبار راست، وأخريا مت استعمال ساعة   أما ملؤشر الكفاءة البدنية
 بوالر لقياس النبض يف الراحة. 

بعد اخذ املوافقة من اجلهات املعنية ابداء االختبارات قامت الباحثة أبداء مقابلة مع املدرب الوطين من اجل وضع 
 ت اليت سيتم اجراؤها وطرح اسئلة ختص العملية التدريبية. املدرب يف الصورة من انحية االختبارا

( لتحليل النتائج توصلت SPSSوبعد االنتهاء من مجع البياانت استخدمت الباحثة برانمج معاجلة الرزم اإلحصائية )
ات الثالث الدراسة إىل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع متغريات الدراسة بي القياس الرابع ومجيع القياس

االخرى ولصاحل القياس االرابع مما يدل على األثر االجيايب للربانمج التدرييب املعتمد من طرف املدرب الوطين. اي يوجد 
فروق يف املؤشرات الفيسيولوجية بي مراحل املوسم الرايضي حيث سجلنا احسن مستوى لكل املؤشرات قيد الدراسة 

 يف مرحلة املنافسات. 
أتثري الربانمج التدرييب )املعتمد من طرف املدرب الوطين العسكري(  على كل من: احلد   حيث بلغت نسبة 

(، نبض القلب يف الراحة  r= .98(، مؤشر التعب ) r= .99(، الكفاءة البدنية )r= .99األقصى الستخالك االكسجي )
(r= .99 .) 

البدنية، نبض القلب يف   800احلد االقصى الستهالك االكسجي،    الكلمات الدالة: مرت، مؤشر التعب، الكفاءة 
  .الراحة
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Abstract 

                This study aimed to identify how some of the physiological indices change during the 

stages of the sports season among the top male 800m runners . 

                The researcher assumed that there are statistically significant differences in the 

physiological indices between the stages of the sports season. To achieve this, the researcher used 

the descriptive approach by designing repeated measurements on a sample of ten runners who have 

been selected intentionally, namely the national military team runners for average distances . 

                 The following tests were selected: To measure the maximum oxygen consumption, 

the Briksi test was chosen, for the physical efficiency index the Novmijanov’s test, and for the 

fatigue index, the Rast test was chosen, and finally, the Polar watch was used to measure the pulse 

at rest . 

               After the data collection, the researcher used” The Statistical Package for the Social 

Sciences” program (SPSS) to analyze the results. 

              The study concluded that there are statistically significant differences in all study 

variables between the fourth measurement and all the other three measurements in favor of the 

fourth measurement, which indicates the positive impact of the training program approved by the 

national trainer. That is to say; there are differences in the physiological indices between the stages 

of the sports season, where we recorded the best level for all indices under study in the 

competition’s stage . 

              The effect of the training program (approved by the National Military Trainer) reached 

(r= .99) on the Maximum oxygen consumption, (r= .99) on the Physical competency, (r=. 98)on 

the fatigue index and (r= .99) on the heartbeat at rest. 

                  Key words:  Maximum oxygen consumption, 800m, fatigue index,  physical 

competency,  Heartbeat at rest
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 مقدمة 

 أ  

 

 مقدمة 

إن التطور اهلائل الذي نراه يف املستوايت الرايضية واألرقام القياسية خالل البطوالت العاملية أللعاب القوى يرجع  

أساسا إىل الطفرة العلمية  اليت أصبحت هي السمة األساسية يف الساحة الرايضية الدولية، وتعترب فيسيولوجيا الرايضة 

ى حتقيق تلك الوثبة الكبرية يف االجنازات الرايضية أللعاب القوى، فاالجنازات من أهم التطبيقات العلمية اليت ساعدت عل

الرايضية اليت حتققت يف الوقت احلاضر وارتفاع املستوى الرايضي بشكل عام مل أيت حمض الصدفة أو التكهن بل مثرة 

العلمية، اذ أن العملية التدريبية    التخطيط العايل للتدريب الرايضي الذي اعتمد أساسا على البحوث واخلربات والتجارب

هتدف اىل حتقيق األهداف املسطرة للوصول إىل التفوق الرايضي، وان الوصول اىل املستوايت العليا يتطلب بناء العملية 

( وتطورت DEUTSCH, 2014التدريبية على استعراض أمثل لقدرات الرايضي حىت يكون التوجه مثايل هلذا التدريب )

سية يف العاب القوى بشكل واضح وسريع يف عدة دول بعد ان وضعت هذه االخرية كل امكانياهتا لرفع االرقام القيا

الرايضيي  لكل  والفنية  البدنية  االمكانيات  استغالل كل  بواسطتها  ميكن  متقدمة  علمية  بطرائق  الرايضي      املستوى 

(، وهذا ما جعل الرايضيون يصلون العلى املستوايت طموحا يف منصات التتويج، وتعتمد العاب 2018)حكومي ،  

القوى يف تدريبها على وضع الربامج التدريبية العلمية املقننة لتطوير مستوى الرايضي، حيث ختتلف هذه الربامج ابختالف 

بينها فعاليات جري  املتوسطة    متطلبات ومواصفات كل فعالية ومن  م، لذا فقد ظهرت 1500م و   800املسافات 

املتغريات  املنافسة واليت اخذت بصفة خاصة  اليت هدفت خاصة اىل حتليل متطلبات  والنماذج  املقارابت  العديد من 

 ,Cazorla)،    (billat, laurcen, jean pierre, & hugh, 2009)الفيسيولوجية للرايضي كعنصر اساسي يف هذا اجملال  

( نقال عن حممد عبد الغين عثمان أن عملية اإلعداد البدين والوظيفي 2018،حيث ذكر )سرايعية و جمعور ،  (2014

العام واخلاص لعدائي املسافات النصف طويلة تعتمد على إكساهبم قدرا معينا من الطاقتي اهلوائية والالهوائية بنسب  



 مقدمة 

 ب  

 

ة النظام الالهوائي الاللبين حىت يستطيع العداء اكتساب م تفرض على املدرب تنمي800خمتلفة، اذن فخصوصية سباق  

السرعة يف بداية السباق، ابإلضافة إىل تنمية النظام الالهوائي اللبين حىت يتمكن من اهناء السباق بسرعة دون الوقوع يف 

بيا  لتنمية ( يف دراسته الذي اقرتح فيها برانجما تدري2017حالة التعب، حيث توصل قدراوي ) قدراوي و حريب ،  

التحمل اخلاص ابالعتماد على مترينات الهوائية من أجل تطوير القدرة على حتمل التعب وأظهرت الدراسة أن التمرينات 

مرت مما إنعكس إجيااب على اإلجناز الرقمي اخلاص هبم، وزايدة   800اليت طبقت زادت من مقاومة التعب لدى عدائي  

مية النظام اهلوائي حىت يستطيع العداء احملافظة على اإليقاع العايل طيلة مسافة على النظام الالهوائي بقسميه جيب تن

السباق، ويقصد ابلتدريب اهلوائي القدرة العضلية على االستمرار يف العمل العضلي )ألطول مدة ممكنة اعتماد على نتاج 

ءة التنفسية وكذلك عضالت التنفس ( حيث أن التدريب اهلوائي يعمل على حتسن الكفا2001الطاقة اهلوائية )محاد،  

ويساعد على استغالل أكرب قدر من سعة الشهيق، وكفاءة القلب والدورة الدموية من خالل زايدة حجم الضربة والدم 

املدفوع من القلب وخفض معدل النبض يف الراحة والتمرين ابإلضافة إىل التناغم العصيب وزايدة كفاءة اإلنزميات املساعدة. 

ية احلاجة إىل القوة القلبية التنفسية أي مايعرف ابحلد األقصى إلستهالك األوكسيجن وعلو مستواه يف دميومة وتظهر أمه

استمرار الالعب يف أداء العمل العضلي وحتمله ألطول مدة ممكنة، وهذا ما جعل الكثري من اخلرباء والباحثي ينظرون له 

( إضافة 2007األول لإلجناز حىت لو كان قليال  )رضوان ،    على أنه سالح الالعب ضد التعب الذي ميثل املعوق 

(  نقال عن ميديل أبن 2016لكونه أحد املؤشرات املهمة عند تقني محولة التدريب حيث ذكر عثمان )بو فدان ،  

الهوائي( أصبحا مؤشران اساسيان لرايضي   -قياس احلد األقصى إلستهالك األوكسجي وتقدير جمال التحول )هوائي

( أبن هناك 2018ستوى العايل الهنما يعتربان دليال دقيقا لربجمة التدريب، حيث أظهرت دراسة )حممد و بلباي،  امل

عالقة ارتباطية ما بي احلد االقصى الستهالك االكسجي واالداء خالل اجلري  أي كلما زاد مستوى احلد االقصى 

إبقتصاد اجلري  على  العداء  قدرة  زادت  االكسجي  دراسة   الستهالك  توصلت  وقد  عالية  وبفعالية  الطاقة        يف 
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(Duffield, 2005  إىل مدى مسامهة ااألنظمة الطاقوية اهلوائية والالهوائية يف سباق)م من خالل االعتماد على 800

 40%  مقابل  60عدة إختبارات يف حتديد هذه النسب و قد خلصت النتائج أن نسبة إسهام النظام اهلوائي بلغت 

% الهوائي ومنه يتضح أن سباق   30%هوائي و    70ظام الالهوائي عند الذكور أما ابلنسبة لإلانث فكانت  % للن

 مرت يعتمد على النظام اهلوائي إلنتاج الطاقة أكثر من النظام الالهوائي.    800

الرايضات طوال مراحل و    الرايضي يف خمتلف  تتبع  الدراسات حنو  السنوات االخرية  فرتات ولقد توجهت يف 

املوسم نظرا لكون عملية التقومی عملية مستمرة البد منها وذلك للوقوف على النقائص واستدراكها من جهة والتأقلم مع 

العراقيل اليت قد تقع كاإلصاابت والوقوع يف التدريب الزائد من جهة أخرى مما ينعكس سلبا على كل اجلوانب املتعلقة 

سيولوجية أو النفسية، حيث يتميز املوسم التدرييب مبرحلتي مهمتي يف عملية التحضري ابإلجناز الرايضي سواء البدنية، الف

للمنافسات، مرحلة التحضري العام وهناية املنافسة حيث ميكن رصد مؤشرات التطور البدين وخصائص الرتكيب اجلسمي 

(يف كرة اليد اليت هدفت Maurelli, 2018( مثل دراسة )2020طوال املوسم التدرييب )بن طاهر ، وليد ، و كريداش،  

لدراسة تغيري النمط العضلي االيزوسينيتكي، نبضات القلب، ومستوى التعب خالل املوسم الرايضي، وخلصت لوجود 

 ,Bachero, Parejaم فقد قام )  800تطور يف مستوى كل متغريات الدراسة بي بداية املوسم وهنايته، اما يف فعالية  

& Badilo, 2017سة لتحليل معظم التغريات اهلرمونية ومكوانت الدم  (  بدراhématologique    اضافة اىل املتغريات

( اجياد العالقة بي التعب العضلي 2002البدنية )السرعة و القوة(  طوال املوسم الرايضي، وحاول )شليب و بسيوين،  

بعض وضائف اجلهاز التنفسي مبستوى   ( العالقة بي2013ببعض املتغريات البيوكيميائية كما درس )عبد الرمحن ،  

 ، )اسامة  ودراسة  احليوية،  والسعة  االكسجي  الستهالك  االقصى  املتوسطة كاحلد  املسافات  لعدائي  الرقمي  االجناز 

( اليت هدفت ملعرفة مدى انعكاس كثافة التدريبات أثناء مرحلة ما قبل املنافسات على اللياقة البدنية لرايضي 2015

 سطة، حيث توصلوا لوجود تطور يف مستوى كل من املتغريات املدروسة خالل فرتات املوسم الرايضي. املسافات املتو 
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و هذا ما ااثر فينا الرغبة وامليول للدراسة والبحث يف هذا اجملال و ذلك عن طريق دراسة تغري بعض املؤشرات 

م ولبلوغ ذلك قسمنا هذا البحث اىل اببي جانب نظري 800الفيسيولوجية خالل مراحل املوسم الرايضي لدى عدائي  

ع من مراجع، حبوث ومنشورات يف اجملالت، وقمنا بطرح واخر تطبيقي وهذا بعد اطالعنا على كل ماله عالقة ابملوضو 

االشكالية ووضع الفرضيات، امهية البحث واهدافه مث حتديد املفاهيم واملصطلحات، مث تطرقنا للدراسات السابقة واملشاهبة 

ثالثة فصول حبيث   وانتقينا ما حنتاجه من الدراسة النظرية وما حنتاجه يف الدراسة امليدانية، واحتوى اجلانب النظري على 

م واىل خمتلف املتطلبات البدنية، التكتيكية،  800م واشران فيه اىل سباق  800تناولنا يف الفصل األول متطلبات سباق  

الفيسيولوجية)قيد البحث(، املورفولوجية والنفسية، يف حي تطرقتا يف الفصل الثاين اىل اسس تدريب عدائي املسافات 

التدريب ودرجات احلمل  مرورا أبسس تنمية خمتلف الصفات البدنية، وصوال اىل الفصل   املتوسطة انطالقا من مبادئ

الثالث الذي تكلمنا فيه عن التخطيط للتدريب ومستوايته وفصلنا يف هيكلة وتكوين املوسم التنافسي بداية من مرحلة 

 للمرحلة االنتقالية وختمنا الفصل ابإلعداد االعداد مبا فيها طرق االعداد البدين والتدريب مرورا مبرحلة املنافسات وصوال 

النفسي، اما ابلنسبة للجانب التطبيقي تناولنا يف الفصل االول  والذي يعترب لب املوضوع حيث قامت الباحثة بداية 

من   بتحديد اإلجراءات امليدانية للدراسة واملتمثلة يف: الدراسة االستطالعية وأهدافها ونتائجها، مث الدراسة األساسية 

املنهج العلمي املستعمل وتصميمه، جمتمع البحث وعينة البحث وخصائصها مث ضبط متغريات الدراسة وذكر جماالت 

البحث، مث تطرق إىل أدوات الدراسة املستعملة واملتمثلة يف اإلختبارات وبعض القياسات اجلسمية لينتطرق للوسائل 

أثناء القيام ابلدراسة، أما يف الفصل الثاين املتمثل يف عرض وحتليل   اإلحصائية املستعملة وذكر الصعوابت اليت واجهناها 

ومناقشة النتائج حيث مت عرض النتائج بواسطة جداول واشكال بيانية لتسهيل قراءهتا مث متت مناقشة هذه النتائج على 

ضوء فرضيات البحث للخروج ابستنتاج عام وحتديد االفاق املستقبلية للدراسة.
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  االشكالية: ـ 1

يعترب التدريب عملية تعديل إجيايب ذو اجتاهات، خاصة تتناول سلوك الفرد من الناحية املهنية والوظيفية، وهدفه 

ن أجل رفع مستوى كفاءته يف اكتساب املعارف واخلربات اليت حيتاج إليها اإلنسان، وحتصيل املعلومات اليت تنقصه م

األداء وزايدة إنتاجه، حبيث تتحقق فيه الشروط املطلوبة إلتقان العمل وظهور فاعليته مع السرعة واالقتصاد يف اجلهد 

املبذول ويف الوقت املستغرق، أما يف النشاط الرايضي فيقصد ابلتدريب إكساب الرايضي املهارات واملعارف واخلربات 

 (. 2009كنه من الوصول إىل أعلى مستوى ممكن يف النشاط املمارس. )خليل،  والسلوك الذي مي

وتعترب العاب القوى ام االلعاب الرايضية وتعد رايضة متنوعة االختصاصات اليت هلا صدى واسعا على املستوى 

 . ق يف هذا اجملالالعاملي، فمن خالل البطوالت العاملية واألوملبية نالحظ اإلجنازات واملستوايت العليا اليت تتحق

وقد شهد العامل تطورا سريعا يف العاب القوى بعد أن وضعت الدول املتقدمة كل إمكانياهتا لرفع املستوى الرايضي 

الرايضيون  الفنية والبدنية للرايضيي كافة، وهذا ما جعل  بطرائق علمية متقدمة ميكن بواسطتها استثمار اإلمكانيات 

يل األومسة على النطاق الدويل واألومليب وهذا مل يكن ارجتاال بل جاء الستخدام الوسائل يصلون إىل اعلى  املستوايت ون

العلمية احلديثة يف التخطيط والتدريب بشكل علمي مقنن والذي جيعل هذا االخري القاعدة االساسية لتنمية ورفع مستوى 

القوى   العاب  ويعتمد مدربوا  املنشودة،  االهداف  اجل حتقيق  التدريبية الرايضي من  الربامج  التخطيط يف وضع  على 

لرايضييها من اجل الرقي مبستواهم وتطوير مواهبهم، وخيتلف التدريب من حيث النوع والكم من رايضي الخر وذلك 

حسب كل اختصاص  فلكل فعالية خصائص، مواصفات ومتطلبات خاصة هبا  ومن بي هذه الفعاليات أنخذ جري 

اخلصوص واليت تعد من أصعب الفعاليات ملا تتطلبه من جمهود عايل جدا اثناء التدريب املسافات املتوسطة على وجه  

وكذلك تداخل عمل انظمة الطاقة مبستوايت متشاهبة مما يشكل عبئ كبري على العداء اثناء التدريب وتنوع التمارين 
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ملتوسطة حسب تصنيف االحتاد مرت من املسافات ا  800حسب انظمة الطاقة املسيطرة على الفعالية، وتصنف فعالية  

الدويل اللعاب القوى لتوسطها سباقات الركض وتتميز هذه الفعالية ابستخدام انظمة الطاقة املختلفة اضافة اىل تداخل 

مرت من اجلانب الفسيولوجي فنجد أن هذا  800اكثر من صفة بدنية واشرتاكها ابألداء. أما عند التحدث عن سباق 

متداخل األنظمة الطاقوية حيث يرى فوكس أن النسبة التقريبية إلسهام مصادر الطاقة يف فعالية السباق هو سباق خمتلط  

( أي أن النظام املسيطر هنا هو النظام 2003%( هوائي )الفتـاح،    35%( الهوائي و)  65مرت هي )  800ركض  

البداية بسرعة   100يل  الالهوائي إذ تتم احلاجة إىل النظام الفوسفوجيين يف بداية السباق وملسافة حوا مرت إذ تكون 

مرت وهنا يكون نظام الطاقة الالهوائي   100قصوى مث خفض الشدة لتكون شبه قصوى حىت هناية السباق أو حىت ألخر  

اللبين ويف هناية السباق االنطالق بسرعة لتكملة السباق أبقل زمن أو احلصول على املركز األول. لذلك جيب أن يكون 

درات الالهوائية الالكتيكية )القدرة، السعة( ألن حامض الالكتيك يف هذه السباق يزداد مستوى تراكمه هناك تطوير الق 

 بشكل عال والذي يؤدي إىل حدوث التعب. 

ومتثل ظاهرة التعب الناتج عن نقص االكسيجي و مصادر الطاقة املختلفة وانتاج نواتج ايضية يف العضالت والدم   

م حيتاج اىل تنمية اجلانب الطاقوي اي ان 800وصول للمستوايت العالية، هذا يعين ان عداء  جانبا هاما من معوقات ال 

تكون له القدرة على انتاج الطاقة هوائيا والهوائيا طوال جمرايت السباق وهذا ما نطلق عليه فيسيولوجيا ابلكفاءة البدنية، 

"كفاءة اجلسم يف انتاج الطاقة اهلوائية والالهوائية خالل    وعند تناول الكفاءة البدنية ابلدراسة والتحليل جند اهنا تعين 

( و يكون ذلك اثر تطبيق االمحال التدريبية املختلفة اليت حتدث تكيفات 40، صفحة  2012النشاط البدين" )انيف،  

اخرى عديدة على خمتلف اجهزة العضوية ألداء وحتمل اجلهد املبذول أثناء السباق لتحقيق افضل زمن وهناك تغريات  

تطرأ  على اجلهاز التنفسي كتطور احلد االقصى الستهالك االكسجي الذي يعترب مؤشر فسيولوجيا هاما ميكن االعتماد 

(  يف دراستهم ان اذا وصل Henry ،2001، و Christine  ،Jean  ،Claireعليه يف التكهن مبستوى عدائينا وذكر )
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او تعدى ذلك فهذا ينبأ ببطل اومليب، اما عن   80املتوسطة اىل    احلد االقصى الستهالك االكسجي للعداء املسافات 

ابرز تغريات اجلهاز الدوري فقداكد اهلزاع أبن التدريب البدين املنتظم يقود اىل مجلة من التغريات الوظيفية االجيابية للعديد 

 كفاءة القلب على شكل من اجهزة اجلسم املختلفة مبا يف ذلك القلب و االوعية الدموية و يظهر هذا التحسن يف 

( فكل هذه املؤشرات تساهم يف توجيه العملية التدريبية  2010اخنفاض يف ضرابت القلب يف الراحة  )اهلزاع ب.،  

للعداء كما تنبئ املدرب مبدى تكيف العداء للربانمج التدرييب املسطر من اجل حتقيق ارقام متكنهم من املنافسة دوليا 

م 800لدويل أللعاب القوى الحظ الباحثون تراجع ترتيب العدائي اجلزائريي املختصي يف وعند تصفح موقع االحتاد ا

د، حيث أن هذا الرقم بعيد 1.44يف التصنيف العاملي ألحسن العدائي وان معظمهم مل يستطيعوا النزول حتت سقف  

الع على الدراسات السابقة ظهرت د ومن خالل هذه املعطيات وبعد االط 1.40.91كل البعد عن الرقم العاملي البالغ  

الوطين  املنتخب  لعدائي  الرايضي  املوسم  مراحل  الفيسيولوجية خالل  املؤشرات  بعض  مستوايت  ملعرفة  البحث  فكرة 

 م وهذا ما دفعنا لطرح التسِاؤل التايل:  800العسكري اختصاص  

 الفيسيولوجية خالل مراحل املوسم الرايضي؟ هل توجد فروق ذات داللة احصائية لبعض املؤشرات  

  التساؤالت اجلزئية:         ـ 1ـ1

 هل توجد فروق دالة احصائيا بي اختبارات مؤشر نبض القلب يف الراحة خالل مراحل املوسم الرايضي؟ •

هل توجد فروق دالة احصائيا بي اختبارات مؤشر احلد األقصى الستهالك االكسيجي خالل مراحل املوسم  •

 رايضي؟ال

 هل توجد فروق دالة احصائيا بي اختبارات مؤشر الكفاءة البدنية خالل مراحل املوسم الرايضي؟ •

 هل توجد فروق دالة احصائيا بي اختبارات مؤشر التعب خالل مراحل املوسم الرايضي؟  •
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 الفرضيات:  ـ 2

  الفرضية العامة:  ـ 1ـ2

 خالل مراحل املوسم الرايضي.  توجد فروق ذات داللة احصائية لبعض املؤشرات الفيسيولوجية

 الفرضيات اجلزئية:  ـ 2ـ2

 توجد فروق دالة احصائيا بي اختبارات مؤشر نبض القلب يف الراحة خالل مراحل املوسم الرايضي. •

املوسم  • مراحل  االكسيجي خالل  األقصى الستهالك  احلد  اختبارات مؤشر  بي  احصائيا  دالة  فروق  توجد 

 الرايضي

 صائيا بي اختبارات مؤشر الكفاءة البدنية خالل مراحل املوسم الرايضي.توجد فروق دالة اح   •

 توجد فروق دالة احصائيا بي اختبارات مؤشر التعب خالل مراحل املوسم الرايضي. •

 اسباب اختيار املوضوع:  ـ 3

 أسباب ذاتية:    ـ 1ـ3

 رايضة. إن  احتياران هلذا املوضوع راجع ملمارستنا أللعاب القوى وتعلقنا وحينا هلذه ال •

 امليول الشخصي للبحث يف ميدان العلوم الفسيولوجية.  •
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 أسباب موضوعية  ـ 2ـ3

اخنفاض مستوى ألعاب القوى اجلزائرية ابلنسبة للمسافات املتوسطة اليت كانت من اختصاص رايضيي املغرب  •

 العريب يف احملافل الدولية. 

 د1.44عدم نزول معظم  العدائي حتت حاجز   •

 تراجع ترتيب العدائي اجلزائرين مقارنة بعدائي العامل.  •

 اهداف الدراسة:  ـ 4

 معرفة  مدى أتثري برانمج املدرب على املِؤشرات الفيسيولوجية. •

 معرفة مدى تغري املؤشرات الفيسيولوجية  من مرحلة تدريبية ألخرى.  •

 املؤشرات الفسيولوجية. دراسة الفروق بي االختبارات القبلية والبعدية لبعض   •

 كشف حالة العدائي اجلزائريي الفيسيولوجية  •

 امهية الدراسة:  ـ 5

 تتجلى أمهية البحث يف جانبي أساسي مها: 

 األمهية العملية:  ـ 1ـ5

 تسليط الضوء على رايضي النخبة و حماولة توفري نتائج اخلاصة هبم.

 توفري معلومات علمية تفيد اجلهات املختصة ابلتدريب. 

 هذه املعلومات مع تلك املذكورة يف الدراسات الدولية.   مقارنة
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 وضع الدراسة بي اايدي الباحثي.

 االمهية العلمية:  ـ 2ـ5

 إضافة مرجع علمي للمكتبة اجلزائريةبوجه خاص و إىل أصحاب اإلختصاص املهتمي بوجه عام. 

 حماولة اقرتاح بعض التوصيات النظرية و التطبيقية.

 . ل حتقيق أهداف منشودة يف جمال التدريب الرايضيمواكبة البحث العلمي من أج 

 التعريف مبصطلحات البحث  ـ 6

 احلد االقــصى الستهالك االوكسجني.  ـ 1ـ6

احلد األقصى الستهالك األكسجي يعرب عن القدرة اهلوائية اليت ميكن للجسم من خالهلا   تعريف اصطالحي: 

ابستهالكه  تقوم  اليت  العضالت  إىل  ويوجه  اخلارجي  اهلواء  خالل  من  عليه  حيصل  الذي  األكسجي           استهالك 

 (.45، صفحة  2009)فتحي،  

م 800املنتخب الوطين العسكري اختصاص  :كمية األكسجي املستهلكة من طرف عدائي  تعريف اجرائي

 جري  خالل الدقيقة الواحدة. 

 التعب:  ـ 2ـ6

اخنفاض يف الكفاءة البدنية واحلالة الوظيفية للجسم كنتيجة ألداء عمل سابق وميكن قياسه من   تعريف اصطالحي: 

 (     2003خالل مظاهره اخلارجية عن طريق قلة العمل امليكانيكي املؤدى. )الفتاح،  
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نتيجة ألداء جمهود بدين قوي ومرتفع تؤثر   اجرائي:تعريف     البدنية والوظيفية للجسم،  إخنفاض مؤقت للكفاءة 

 بشكل واضح على مستوى عدائي املنتخب الوطين العسكري وقدرته على اإلستمرار يف السباق ابقصى سرعة. 

 نبض القلب يف الراحة:  ـ 3ـ6

 ( 69، صفحة 1998)رضوان ،  عدد نبضات القلب يف الدقيقة الواحدة"    تعريف اصطالحي: 

 عدد ضرابت القلب لعدائي املنخب الوطين العسكري خالل دقيقة واحدة يف حالة الراحة.  تعريف اجرائي:

 ة البدنية. ءالكفا ـ 4ـ6

اصطالحي: عضلي   تعريف  عمل  أقصى  ألداء  الالزمة  والالهوائية  اهلوائية  الطاقة  مواد  توفري  يف  اجلسم  إمكانية 

 (27، صفحة  2008ألطول فرتة زمنية ممكنة. )ابو العال و امحد،  ميكانيكي واالستمرار فيه  

قدرة عداء املنتخب الوطين العسكري على توفري القدرات الطاقوية من اجل القيام  ابداء جيد   تعريف اجرائي:      

 طوال السباق. 

 املوسم الرايضي:  ـ 5ـ6

 االصطالحي:   فالتعري

املوسم الرايضي: ميثل سنة تدريبية واحدة يتم فيها تنظيم املنافسات الرايضية املنظمة، يتكون من ثالث مراحل رئيسية: 

 (krasilshchikov , 2010, p. 03مرحلة االعداد ( التحضري)  مرحلة املنافسات، مرحلة االنتقال. )

نافسات املوسم التنافسي، تبدأ بنهاية املرحلة االنتقالية مع مرحلة التحضري: الفرتة اليت يعد و يؤهل فيها العداء خلوض م

 اول وحدة تدريبية و تنتهي أبول منافسة رمسية يف املوسم التنافسي.
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مرحلة املنافسة: هي الفرتة اليت تقام خالهلا سباقات املوسم التنافسي و تبدأ مع اول سباق و تنتهي أبخر سباق خالهلا. 

 (.270، صفحة  2008)محاد،  

املرحلة االنتقالية: هي الفرتة اليت تلي فرتة املنافسات مباشرة وتبدأ بعد آخر سباق يف املوسم التنافسي، وتنتهي أبول 

 (271، صفحة  2008وحدة تدريبية )جرعة تدريبية( يف فرتة اإلعداد للموسم التنافسي التايل. )محاد،  

ا عدائي املنتخب الوطين تدريباهتم و عدة سباقات يف اوقات دورة زمنية مغلقة ملدة سنة خيوض خالهل  التعريف االجرائي:

 حمددة. 

 م: 800سباق   ـ 6ـ6

مرت املرحلة احلرجة يف هذا السباق    400هذه الفعالية تستغرق ركض دورتي حول امللعب و البالغ    تعريف اصطالحي: 

 (53، صفحة  2010م. )قيس،  600م و  400تقع ما بي  

العاب القوى من املسافات املتوسطة و ذلك ابجلري دورتي كاملتي يف مضمار فعالية من فعاليات    تعريف اجرائي:

 م.400اجلري يبلغ طول اللفة الواحدة 

 الدراسات السابقة واملشاهبة:  ـ 7

 حبث علمي منشور مبجلة خمرب املنظومة الرايضية يف اجلزائر بعنوان:  :  (2017دراسة )حريب و قدراوي،  

 مقرتح لتنمية صفة حتمل السرعة اعتمادا على مؤشر التعب لدى عدائي املسافات املتوسطة. أتثري برانمج تدرييب 



 الفصل التمهيدي 

14 
 

البحث  اختيار عينة  اجملموعتي جتريبية وضابطة، حيث مت  التجرييب ذو  املنهج  لذلك  الباحث  استخدم  وقد 

( 6والبالغ عددهم )( سنة  19  –   18ابلطريقة العمدية من عدائي اندي جنوم العاب القوى حاسي حببح أبعمار )

 ( ضابطة. 3( جتريبية و )3عدائي قسموا اىل جمموعتي ) 

( أشهر 3قام الباحث أبعداد برانمج تدرييب اشتمل على نوع من تدريبات التحمل العام وحتمل السرعة، وملدة )

 ( وحدات تدريبية يف األسبوع.3وبواقع )

مرت، 600مرت(، اختبار جري  300لسرعة اخلاص )أما ابلنسبة لإلختبارات إستعمل الباحث: اختبار حتمل ا

 مرت.   1500و  800البدء من العايل، اختبار كومسي للتنبؤ أبداء   25*8اختبار اجلري املكوكي  

حيث توصل الباحث إىل: أنه توجد فروق ذات داللة احصائية يف تنمية حتمل السرعة اعتمادا على مؤشر التعب 

للمجموعة التجريبية لصاحل االختبارات البعدية، وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف بي االختبارات القبلية والبعدية  

تنمية حتمل السرعة اعتمادا على مؤشر التعب بي االختبارات البعدية للمجموعتي التجريبية والضابطة لصاحل العينة 

 التجريبية. 

 لرايضية يف اجلزائر بعنوان: فاعلية حبث علمي منشور مبجلة خمرب املنظومة ا  :(2018دراسة )إبراهيم،  

استخدام الراحة االجيابية والسلبية يف خفض التعب العضلي وفق برانمج مقرتح لتدريبات التحمل اخلاص اعتمادا على 

 مؤشر التعب. 

وقد استخدم الباحث لذلك املنهج التجرييب أبسلوب تدوير اجملموعات املتكافئة الستخدام املتغريات املستقلة، 

 –  18مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية من عداءات اندي جنوم حاسي حببح أللعاب القوى أبعمار )  حيث

 ( عداءات.3( عداءات قسمن اىل جمموعتي تتكون كل جمموعة من )6( سنة والبالغ عددهم )19
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خلاص )حتمل السرعة، قام الباحث أبعداد برانمج تدرييب اشتمل على نوع من تدريبات التحمل العام والتحمل ا

 ( وحدات تدريبية يف األسبوع. 3( اسبوع وبواقع )12حتمل القوة( وملدة )

الباحث: اختبار اجلهد الالهوائي   الالهوائية   RAST TESTأما ابلنسبة لإلختبارات إستعمل  القدرة  لقياس 

 ومؤشر التعب. 

القوة( سامهت يف زايدة حتمل   حيث توصل الباحث إىل: أن تدريبات التحمل اخلاص )حتمل السرعة وحتمل 

تراكم محض الالكتيك لدى اجملموعتي يف االختبارين، وأن استخدام الراحة االجيابية يؤدي اىل سرعة التخلص من ااثر 

 التعب العضلي لدى عداءات املسافات النصف طويلة. 

ارنة يف القدرة الالهوائية  حبث علمي منشور مبجلة كلية الرتبية الرايضية بعنوان: مق   (  2017دراسة )مرزوك،  

 مرت للمتقدمي.   1500و  800،  400ومؤشر التعب بي عدائي فعاليات  

وقد استخدم الباحث لذلك املنهج الوصفي ملالئمته والدراسة، حيث مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدي 

( 8مرت، )400دائي  ( ع 8( عداء، ) 23( والبالغ عددهم )1500  -800  -400من عدائي النخبة للمسافات )

 مرت.   1500( عدائي  7مرت و )800عدائي  

قام الباحث ابإلختبارات التالية: القياسات اجلسمية )الطول والوزن(، اختبارات االنطالقات السريعة واملتكررة 

RAST TEST   
كض حيث توصل الباحث إىل: أن معدل القدرة الالهوائية ينخفض مع زايدة طول املسافة وارتفاع سرعة الر 

 مرت.  1500و  800،  400مرت، مع وجود فروق بي عدائي  400وكان اعلى معدل قدرة لدى عدائي  

مرت مما يدل على هبوط   1500وأن مؤشر التعب يرتفع مع زايدة طول املسافة وكان اعلى مؤشر لدى عدائي  

 مرت.   1500و  800،  400كبري ابلقدرة الالهوائية للعدائي، مع وجود فروق بي عدائي  
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حبث علمي منشور مبجلة التحدي يف اجلزائر بعنوان   (2019اسة  )بن رابح ، بن نعجة، خرويب ، و واضح،  در 

، الكفاءة البدنيةو   VO2MAX"أثر برانجمي تدريب الفرتي و الفارتلك على احلد األقصى الستهالك األوكسجي  

 اهليموغلوبي''  

وقد استخدم الباحثون لذلك املنهج التجرييب ملالئمته والدراسة، حيث مت اختيار عينة البحث ابلطريقة املقصودة 

  05عدائي كعينة جتريبية اوىل) طبق عليها برانمج التدريب ابستخدام طرسقة التدريب الفرتي ( و     05مكونة من  

عدائي للدراسة    05ابستخدام طرسقة التدريب الفارتلك( و     عدائي كعينةجتريبية اثنية)طبق عليها برانمج التدريب 

 االستطالعية،  

قام الباحثون ابإلختبارات التالية: القياسات اجلسمية )الطول والوزن(، قياس اهليموغلوبي يف الدم، اختبار كوبر 

 لقياس احلد االقصى الستهالك االكسجي و اختبار نوفميجانوف لقياس الكفاءة البدنية. 

( اسابيع وبواقع 6ام الباحث أبعداد برانجمي تدريبي اشتمال على طريقيت التدريب الفرتي و الفارتلك  وملدة )ق

 ( وحدات تدريبية يف األسبوع.2)

 حيث توصل الباحثون إىل مايلي:

الربانمج التدرييب الذي نفذ على اجملموعة التجريبية األوىل بطريقة التدريب الفرتي احدث زايدة يف احلد  •

 االقصى الستهالك االكسجي/ الكفاءة البدنية و اهليموغلوبي.

الربانمج التدرييب الذي نفذ على اجملموعة التجريبية االثانية بطريقة التدريب الفارتلك احدث  زايدة يف  •

 احلد االقصى الستهالك االكسجي/ الكفاءة البدنية لو حيدث اي تغيري يف اهليموغلوبي 

 أظهرت نتائج البحث فروقاً معنوية يف االختبار البعدي بي جمموعيت البحث يف املتغريات مجيعها •

VO2 MAX .كفاءة بدنية، اهليموغلوبي ، 
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 دريب الفرتي أفضل من اجملموعة اليت استخدمت أثبتت هذه النتائج أن اجملموعة اليت استخدمت الت  •

 تدريب الفارتلك. 

أثر استخدام املطاولة اهلوائية بطريقيت التدريب   ( دراسة ماجيسرت غري منشورة بعنوان:2004دراسة: )املوىل ،  

ث مرت، واستخدم الباح   800الفرتي منخفض الشدة واملستمر يف عدد من املتغريات الوظيفية واإلجناز يف عدو  

املنهج التجرييب ملالءمته لطبيعة البحث الذي أجري على طالب السنة الدراسية اخلامسة من خالل إجراء حتليل 

 التباين أنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية بي جمموعيت البحث 

مت االعتماد على طريقيت التدريب الفرتي منخفض الشدة واملستمر للكشف عن أفضلية هاتي الطريقتي يف 

مرت ، فضالً عن الكشف على التغريات الوظيفية اليت   800تطوير املطاولة اهلوائية ، وابلتايل حتسي اإلجناز يف عدو  

مرت ، وبعض متغريات   800تصاحب هذا التطور واحملددة بـ)معدل النبض يف أثناء الراحة ، ومعدل النبض بعد عدو  

 وظائف الرئة( . 

"أتثري تدريبات اجلري ابألسلوب الفرتي متغري الشدة على بعض املتغريات    بعنوان   ( 2010دراسة )عبد الغين ،  

 الفيسيولوجية واملستوى الرقمي لدى متسابقي املسافات الطويلة يف املدارس الثانوية للعاصمة اليمنية'' 

ء الراحة صنعاء"هدفت الدراسة ملعرفة أتثري التدريب الفرتي متغري الشدة على حتسن معدالت ضرابت القلب أثنا

والتحمل الدوري التنفسي والقدرة  الالهوائية واملستوى الرقمي لدى الناشئي يف مسابقات جري املسافات الطويلة، 

العبا من الناشئي يف مجهورية اليمن مت اختيارهم ابلطريقة العمدية ،وكانت مدة تطبيق الربامج   16وتكونت العينة من  

كل أسبوع، ومت التوصل إىل أن وجود فروق دالة احصائيا بي القياس القبلي وحدات تدريبية    06أسابيع بواقع    08

والقياس البعدي لصاحل القياس البعدي على حتسن معدل ضرابت القلب أثناء االراحة، والتحمل الدوري التنفسي ،و 
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احصائي دالة  فروق  ووجود  التجريبية  اجملموعة  افراد  لدى  الرقمي  واملستوى  الالهوائية  التجريبية  القدرة  اجملموعتي  ابي 

والضابطة يف القياس البعدي على حتسن معدل ضرابت القلب أثناء االراحة ،والتحمل الدوري التنفسي واملستوى الرقمي 

 لصاحل اجملموعة التجريبية
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وى بعنوان "أتثري تدريب حتمل القوة على بعض املتغريات البدنية والفيسيولوجية واملست   (2009دراسة  )امل ،  

الرقمي عند العيب جري املسافات الطويلة". هدفت الدراسة إىل التعرف على أتثري تدريب حتمل القوة على بعض 

العبي من منتخب األمن   5املتغريات البدنية والفيسيولوجية واملستوى الرقمي ،وقد تكونت عينة الدراسة من  

أسبوع، وقد أشارت نتائج   12دة تطبيق الربانمج  والقوات املسلحة جلري املسافات الطويلة يف عمان ،واستمر م

هذه الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة احصائية بي القياسي القبلي والبعدي على بعض املتغريات الفيسيولوجية 

والقياسات اجلسمية (احلد األقصى الستهالك األوكسجي ونسبة الدهون)،كما أشارت النتائج أنه مل تظهر فروق 

احصائية ابلنسبة للمتغريات البدنية املتمثلة يف (السرعة ،القوة، حتمل القوة، حتمل السرعة، نبض يف ذات داللة  

 م(.                                             5000الراحة، جري مسافة

ريات حتت عنوان ''أثر استخدام أساليب خمتلفة لتدريبات الفارتلك على بعض املتغ  (  2004دراسة ) انصر ،  

م جري''. هدفت  الدراسة إىل أتثري كل 1500م،    800البدنية والفسيولوجية ومستوي اإلجناز الرقمي ملتسابقي  

على مستوي اإلجناز الرقمي وبعض املتغريات البدنية الفسيولوجية  Astrand and Gerechler Fartlekمن طريقيت  

 لالعيب املسافات املتوسطة. 

 4جرييب بطريقة القياس القبلي والبعدي بتصميم جمموعتي قوام كل منهما  استخدم الباحث املنهج الت - 

واألخري جتريبية اثنية واستخدمت   Astrand Fartleالعبي من العيب اندي الشمس إحدامها جتريبية واستخدمت طريقة  

 . Gerechler Fartlekطريقة 

 وقد أظهرت النتائج:

الفارتلك -1 طريقتي  التدريب ابستخدام  النبض،   يؤدي  الرقمي، وحتسي معدالت  اإلجناز  إىل حتسي 

 وحتسي القدرات البدنية لالعيب املسافات املتوسطة. 
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يف نتيجة املستوي الرقمي  Astrand Fartlekأفضل من طريقة    Gerechler Fartlekاستخدام طريقة   -2

 واملتغريات الفسيولوجية لالعيب املسافات املتوسطة. 

على بعض املتغريات الفسيولوجية واالجناز   بعنوان أثر تدريبات الفارتلك   (2020دراسة )حامد و علي ،  

مرت يف فلسطي، هدفت الدراسة اىل  التعرف على أثر تدريبات الفارتلك على بعض    800الرقمي لدى متسابقي

مرت يف فلسطي»، ولتحقيق ذلك أجري البحث على 800املتغريات الفسيولوجية واالنجاز الرقمي لدى متسابقي  

سنة، استخدام  20-  19ائي من حمافظة طولكرم، ترتاوح أعمارهم ما بي  عد   7عينة قصدية مكونة من  

الباحثان املنهج التجرييب للقياسي القبلي والبعدي للمتغريات قيد البحث، حيث مت تطبيق الربانمج التدرييب ملدة 

عد معاجلة (دقيقة، وب  50-  35أسابيع، بواقع اثلثة وحدات تدريبية أسبوعيا، وزمن كل وحدة تدريبية )    9

 النتائج التالية:    SPSSالبياانت إحصائيا ابستخدام برانمج  

الفسيولوجية )اإلمكانية  املتغريات  الفارتلك على بعض  تدريبات  استخدام  أثر  دالة إحصائيا يف  وجود فروق 

احلجم املتبقي، احلد   التنفسية القصوى، احلجم الزفريي القسري عند الثانية األوىل، السعة احليوية، السعة الرئوية الكلية،

مرت يف فلسطي   800(  (، حامض االكتيك( واإلجناز الرقمي لدى متسابقي  VO2maxاألقصى الستهالك االكسجي 

 بي القياس القبلي والقياس البعدي ولصاحل القياس البعدي. 
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دراسة دكتوراه   (Authors, Piscitelli, Lampis, & Zancanaro, 2012دراسة  ) 

ت املوسم التنافسي على اخلصائص العضلية ،البيولوجية والنفسية لالعيب كرة يد على املستوى الدويل. بعنوان أتثريا

كان اهلدف من هذه األطروحة هو حتليل أتثري املوسم الرايضي على اخلصائص بدنًية ،فسيولوجًية ونفسية لالعيب 

هج التجرييب، حبيث قاموا بدراسة املظهر العضلي كرة اليد يف اندي تكتل مونبلييه لكرة اليد، استخدم الباحثون املن

لالعبي خالل مرحلة اعداد ماقبل املنافسة ومرحلة املنافسة اما عن اخلصائص البيولوجية والنفسية متت مراقبتهم  

طوال مراحل املوسم التنافسي، أجري البحث على عينة من االعبي احملرتفي لنادي منبوليه الفرنسي اغلبهم من 

الوطين الفرنسي و حمرتفي اجانب، و افرتض الباحثون ان فرتة ما قبل املنافسة هي الفرتة املناسبة لتطوير   الفريق

أداء العضالت، وابلتايل حىت يبدأ العبوا كرة اليد فرتة املنافسة مبستوايت جيدة من القوة والسعة. و مت التوصل اىل 

 الدراسة بي مراحل املوسم التنافسي.انه توجد فروق ذات داللة احصائية يف بعض متغريات  

م يف وضع املنافسة  800بعنوان تنمية معايري التهوئة  لسباق    (  Christine Banon, 2001دراسة )

كان الغرض من هذا البحث هو مجع وحتليل املعلومات، يتم تنفيذ أجهزة التنفس الصناعي للرايضيي املتخصصي 

أي إبعادة إنتاج النموذج املعتاد: البدء السريع، احلفاظ على سرعة املكتسبة مرت على وضع املنافسة     800ملسافة  

 عدائي و كانت التساؤالت كا التايل:    5مث تنخفض السرعة. على عينة مكونة من  

مرت؟ إذا كان نعم بعد كم من الوقت؟ وهل يتم احلفاظ على هذه القيمة   800خالل    V02maxهل نصل إىل  

  ق؟حىت النهاية من السبا

 تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي:

 مرت   800خالل    V02maxيصل مجيع الرايضيي إىل   -



 الفصل التمهيدي 

22 
 

مرت من مث ينخفض  تدرجيًيا حبوايل  300اثنية )أي ما يزيد قليالً عن  45بعد   V02maxيتم الوصول إىل  -

 مرت( من اجلري   600او يزيد قليالً عن    )مايقارب  78٪ بداية من الثانية   20

بعنوان  برانمج تدرييب لتطوير املطاولة الالهوائية وأتثريها عمى بعض املتغريات البدنية   (  2018دراسة )بدراوي،  

 مرت جري موانع كان اهلدف من الدراسة:  3000والفسيولوجية ومستوى االجناز يف سباق  

 ملتحمل الالىوائي على بعض املتغريات البدنية والفسيولوجية ومستوى التعرف على أتثري الربانمج التدرييب - 

 مرت جري موانع.   3000االجناز يف سباق  

 م موانع ملمجموعة الضابطة.  3000التعرف على أتثري الربانمج التدرييب على اجناز جري     - 

 ة التجريبية.م موانع ملمجموع  3000التعرف على أتثري الربانمج التدرييب على اجناز جري   - 

 فرضيات   3و قد افرتض الباحث  

توجد فروق دالة إحصائياً بي القياسي القبمي والبعدي ملمجموعة الضابطة ىف بعض املتغريات البدنية    - 

 مرت جري موانع لصاحل القياس البعدي.   3000والفسيولوجية ومستوى االجناز لسباق  

ي والبعدي ملمجموعة التجريبية يف بعض املتغريات البدنية توجد فروق دالة إحصائياً بي القياسي القبم - 

 مرت جري موانع لصاحل القياس البعدي.  3000والفسيولوجية ومستوى االجناز الرقمي لسباق  

توجد فروق دالة إحصائياً بي اجملموعتي التجريبية والضابطة ىف بعض املتغريات البدنية والفسيولوجية  - 

 مرت جري موانع لصاحل اجملموعة التجريبية.  3000ومستوى االجناز لسباق  

متثلت املتغريات الفيسيولوجية يف )نسبة تركيز حامض الالكتيك ىف الدم ىف الراحة وبعد اجملهود، النبض  - 

اما  التنفس والسعة احليوية(  البدنية، احلد األقصى الستهالك األكسجي، متغريات  الكفاءة  الراحة وبعد اجملهود،  ىف 

 م عدو، الوثب العريض، املرونة( 100م عدو،  30ت البدنية فتمثلت يف ) املتغريا
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سنة من طلبَةكلية   18مت إختيار العينة ابلطريقة العمدية حيث وقع إختيار الباحث على الالعبي حتت     - 

يف فريق الضاحية الرتبية الرايضية جامعة بغداد (اجلادرية)  وهم الطالب املميزين يف جري املسافات الطويلة واملشاركي  

طالب مت تقسيميم إيل جمموعتي متكافئتي إحدامها جتريبية واألخرى   16ابلكلية من فىة الشباب وكان حجم العينة  

 طلبة.كما مت استخدام املنهج التجرييب. 8ضابطة قوام كل منها   

 و متثلت اهم االستناجات يف: 

اهلوائي والالهوائي نتيجة االنتظام ىف التدريب حققت اجملموعة الضابطة تقدم بسيط ىف مستوى التحمل   - 

ونتيجة تطبيق تدريبات لتنمية الصفات البدنية العامة واخلاصة مما أدي إىل حتسن القدرات  الفسيولوجية قيد البحث 

 مرت جري موانع.   3000ومستوى االحناز ملسابقة  

ئي والالهوائي نتيجة لتطبيق تدريبات لتنمية  حققت اجملموعة التجريبية تقدماً ممحوظاً ىف مستوى التحمل اهلوا  -

الصفات البدنية العامة واخلاصة ابإلضافة إيل تطبيق تدريبات لتنمية التحمل الالهوائي بصورة أكرب من التحمل اهلوائي 

مرت جري موانع 3000مما أدي ذلك إيل حتسن ملحوظ ىف القدرات الفسيولوجية قيد البحث ومستوى االجناز ملسابقة  

. 

  3000تدريبات تنمية وتطوير التحمل الالهوائي هلا أتثري إجيايب ىف حتسي القدرات الفسيولوجية لالعيب    - 

 مرت جري موانع . 

مرت جري موانع نتيجة لتحسي القدرات البدنية القدرات الفسيولوجية   3000حتسن مستوى االجناز لالعيب    - 

 50القدرات الالهوائية واليت ختدم املتسابقي ىف بداية السباق من    لتطبيق تدريبات تنمية وتطوير التحمل الالهوائي و

 م.   300  -  200م األوىل منه وكذلك ىف املرحلة األخرية من السباق وهي من   75  -

 اهم التوصيات - 
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اإلهتمام بتنمية التحمل الالهوائي ضمن الوحدات التدريبية بصورة أكرب من تنمية التحمل اهلوائي ملا  - 

 مرت جري موانع.  3000ثري إجيايب علي حتسي القدرات الفسيولوجية ومستوى االجناز لالعيب  له من أت

 ةيبعض القدرات البدن  ريالتحكم مبعدل ضرابت القلب لتطو   ري أتث  بعنوان   (2015،   ميدراسة )فالح و كر 

 م، كان اهلدف منها: 1500واالجناز لدى عدائي    ةيوالكفاءة البدن

والضابطة   ةيبياالختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجر   ي تحكم مبعدل ضرابت القلب بال  ري التعرف على أتث  -

 م.1500واالجناز لدى عدائي    ةيوالكفاءة البدن  ةي بعض الصفات البدن  رييف تطو 

والكفاءة  ةيبعض الصفات البدن ريوالضابطة يف تطو  ةيبياجملموعة التجر  ي ب ةيالتعرف على االختبارات البعد  -

 م.1500واالجناز لدى عدائي    ةيالبدن

 فرضيات:  3و قد افرتض الباحثان   - 

والضابطة يف   ةيبيالقبلي والبعدي للمجموعة التجر   نياالختبار   يب  ةيوجود فروق ذات داللة إحصائ - 

 .م1500واالجناز ولصاحل االختبار البعدي لدى عدائي    ةيوالكفاءه البدن  ةيبعض الصفات البدن  ريتطو 

 ريوالضابطة يف تطو   ةيبياجملموعة التجر   يب   ةيالبعد   ن ياالختبار   ي ب  ةيوجود فروق ذات داللة إحصائ   - 

 م.1500لدى عدائي    ةيبيواالجناز ولصاحل اجملموعة التجر   ةيوالكفاءة البدن   ةيالصفات البدن

م يف حمافظة ميسان مت اختيارها ابلطريقة العمدية ) 1500عدائي اختصاص    8الدراسة من     نةيتكونت ع-

 للعينة الظابطة(.   4للعينة التجريبية ()  4

استخدام املنهج التجرييب و ذلك ملالئمته و نوع الدراسة، و متثلت متغريات الدراسة يف ) مطاولة السرعة،   مت 

البدنية   الكفاءة  الرشاقة،  للرجلي،  القوة  الرقمي ل  مطاولة  الباحثان اىل جمموعة من 1500و اإلجناز  م(، و توصل 

 اإلستنتاجات:
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 ة يعلى بعض الصفات البدن ايبجيإ ريمن خالل معدل ضرابت القلب كان هلا أتث   ةينيالتحكم ابلراحة الب  ان 

 .  ةيبيمرت للمجموعة التجر   1500واإلجناز الرقمي    ةيالبدن  والكفاءة

الب  نيتبا  هناك الصفات  بعض  البدن  ةيدنيف  لعدو    ةيوالكفاءة  الرقمي  االجناز  ب  1500و  اجملموعيت   يمرت 

 ة يبيالتجر 

 البحث.   نةيلع  والضابطة

  :   اتيالتوص

 .يضايللر   في ي املستخدمة وفق التحكم مبعدل ضرابت القلب كونه مؤشر وظ   ةينيعلى الراحة الب  د يالتاك •

 على استخدام الراحة وفق معدل ضرابت القلب على بعض االلعاب االخرى .   د يالتاك •

: مستوى القوة والسرعة ومتغريات الدم العنوان   (Bachero, Pareja, & Badilo, 2017دراسة  )  

 م احملرتفي.800خالل موسم رايضي لعدائي  

 أهداف البحث:  •

م املستوى العايل، 800واهلرموانت لدى عدائي  حتليل تغريات القوة والسرعة )العدو( وخصائص الدم   - 

 خالل موسم رايضي كامل. 

 البحث:   منهج

 استخدم الباحثون املنهج الوصفي ملالئمته وطبيعة الدراسة واهدافها. - 

 البحث:   عينة

م ) أفضل زمن هلم يرتاوح بي 800رايضيا من الذكور على املستوى الوطين والدويل يف مسافة    13 - 

 (  1:58اىل    1:43
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 سنة.  5.3±    22.9:  السن

 سم.  5.5±    175.2:  الطول

 كلغ.   4.4±    62.9:  الوزن 

 أدوات البحث:  •

 : االختبارات

 م 200م واختبار 20اختبار السرعة:   - 

 .CMJز املضاد  والقف  SJاختبار القفز   - 

 . SQاختبار القرفصاء الكاملة   - 

 أهم النتائج:  •

 ( CMJ  ،SJ  ،SQم،  200م،  20زايدة عامة يف خمتلف متغريات القوة والركض ) - 

 (.CMJ  ،SQم،  200زايدة ذات داللة معنوية يف نتائج االختبارات ) - 

 حدوث تغريات يف مكوانت الدم مع اخنفاض كفاءة عمل اجلهاز املناعي.  - 

 م(.  800حتسن كبري يف األداء )ركض   - 

التكيفات العصبية العضلية املسؤولة عن حتسي قوة األطراف السفلية والركض ميكن أن تؤثر جزئًيا على  - 

 مرت   800تعزيز األداء يف فعالية  

 أهم التوصيات:  •
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ملساعدة املدربي والرايضيي على جيب مراقبة االستجابة امليكانيكية والدموية واهلرمونية لدى الرايضيي   - 

حتسي تنظيم حمتوايت التدريب طوال املوسم وقد تكون مفيدة يف تشخيص حاالت اإلفراط يف التدريب أو اإلفراط يف 

 التدريب لدى الرايضيي. 

جيب أن تقوم الدراسات املستقبلية إبجراء املزيد من االختبارات لتحليالت أكثر مشواًل لتأثريات أمحال  - 

التدريب على األداء البدين والتكيفات الفسيولوجية من أجل حتسي حمتوايت التدريب ومنع احلاالت البدنية الغري مرغوب 

 فيها واليت ميكن أن تؤثر على األداء لدى الرايضيي رفيعي املستوى.

العنوان: النمذجة  •  (Véronique , Laurence , Jean , & Morton, 2009دراسة )

 مرت.   1500و    800للتمثيل الغذائي الالهوائي واهلوائي يف مسافة    التفاضلية

 أهداف البحث:  •

حتاول هذه الدراسة توضيح التغيريات يف األيض الطاقوي أثناء منافسة مضمار املسافات املتوسطة من  - 

املستخدم يف املنافسات خالل فحص كيفية ارتباط هذه التقلبات ابلتغريات يف سرعة اجلري، وحتديد نوع النظام الطاقوي  

 م.1500م و800املتوسطة  

 منهج البحث: املنهج التجرييب  •

 عينة البحث:  •

 م 1500سباقات بطول    7م و    800كانوا متخصصي يف سباقات    8عداء للمسافات املتوسطة    15 - 

 أدوات البحث:  •

 : االختبارات

 القياسات االنتوبومرتية )طولن وزن(  - 
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قياسات اجللد خلمس مناطق )العضلة ثالثية الرؤوس ، العضلة ذات الرأسي ، فوق احلرق ، حتت  - 

 الكتف ، و منتصف الفخذ( 

 . Womersleyو    Durninحساب نسبة الدهون يف اجلسم ابستخدام صيغة  - 

 أهم النتائج:  •

زمين للقدرة الالهوائية  مرت هم أولئك الذين حققوا أعلى حدد    1500كان أفضل املتسابقي يف فعالية   - 

 يف الثلثي األولي من السباق. 

مرت هم أولئك الذين حققوا أعلى إمجايل نقص يف األكسجي   800وكان أفضل املتسابقي يف فعالية   - 

 املرتاكم. 

 أهم التوصيات:  •

البدء   1500تشري هذه النتائج إىل أن أفضل أداء ملسافة   -   مرت يعتمد على قدرة العداء على عدم 

 بسرعة كبرية وبقدرة الهوائية أقل )احلفاظ على حد زمين أطول عند الطاقة الالهوائية(.

مرت، قد يعتمد بشكل أكرب على إمجايل نقص األكسجي الذي ميكن للرايضيي    800ان اجلري ملسافة   - 

 .VO2maxرية أعلى من  حتمله قبل اإلرهاق، لذلك، قد حيدد االحتياطي الالهوائي الوقت الالزم للذهاب أبي سرعة فو 

: أتثري تكييف طرق التدريب يف املسافات املتوسطة على تنمية العنوان   (SAYEH, 2018دراسة  )

 ( U 20الصفات البدنية )فئة  

 البحث:   فرضية

 أساليب التدريب املعدلة يف الفرتة التحضريية، إىل تطوير أفضل للصفات البدنية لألواسط  تؤدي

 أهداف البحث:  •
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 م( خالل الفرتة التحضريية.  1500م،   800تنمية الصفات البدنية لعادئي املسافات املتوسطة ) .1

 ضي ورفع مستواه.حتدبد طريقة التدريب األفضل من خالل التعديل عليها لتطوير أداء الراي .2

 البحث: املنهج التجرييب   منهج

 يف كل جمموعة(   04عدائي أواسط )  08عينة البحث: تكونت عينة البحث من   •

 أدوات البحث:  •

 : االختبارات

 د   5اختبار السرعة: اختبار التحمل   - 

 اختبار القوة: اختبارات احلزام، اختبار التكرار األقصى  - 

 اختبار قوة الرجلي: القفز العمودي البعد نقطة ممكنة - 

 اختبار القفز األفقي: القفز ألبعد مسافة ممكنة - 

 اختبار املرونة: اختبار والز و ديالن  - 

 أهم النتائج:  •

أظهرت االختبارات اليت مت إجراؤها وجود فرق معنوي بي االختبار األول واالختبار الثاين للمجموعة  - 

بتكييف طرق التدريب وجلميع الصفات البدنية املدروسة، بينما االختالف مل يكن ذا داللة ابلنسبة للمجموعة اليت قامت  

 الثانية )مل تستخدم تكييف طرق التدريب( 

متكنا من أتكيد الفرضية اليت مت طرحها سابقا، وأن برامج التدريب القائمة على األساليب املعدلة هلا  - 

 لصفات البدنية للرايضيي. مسامهة أفضل يف تطوير ا

 أهم التوصيات:  •
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املرونة  -  املتوسطة على غرار  املسافات  البدنية عند عدائي  الصفات  بتدريب وتطوير خمتلف  االهتمام 

 والقوة وليس صفات التحمل والسرعة فقط. 

 اعتماد طريقة تكييف طرق التدريب كوسيلة مساعدة لتحقيق نتائج أفضل .  - 

: اخلصائص الفيزيولوجية للعدائي النخبة خالل العنوان   (Svedenhag & Sjodin, 1985دراسة  )

 وبعد املوسم، ذكور. 

 أهداف البحث:  •

حتديد التغريات اليت تطرأ على بعض اخلصائص الفيزيولوجية لعدائي املسافات املتوسطة والطويلة خالل  - 

 مراحل خمتلفة من املوسم الرايضي.

 البحث   منهج

عدائي اختصاص مسافات متوسطة   05عدائي للفريق الوطين السويدي للمضمار وامليدان )  10البحث:    عينة

 سنة.   6.4سنة(، متوسط عمرهم التدرييب    23عدائي للمسافات الطويلة   05سنة،    21ومتوسط عمرهم  

 كلغ  67.5مرت،    1.81

 متغريات البحث التابعة:  •

  Vo2maxاالستهالك األقصى األكسيجيين   -

 يف الدم   الالكتات -

 أهم النتائج:  •

زايدة االستهالك االكسيجيين االقصى يف املوسم خاصة خالل فصل الصيف )فرتة املنافسات( أكثر  - 

 منه يف الشتاء. 
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 اخنفاض كبري لالستهالك االكسيجيين االقصى خارج املوسم الرايضي جلميع العدائي.  - 

مليمول/لرت، خالل االنتقال من شهر جانفي اىل فصل الصيف   4يف الدم والبالغ    زايدة تركيز الالكتات - 

الدم بعد اإلرهاق بشكل  املنافسات، أي زايدة تركيز الالكتات يف  التدريبات والتوجه حنو  )ماي( بفعل ارتفاع شدة 

 ملحوظ. 

: حتليل املتغريات البدنية والتمثيل الغذائي والسياقية لألداء  العنوان   (Anthony  ،2017دراسة    ) 

 العبي، نظام أومليب جديد.  7الرايضي: حالة لعبة الريغيب  

 أهداف البحث:  •

 حتليل املتغريات البدنية والسياقية اخلاصة بلعبة الريغيب السباعية. - 

 باعية.حتليل التمثيل الغذائي املنتهج يف منافسات لعبة الريغيب الس - 

 البحث: املنهج الوصفي التحليلي  منهج

 العب ذكور حمرتف من فريق الريغيب الفرنسي  18البحث:    عينة

 سنة  4±    27:  السن

 سم   9±    183:  الطول

 كلغ  13±    89اجلسمية:    الكتلة

 أدوات البحث:  •

 - GPS 

 - Dartfish 

 :االختبارات
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 VMA Léger et Boucherاختبار قياس السرعة اهلوائية القصوى   - 

 Vo2max Medical Developpement S2500اختبار قياس االستهالك االكسيجيين االقصى   - 

 م. 80اختبار السرعة القصوى   - 

 CMJاختبار القفز العمودي   - 

 أهم النتائج:  •

 أتثري املتغريات السياقية على األداء البدين والفين لالعبي يف املباراة - 

 ملباراة تؤثر على نشاط الالعبيأن مستوى اخلصم وكذلك نتيجة ا - 

 األداء الفين يتأثر عندما يلعب العبو فريق فرنسا ضد فريق أقوى )نقص االستحواذ والتمرير( - 

وجود عالقات كبرية بي تركيزات الالكتات وذروات النشاط املسجلة يف الدقائق الثالث األخرية من  - 

 حتلل السكر هي مطلب أساسي يف هذا التخصص.   اللعب، مما يشري إىل أن استخدام الطاقة عرب مسار 

 تغري التوازن احلمضي القاعدي بشكل كبري يف هناية املباراة  - 

 حركة عالية الشدة لكل مباراة.  26أن الالعب يؤدي يف املتوسط  - 

اثنية وتتضمن   40تكرارات عالية الكثافة يف املباراة ، متوسط مدهتا حوايل    4يتم حساب حوايل   - 

 رايضة مجاعية ذات تكرار مكثف.   7ثواٍن. وابلتايل ، ميكن اعتبار لعبة الريغيب    9رتجاع أقل من  أوقات اس

 مرت   800: تطبيق احتياطي السرعة الالهوائية لنخبة اجلري ملسافة  العنوان   (Sandford, 2018دراسة  )

 أهداف البحث:  •

الفائزين   -  التكتيكي الذي مييز  العاملية واألوملبية على مسافة  معرفة السلوك  مرت يف   800ابمليداليات 

 العصر احلديث. 
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 من حيث صلتها مبراحل السباق احلرجة.   ASRحتليل األمهية احملتملة الحتياطي السرعة الالهوائية   - 

 البحث:   منهج

 املنهج التحليلي )جمموعة من الدراسات(  - 

 أهم النتائج:  •

 وائية ابعتباره املقياس األكثر موثوقية وعملية للتطبيق امليداين.مت حتديد احتياطي السرعة الاله - 

مرت للفائزين ابمليداليات األوملبية  800متطلبات سرعة القطع أسرع مما كانت عليه يف السابق ملسافة  - 

 والعاملية. 

 مرت   800هو حمدد رئيسي ألداء فعالية    ASRأن احتياطي السرعة الالهوائية    - 

ي السرعة الالهوائية هي أداة مفيدة لتصنيف العدائي واليت قد تساعد املدربي على احتياط  ASRأن  - 

 ختصيص هنج التدريب اخلاص هبم.

 التعليق عن الدراسات السابقة و املشاهبة:  ـ 8
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 يوضح التعليق على الدراسات السابقة   1جدول رقم   

 ى الدراسات التعليق على حمتو  العناصر األساسية 

 األهداف

بعض الدراسات هدفت إىل معرفة أثر التدريب فرتي على بعض القدرات 
الفيسيولوجية والبدنية، ومنها ما هدفت إىل التعرف على مدى أتثريات 
من  جمموعة  بعض  على  الرايضي  املوسم  من  مرحلة  او  الرايضي  املوسم 

 املؤشرات  

اجلانب التطبيقي 
 

 املنهج املستخدم 

املنهج التجرييب، واختلفت يف التصاميم ما بعض الدراسات استخدمت  
و  وضابطة(  )جتريبية  اجملموعتي  تصميم  الواحدة،  اجملموعة  تصميم  بي 

 ( وتصميم تدوير اجملموعات املتكافئة.2وجتريبية  1)جتريبية

الدراسات  أجل  من  وذلك  الوصفي  املنهج  استخدم  االخر  البعض  أما 
 التحليلية و   املقارنة

عينة 
 البحث

 فرد.  18-05تراوح حجم العينة يف الدراسات السابقة ما بي   عددها 

 نوعها
اختلفت عينات الدراسات السابقة بي طلبة من منتخبات جامعية 
ورايضيي من أندية مدنية وعدائي النخبة، وتنوعت ختصصاهتم بي 

 عدائي ألعاب القوى والعيب كرة اليد، الريغيب. 

طريقة 
 اختيارها

 اخيار العينة بطريقة قصدية يف اغلب الدراسات السابقة. مت  

 2020و  1985اجريت الدراسات املقدمة يف الفرتة ما بي   اجملال الزمين
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، اتفقت كل الدراسات يف استخدام اإلختبارات البدنية،الفيسيولوجية وسائل مجع البياانت 
 بيوكيميائية والقياسات املورفولوجية. 

األدوات اإلحصائية 
 املستعملة 

ألدوات   مت استخدام معامالت االرتباط وذلك حلساب املعايري السكيومرتية
القياس، وكذا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، إضافة إىل اختبار 
والتجريبية(،   )الضابطة  اجملموعات  نتائج  بي  الفروق  ملقارنة  أبنواعه  ت 

 والقياسات )القبلية والبعدية(، و اختبار حتليل التباين املتكرر. 

 أهم النتائج 

ليب التدريب اليت طبقت من توصلت الدراسات إىل أمهية طرق وأسا
خالل الربامج التدريبية لتطوير وحتسي الصفات البدنية، واملتغريات  

 الفيسيولوجية اليت وضعت من أجلها. 

كما توصلت لوجود  فروق ذات داللة احصائية لبعض املؤشرات  
 املدروسة خالل مراحل املوسم الرايضي.

 

 واملشاهبة واملرتبطة: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة   ـ 9

تعترب الدراسات السابقة مبثابة خربات علمية جادة ميكنها أن تفتح آفاقا علمية وحبثية أمام الباحثي قصد خوض 

غمار البحث أبقل تكلفة ويف أقل وقت ممكن أيضا، حيث ساعدت هذه الدراسات الباحثة يف مجلة من النقاط متثلت 

 ا من حيث: يف حتديد خطوات الدراسة وإجراءاهت

 حتديد املنهج املناسب لطبيعة الدراسة وهو املنهج التجرييب.  - 

 حتديد العينة وطريقة اختيارها وحجمها.  - 
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 التعرف على أهم االختبارات املستخدمة وحتديد أنسبها.  - 

 حتديد مدة تطبيق الربانمج التدرييب وعدد الوحدات التدريبية يف االسبوع.  - 

 املعاجلات اإلحصائية املناسبة مع متطلبات هذا البحث.حتديد   - 

 االسرتشاد بنتائج هذا البحث على ضوء نتائج الدراسات السابقة واملشاهبة.  - 

نتائج هذه الدراسة هذه الدراسات التعرف على طرق عرض ومناقشة النتائج والوقوف على ما توصلت إليه   - 

لتفسري وأتكيد نتائج الدراسة احلالية. 



 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 3جامعة اجلزائر

 معهد/الرتبية البدنية والرايضية 
 ختصص: التدريب الرايضي النخبوي 

 يف التدريب الرايضي النخبوي   LMDأطروحــة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتـوراه  
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 ملخص الدراسة 

هدفت الدراسة للتعرف على كيفية تغري بعض املؤشرات الفيسيولوجية خالل مراحل املوسم الرايضي لدى عدائي 
 م اكابر ذكور. 800

حيث افرتضت الباحثة وجود فروق ذات داللة احصائية  يف املؤشرات الفيسيولوجية بي مراحل املوسم الرايضي 
عدائي مت 10ولتحقيق ذلك قام الباحثة إبستعمال املنهج الوصفي بتصميم القياسات املتكررة على عينة متكونة من  

  العسكري للمسافات املتوسطة.إختيارهم بطريقة قصدية واملتمثلي يف عدائي املنتخب الوطين 
الدراسة  على  السابقة مت عرض جمموعة من اإلختبارات املقرتحة لقياس متغريات  الدراسات  بعد االطالع على 
املشرف ليتم بعدها حتديد اإلختبارات كالتايل: لقياس احلد األقصى إلستهالك األكسجي مت اختيار اختبار بريكسي،  

اختبار نوفميجانوف، ابلنسبة ملؤشر التعب مت إختيار إختبار راست، وأخريا مت استعمال ساعة   أما ملؤشر الكفاءة البدنية
 بوالر لقياس النبض يف الراحة. 

بعد اخذ املوافقة من اجلهات املعنية ابداء االختبارات قامت الباحثة أبداء مقابلة مع املدرب الوطين من اجل وضع 
 ت اليت سيتم اجراؤها وطرح اسئلة ختص العملية التدريبية. املدرب يف الصورة من انحية االختبارا

( لتحليل النتائج توصلت SPSSوبعد االنتهاء من مجع البياانت استخدمت الباحثة برانمج معاجلة الرزم اإلحصائية )
ات الثالث الدراسة إىل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع متغريات الدراسة بي القياس الرابع ومجيع القياس

االخرى ولصاحل القياس االرابع مما يدل على األثر االجيايب للربانمج التدرييب املعتمد من طرف املدرب الوطين. اي يوجد 
فروق يف املؤشرات الفيسيولوجية بي مراحل املوسم الرايضي حيث سجلنا احسن مستوى لكل املؤشرات قيد الدراسة 

 يف مرحلة املنافسات. 
أتثري الربانمج التدرييب )املعتمد من طرف املدرب الوطين العسكري(  على كل من: احلد   حيث بلغت نسبة 

(، نبض القلب يف الراحة  r= .98(، مؤشر التعب ) r= .99(، الكفاءة البدنية )r= .99األقصى الستخالك االكسجي )
(r= .99 .) 

البدنية، نبض القلب يف   800احلد االقصى الستهالك االكسجي،    الكلمات الدالة: مرت، مؤشر التعب، الكفاءة 
  .الراحة
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Abstract 

                This study aimed to identify how some of the physiological indices change during the 

stages of the sports season among the top male 800m runners . 

                The researcher assumed that there are statistically significant differences in the 

physiological indices between the stages of the sports season. To achieve this, the researcher used 

the descriptive approach by designing repeated measurements on a sample of ten runners who have 

been selected intentionally, namely the national military team runners for average distances . 

                 The following tests were selected: To measure the maximum oxygen consumption, 

the Briksi test was chosen, for the physical efficiency index the Novmijanov’s test, and for the 

fatigue index, the Rast test was chosen, and finally, the Polar watch was used to measure the pulse 

at rest . 

               After the data collection, the researcher used” The Statistical Package for the Social 

Sciences” program (SPSS) to analyze the results. 

              The study concluded that there are statistically significant differences in all study 

variables between the fourth measurement and all the other three measurements in favor of the 

fourth measurement, which indicates the positive impact of the training program approved by the 

national trainer. That is to say; there are differences in the physiological indices between the stages 

of the sports season, where we recorded the best level for all indices under study in the 

competition’s stage . 

              The effect of the training program (approved by the National Military Trainer) reached 

(r= .99) on the Maximum oxygen consumption, (r= .99) on the Physical competency, (r=. 98)on 

the fatigue index and (r= .99) on the heartbeat at rest. 

                  Key words:  Maximum oxygen consumption, 800m, fatigue index,  physical 

competency,  Heartbeat at rest
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 مقدمة 

إن التطور اهلائل الذي نراه يف املستوايت الرايضية واألرقام القياسية خالل البطوالت العاملية أللعاب القوى يرجع  

أساسا إىل الطفرة العلمية  اليت أصبحت هي السمة األساسية يف الساحة الرايضية الدولية، وتعترب فيسيولوجيا الرايضة 

ى حتقيق تلك الوثبة الكبرية يف االجنازات الرايضية أللعاب القوى، فاالجنازات من أهم التطبيقات العلمية اليت ساعدت عل

الرايضية اليت حتققت يف الوقت احلاضر وارتفاع املستوى الرايضي بشكل عام مل أيت حمض الصدفة أو التكهن بل مثرة 

العلمية، اذ أن العملية التدريبية    التخطيط العايل للتدريب الرايضي الذي اعتمد أساسا على البحوث واخلربات والتجارب

هتدف اىل حتقيق األهداف املسطرة للوصول إىل التفوق الرايضي، وان الوصول اىل املستوايت العليا يتطلب بناء العملية 

( وتطورت DEUTSCH, 2014التدريبية على استعراض أمثل لقدرات الرايضي حىت يكون التوجه مثايل هلذا التدريب )

سية يف العاب القوى بشكل واضح وسريع يف عدة دول بعد ان وضعت هذه االخرية كل امكانياهتا لرفع االرقام القيا

الرايضيي  لكل  والفنية  البدنية  االمكانيات  استغالل كل  بواسطتها  ميكن  متقدمة  علمية  بطرائق  الرايضي      املستوى 

(، وهذا ما جعل الرايضيون يصلون العلى املستوايت طموحا يف منصات التتويج، وتعتمد العاب 2018)حكومي ،  

القوى يف تدريبها على وضع الربامج التدريبية العلمية املقننة لتطوير مستوى الرايضي، حيث ختتلف هذه الربامج ابختالف 

بينها فعاليات جري  املتوسطة    متطلبات ومواصفات كل فعالية ومن  م، لذا فقد ظهرت 1500م و   800املسافات 

املتغريات  املنافسة واليت اخذت بصفة خاصة  اليت هدفت خاصة اىل حتليل متطلبات  والنماذج  املقارابت  العديد من 

 ,Cazorla)،    (billat, laurcen, jean pierre, & hugh, 2009)الفيسيولوجية للرايضي كعنصر اساسي يف هذا اجملال  

( نقال عن حممد عبد الغين عثمان أن عملية اإلعداد البدين والوظيفي 2018،حيث ذكر )سرايعية و جمعور ،  (2014

العام واخلاص لعدائي املسافات النصف طويلة تعتمد على إكساهبم قدرا معينا من الطاقتي اهلوائية والالهوائية بنسب  
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ة النظام الالهوائي الاللبين حىت يستطيع العداء اكتساب م تفرض على املدرب تنمي800خمتلفة، اذن فخصوصية سباق  

السرعة يف بداية السباق، ابإلضافة إىل تنمية النظام الالهوائي اللبين حىت يتمكن من اهناء السباق بسرعة دون الوقوع يف 

بيا  لتنمية ( يف دراسته الذي اقرتح فيها برانجما تدري2017حالة التعب، حيث توصل قدراوي ) قدراوي و حريب ،  

التحمل اخلاص ابالعتماد على مترينات الهوائية من أجل تطوير القدرة على حتمل التعب وأظهرت الدراسة أن التمرينات 

مرت مما إنعكس إجيااب على اإلجناز الرقمي اخلاص هبم، وزايدة   800اليت طبقت زادت من مقاومة التعب لدى عدائي  

مية النظام اهلوائي حىت يستطيع العداء احملافظة على اإليقاع العايل طيلة مسافة على النظام الالهوائي بقسميه جيب تن

السباق، ويقصد ابلتدريب اهلوائي القدرة العضلية على االستمرار يف العمل العضلي )ألطول مدة ممكنة اعتماد على نتاج 

ءة التنفسية وكذلك عضالت التنفس ( حيث أن التدريب اهلوائي يعمل على حتسن الكفا2001الطاقة اهلوائية )محاد،  

ويساعد على استغالل أكرب قدر من سعة الشهيق، وكفاءة القلب والدورة الدموية من خالل زايدة حجم الضربة والدم 

املدفوع من القلب وخفض معدل النبض يف الراحة والتمرين ابإلضافة إىل التناغم العصيب وزايدة كفاءة اإلنزميات املساعدة. 

ية احلاجة إىل القوة القلبية التنفسية أي مايعرف ابحلد األقصى إلستهالك األوكسيجن وعلو مستواه يف دميومة وتظهر أمه

استمرار الالعب يف أداء العمل العضلي وحتمله ألطول مدة ممكنة، وهذا ما جعل الكثري من اخلرباء والباحثي ينظرون له 

( إضافة 2007األول لإلجناز حىت لو كان قليال  )رضوان ،    على أنه سالح الالعب ضد التعب الذي ميثل املعوق 

(  نقال عن ميديل أبن 2016لكونه أحد املؤشرات املهمة عند تقني محولة التدريب حيث ذكر عثمان )بو فدان ،  

الهوائي( أصبحا مؤشران اساسيان لرايضي   -قياس احلد األقصى إلستهالك األوكسجي وتقدير جمال التحول )هوائي

( أبن هناك 2018ستوى العايل الهنما يعتربان دليال دقيقا لربجمة التدريب، حيث أظهرت دراسة )حممد و بلباي،  امل

عالقة ارتباطية ما بي احلد االقصى الستهالك االكسجي واالداء خالل اجلري  أي كلما زاد مستوى احلد االقصى 

إبقتصاد اجلري  على  العداء  قدرة  زادت  االكسجي  دراسة   الستهالك  توصلت  وقد  عالية  وبفعالية  الطاقة        يف 
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(Duffield, 2005  إىل مدى مسامهة ااألنظمة الطاقوية اهلوائية والالهوائية يف سباق)م من خالل االعتماد على 800

 40%  مقابل  60عدة إختبارات يف حتديد هذه النسب و قد خلصت النتائج أن نسبة إسهام النظام اهلوائي بلغت 

% الهوائي ومنه يتضح أن سباق   30%هوائي و    70ظام الالهوائي عند الذكور أما ابلنسبة لإلانث فكانت  % للن

 مرت يعتمد على النظام اهلوائي إلنتاج الطاقة أكثر من النظام الالهوائي.    800

الرايضات طوال مراحل و    الرايضي يف خمتلف  تتبع  الدراسات حنو  السنوات االخرية  فرتات ولقد توجهت يف 

املوسم نظرا لكون عملية التقومی عملية مستمرة البد منها وذلك للوقوف على النقائص واستدراكها من جهة والتأقلم مع 

العراقيل اليت قد تقع كاإلصاابت والوقوع يف التدريب الزائد من جهة أخرى مما ينعكس سلبا على كل اجلوانب املتعلقة 

سيولوجية أو النفسية، حيث يتميز املوسم التدرييب مبرحلتي مهمتي يف عملية التحضري ابإلجناز الرايضي سواء البدنية، الف

للمنافسات، مرحلة التحضري العام وهناية املنافسة حيث ميكن رصد مؤشرات التطور البدين وخصائص الرتكيب اجلسمي 

(يف كرة اليد اليت هدفت Maurelli, 2018( مثل دراسة )2020طوال املوسم التدرييب )بن طاهر ، وليد ، و كريداش،  

لدراسة تغيري النمط العضلي االيزوسينيتكي، نبضات القلب، ومستوى التعب خالل املوسم الرايضي، وخلصت لوجود 

 ,Bachero, Parejaم فقد قام )  800تطور يف مستوى كل متغريات الدراسة بي بداية املوسم وهنايته، اما يف فعالية  

& Badilo, 2017سة لتحليل معظم التغريات اهلرمونية ومكوانت الدم  (  بدراhématologique    اضافة اىل املتغريات

( اجياد العالقة بي التعب العضلي 2002البدنية )السرعة و القوة(  طوال املوسم الرايضي، وحاول )شليب و بسيوين،  

بعض وضائف اجلهاز التنفسي مبستوى   ( العالقة بي2013ببعض املتغريات البيوكيميائية كما درس )عبد الرمحن ،  

 ، )اسامة  ودراسة  احليوية،  والسعة  االكسجي  الستهالك  االقصى  املتوسطة كاحلد  املسافات  لعدائي  الرقمي  االجناز 

( اليت هدفت ملعرفة مدى انعكاس كثافة التدريبات أثناء مرحلة ما قبل املنافسات على اللياقة البدنية لرايضي 2015

 سطة، حيث توصلوا لوجود تطور يف مستوى كل من املتغريات املدروسة خالل فرتات املوسم الرايضي. املسافات املتو 



 مقدمة 

 د  

 

و هذا ما ااثر فينا الرغبة وامليول للدراسة والبحث يف هذا اجملال و ذلك عن طريق دراسة تغري بعض املؤشرات 

م ولبلوغ ذلك قسمنا هذا البحث اىل اببي جانب نظري 800الفيسيولوجية خالل مراحل املوسم الرايضي لدى عدائي  

ع من مراجع، حبوث ومنشورات يف اجملالت، وقمنا بطرح واخر تطبيقي وهذا بعد اطالعنا على كل ماله عالقة ابملوضو 

االشكالية ووضع الفرضيات، امهية البحث واهدافه مث حتديد املفاهيم واملصطلحات، مث تطرقنا للدراسات السابقة واملشاهبة 

ثالثة فصول حبيث   وانتقينا ما حنتاجه من الدراسة النظرية وما حنتاجه يف الدراسة امليدانية، واحتوى اجلانب النظري على 

م واىل خمتلف املتطلبات البدنية، التكتيكية،  800م واشران فيه اىل سباق  800تناولنا يف الفصل األول متطلبات سباق  

الفيسيولوجية)قيد البحث(، املورفولوجية والنفسية، يف حي تطرقتا يف الفصل الثاين اىل اسس تدريب عدائي املسافات 

التدريب ودرجات احلمل  مرورا أبسس تنمية خمتلف الصفات البدنية، وصوال اىل الفصل   املتوسطة انطالقا من مبادئ

الثالث الذي تكلمنا فيه عن التخطيط للتدريب ومستوايته وفصلنا يف هيكلة وتكوين املوسم التنافسي بداية من مرحلة 

 للمرحلة االنتقالية وختمنا الفصل ابإلعداد االعداد مبا فيها طرق االعداد البدين والتدريب مرورا مبرحلة املنافسات وصوال 

النفسي، اما ابلنسبة للجانب التطبيقي تناولنا يف الفصل االول  والذي يعترب لب املوضوع حيث قامت الباحثة بداية 

من   بتحديد اإلجراءات امليدانية للدراسة واملتمثلة يف: الدراسة االستطالعية وأهدافها ونتائجها، مث الدراسة األساسية 

املنهج العلمي املستعمل وتصميمه، جمتمع البحث وعينة البحث وخصائصها مث ضبط متغريات الدراسة وذكر جماالت 

البحث، مث تطرق إىل أدوات الدراسة املستعملة واملتمثلة يف اإلختبارات وبعض القياسات اجلسمية لينتطرق للوسائل 

أثناء القيام ابلدراسة، أما يف الفصل الثاين املتمثل يف عرض وحتليل   اإلحصائية املستعملة وذكر الصعوابت اليت واجهناها 

ومناقشة النتائج حيث مت عرض النتائج بواسطة جداول واشكال بيانية لتسهيل قراءهتا مث متت مناقشة هذه النتائج على 

ضوء فرضيات البحث للخروج ابستنتاج عام وحتديد االفاق املستقبلية للدراسة.
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  االشكالية: ـ 1

يعترب التدريب عملية تعديل إجيايب ذو اجتاهات، خاصة تتناول سلوك الفرد من الناحية املهنية والوظيفية، وهدفه 

ن أجل رفع مستوى كفاءته يف اكتساب املعارف واخلربات اليت حيتاج إليها اإلنسان، وحتصيل املعلومات اليت تنقصه م

األداء وزايدة إنتاجه، حبيث تتحقق فيه الشروط املطلوبة إلتقان العمل وظهور فاعليته مع السرعة واالقتصاد يف اجلهد 

املبذول ويف الوقت املستغرق، أما يف النشاط الرايضي فيقصد ابلتدريب إكساب الرايضي املهارات واملعارف واخلربات 

 (. 2009كنه من الوصول إىل أعلى مستوى ممكن يف النشاط املمارس. )خليل،  والسلوك الذي مي

وتعترب العاب القوى ام االلعاب الرايضية وتعد رايضة متنوعة االختصاصات اليت هلا صدى واسعا على املستوى 

 . ق يف هذا اجملالالعاملي، فمن خالل البطوالت العاملية واألوملبية نالحظ اإلجنازات واملستوايت العليا اليت تتحق

وقد شهد العامل تطورا سريعا يف العاب القوى بعد أن وضعت الدول املتقدمة كل إمكانياهتا لرفع املستوى الرايضي 

الرايضيون  الفنية والبدنية للرايضيي كافة، وهذا ما جعل  بطرائق علمية متقدمة ميكن بواسطتها استثمار اإلمكانيات 

يل األومسة على النطاق الدويل واألومليب وهذا مل يكن ارجتاال بل جاء الستخدام الوسائل يصلون إىل اعلى  املستوايت ون

العلمية احلديثة يف التخطيط والتدريب بشكل علمي مقنن والذي جيعل هذا االخري القاعدة االساسية لتنمية ورفع مستوى 

القوى   العاب  ويعتمد مدربوا  املنشودة،  االهداف  اجل حتقيق  التدريبية الرايضي من  الربامج  التخطيط يف وضع  على 

لرايضييها من اجل الرقي مبستواهم وتطوير مواهبهم، وخيتلف التدريب من حيث النوع والكم من رايضي الخر وذلك 

حسب كل اختصاص  فلكل فعالية خصائص، مواصفات ومتطلبات خاصة هبا  ومن بي هذه الفعاليات أنخذ جري 

اخلصوص واليت تعد من أصعب الفعاليات ملا تتطلبه من جمهود عايل جدا اثناء التدريب املسافات املتوسطة على وجه  

وكذلك تداخل عمل انظمة الطاقة مبستوايت متشاهبة مما يشكل عبئ كبري على العداء اثناء التدريب وتنوع التمارين 
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ملتوسطة حسب تصنيف االحتاد مرت من املسافات ا  800حسب انظمة الطاقة املسيطرة على الفعالية، وتصنف فعالية  

الدويل اللعاب القوى لتوسطها سباقات الركض وتتميز هذه الفعالية ابستخدام انظمة الطاقة املختلفة اضافة اىل تداخل 

مرت من اجلانب الفسيولوجي فنجد أن هذا  800اكثر من صفة بدنية واشرتاكها ابألداء. أما عند التحدث عن سباق 

متداخل األنظمة الطاقوية حيث يرى فوكس أن النسبة التقريبية إلسهام مصادر الطاقة يف فعالية السباق هو سباق خمتلط  

( أي أن النظام املسيطر هنا هو النظام 2003%( هوائي )الفتـاح،    35%( الهوائي و)  65مرت هي )  800ركض  

البداية بسرعة   100يل  الالهوائي إذ تتم احلاجة إىل النظام الفوسفوجيين يف بداية السباق وملسافة حوا مرت إذ تكون 

مرت وهنا يكون نظام الطاقة الالهوائي   100قصوى مث خفض الشدة لتكون شبه قصوى حىت هناية السباق أو حىت ألخر  

اللبين ويف هناية السباق االنطالق بسرعة لتكملة السباق أبقل زمن أو احلصول على املركز األول. لذلك جيب أن يكون 

درات الالهوائية الالكتيكية )القدرة، السعة( ألن حامض الالكتيك يف هذه السباق يزداد مستوى تراكمه هناك تطوير الق 

 بشكل عال والذي يؤدي إىل حدوث التعب. 

ومتثل ظاهرة التعب الناتج عن نقص االكسيجي و مصادر الطاقة املختلفة وانتاج نواتج ايضية يف العضالت والدم   

م حيتاج اىل تنمية اجلانب الطاقوي اي ان 800وصول للمستوايت العالية، هذا يعين ان عداء  جانبا هاما من معوقات ال 

تكون له القدرة على انتاج الطاقة هوائيا والهوائيا طوال جمرايت السباق وهذا ما نطلق عليه فيسيولوجيا ابلكفاءة البدنية، 

"كفاءة اجلسم يف انتاج الطاقة اهلوائية والالهوائية خالل    وعند تناول الكفاءة البدنية ابلدراسة والتحليل جند اهنا تعين 

( و يكون ذلك اثر تطبيق االمحال التدريبية املختلفة اليت حتدث تكيفات 40، صفحة  2012النشاط البدين" )انيف،  

اخرى عديدة على خمتلف اجهزة العضوية ألداء وحتمل اجلهد املبذول أثناء السباق لتحقيق افضل زمن وهناك تغريات  

تطرأ  على اجلهاز التنفسي كتطور احلد االقصى الستهالك االكسجي الذي يعترب مؤشر فسيولوجيا هاما ميكن االعتماد 

(  يف دراستهم ان اذا وصل Henry ،2001، و Christine  ،Jean  ،Claireعليه يف التكهن مبستوى عدائينا وذكر )
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او تعدى ذلك فهذا ينبأ ببطل اومليب، اما عن   80املتوسطة اىل    احلد االقصى الستهالك االكسجي للعداء املسافات 

ابرز تغريات اجلهاز الدوري فقداكد اهلزاع أبن التدريب البدين املنتظم يقود اىل مجلة من التغريات الوظيفية االجيابية للعديد 

 كفاءة القلب على شكل من اجهزة اجلسم املختلفة مبا يف ذلك القلب و االوعية الدموية و يظهر هذا التحسن يف 

( فكل هذه املؤشرات تساهم يف توجيه العملية التدريبية  2010اخنفاض يف ضرابت القلب يف الراحة  )اهلزاع ب.،  

للعداء كما تنبئ املدرب مبدى تكيف العداء للربانمج التدرييب املسطر من اجل حتقيق ارقام متكنهم من املنافسة دوليا 

م 800لدويل أللعاب القوى الحظ الباحثون تراجع ترتيب العدائي اجلزائريي املختصي يف وعند تصفح موقع االحتاد ا

د، حيث أن هذا الرقم بعيد 1.44يف التصنيف العاملي ألحسن العدائي وان معظمهم مل يستطيعوا النزول حتت سقف  

الع على الدراسات السابقة ظهرت د ومن خالل هذه املعطيات وبعد االط 1.40.91كل البعد عن الرقم العاملي البالغ  

الوطين  املنتخب  لعدائي  الرايضي  املوسم  مراحل  الفيسيولوجية خالل  املؤشرات  بعض  مستوايت  ملعرفة  البحث  فكرة 

 م وهذا ما دفعنا لطرح التسِاؤل التايل:  800العسكري اختصاص  

 الفيسيولوجية خالل مراحل املوسم الرايضي؟ هل توجد فروق ذات داللة احصائية لبعض املؤشرات  

  التساؤالت اجلزئية:         ـ 1ـ1

 هل توجد فروق دالة احصائيا بي اختبارات مؤشر نبض القلب يف الراحة خالل مراحل املوسم الرايضي؟ •

هل توجد فروق دالة احصائيا بي اختبارات مؤشر احلد األقصى الستهالك االكسيجي خالل مراحل املوسم  •

 رايضي؟ال

 هل توجد فروق دالة احصائيا بي اختبارات مؤشر الكفاءة البدنية خالل مراحل املوسم الرايضي؟ •

 هل توجد فروق دالة احصائيا بي اختبارات مؤشر التعب خالل مراحل املوسم الرايضي؟  •
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 الفرضيات:  ـ 2

  الفرضية العامة:  ـ 1ـ2

 خالل مراحل املوسم الرايضي.  توجد فروق ذات داللة احصائية لبعض املؤشرات الفيسيولوجية

 الفرضيات اجلزئية:  ـ 2ـ2

 توجد فروق دالة احصائيا بي اختبارات مؤشر نبض القلب يف الراحة خالل مراحل املوسم الرايضي. •

املوسم  • مراحل  االكسيجي خالل  األقصى الستهالك  احلد  اختبارات مؤشر  بي  احصائيا  دالة  فروق  توجد 

 الرايضي

 صائيا بي اختبارات مؤشر الكفاءة البدنية خالل مراحل املوسم الرايضي.توجد فروق دالة اح   •

 توجد فروق دالة احصائيا بي اختبارات مؤشر التعب خالل مراحل املوسم الرايضي. •

 اسباب اختيار املوضوع:  ـ 3

 أسباب ذاتية:    ـ 1ـ3

 رايضة. إن  احتياران هلذا املوضوع راجع ملمارستنا أللعاب القوى وتعلقنا وحينا هلذه ال •

 امليول الشخصي للبحث يف ميدان العلوم الفسيولوجية.  •
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 أسباب موضوعية  ـ 2ـ3

اخنفاض مستوى ألعاب القوى اجلزائرية ابلنسبة للمسافات املتوسطة اليت كانت من اختصاص رايضيي املغرب  •

 العريب يف احملافل الدولية. 

 د1.44عدم نزول معظم  العدائي حتت حاجز   •

 تراجع ترتيب العدائي اجلزائرين مقارنة بعدائي العامل.  •

 اهداف الدراسة:  ـ 4

 معرفة  مدى أتثري برانمج املدرب على املِؤشرات الفيسيولوجية. •

 معرفة مدى تغري املؤشرات الفيسيولوجية  من مرحلة تدريبية ألخرى.  •

 املؤشرات الفسيولوجية. دراسة الفروق بي االختبارات القبلية والبعدية لبعض   •

 كشف حالة العدائي اجلزائريي الفيسيولوجية  •

 امهية الدراسة:  ـ 5

 تتجلى أمهية البحث يف جانبي أساسي مها: 

 األمهية العملية:  ـ 1ـ5

 تسليط الضوء على رايضي النخبة و حماولة توفري نتائج اخلاصة هبم.

 توفري معلومات علمية تفيد اجلهات املختصة ابلتدريب. 

 هذه املعلومات مع تلك املذكورة يف الدراسات الدولية.   مقارنة
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 وضع الدراسة بي اايدي الباحثي.

 االمهية العلمية:  ـ 2ـ5

 إضافة مرجع علمي للمكتبة اجلزائريةبوجه خاص و إىل أصحاب اإلختصاص املهتمي بوجه عام. 

 حماولة اقرتاح بعض التوصيات النظرية و التطبيقية.

 . ل حتقيق أهداف منشودة يف جمال التدريب الرايضيمواكبة البحث العلمي من أج 

 التعريف مبصطلحات البحث  ـ 6

 احلد االقــصى الستهالك االوكسجني.  ـ 1ـ6

احلد األقصى الستهالك األكسجي يعرب عن القدرة اهلوائية اليت ميكن للجسم من خالهلا   تعريف اصطالحي: 

ابستهالكه  تقوم  اليت  العضالت  إىل  ويوجه  اخلارجي  اهلواء  خالل  من  عليه  حيصل  الذي  األكسجي           استهالك 

 (.45، صفحة  2009)فتحي،  

م 800املنتخب الوطين العسكري اختصاص  :كمية األكسجي املستهلكة من طرف عدائي  تعريف اجرائي

 جري  خالل الدقيقة الواحدة. 

 التعب:  ـ 2ـ6

اخنفاض يف الكفاءة البدنية واحلالة الوظيفية للجسم كنتيجة ألداء عمل سابق وميكن قياسه من   تعريف اصطالحي: 

 (     2003خالل مظاهره اخلارجية عن طريق قلة العمل امليكانيكي املؤدى. )الفتاح،  
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نتيجة ألداء جمهود بدين قوي ومرتفع تؤثر   اجرائي:تعريف     البدنية والوظيفية للجسم،  إخنفاض مؤقت للكفاءة 

 بشكل واضح على مستوى عدائي املنتخب الوطين العسكري وقدرته على اإلستمرار يف السباق ابقصى سرعة. 

 نبض القلب يف الراحة:  ـ 3ـ6

 ( 69، صفحة 1998)رضوان ،  عدد نبضات القلب يف الدقيقة الواحدة"    تعريف اصطالحي: 

 عدد ضرابت القلب لعدائي املنخب الوطين العسكري خالل دقيقة واحدة يف حالة الراحة.  تعريف اجرائي:

 ة البدنية. ءالكفا ـ 4ـ6

اصطالحي: عضلي   تعريف  عمل  أقصى  ألداء  الالزمة  والالهوائية  اهلوائية  الطاقة  مواد  توفري  يف  اجلسم  إمكانية 

 (27، صفحة  2008ألطول فرتة زمنية ممكنة. )ابو العال و امحد،  ميكانيكي واالستمرار فيه  

قدرة عداء املنتخب الوطين العسكري على توفري القدرات الطاقوية من اجل القيام  ابداء جيد   تعريف اجرائي:      

 طوال السباق. 

 املوسم الرايضي:  ـ 5ـ6

 االصطالحي:   فالتعري

املوسم الرايضي: ميثل سنة تدريبية واحدة يتم فيها تنظيم املنافسات الرايضية املنظمة، يتكون من ثالث مراحل رئيسية: 

 (krasilshchikov , 2010, p. 03مرحلة االعداد ( التحضري)  مرحلة املنافسات، مرحلة االنتقال. )

نافسات املوسم التنافسي، تبدأ بنهاية املرحلة االنتقالية مع مرحلة التحضري: الفرتة اليت يعد و يؤهل فيها العداء خلوض م

 اول وحدة تدريبية و تنتهي أبول منافسة رمسية يف املوسم التنافسي.
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مرحلة املنافسة: هي الفرتة اليت تقام خالهلا سباقات املوسم التنافسي و تبدأ مع اول سباق و تنتهي أبخر سباق خالهلا. 

 (.270، صفحة  2008)محاد،  

املرحلة االنتقالية: هي الفرتة اليت تلي فرتة املنافسات مباشرة وتبدأ بعد آخر سباق يف املوسم التنافسي، وتنتهي أبول 

 (271، صفحة  2008وحدة تدريبية )جرعة تدريبية( يف فرتة اإلعداد للموسم التنافسي التايل. )محاد،  

ا عدائي املنتخب الوطين تدريباهتم و عدة سباقات يف اوقات دورة زمنية مغلقة ملدة سنة خيوض خالهل  التعريف االجرائي:

 حمددة. 

 م: 800سباق   ـ 6ـ6

مرت املرحلة احلرجة يف هذا السباق    400هذه الفعالية تستغرق ركض دورتي حول امللعب و البالغ    تعريف اصطالحي: 

 (53، صفحة  2010م. )قيس،  600م و  400تقع ما بي  

العاب القوى من املسافات املتوسطة و ذلك ابجلري دورتي كاملتي يف مضمار فعالية من فعاليات    تعريف اجرائي:

 م.400اجلري يبلغ طول اللفة الواحدة 

 الدراسات السابقة واملشاهبة:  ـ 7

 حبث علمي منشور مبجلة خمرب املنظومة الرايضية يف اجلزائر بعنوان:  :  (2017دراسة )حريب و قدراوي،  

 مقرتح لتنمية صفة حتمل السرعة اعتمادا على مؤشر التعب لدى عدائي املسافات املتوسطة. أتثري برانمج تدرييب 
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البحث  اختيار عينة  اجملموعتي جتريبية وضابطة، حيث مت  التجرييب ذو  املنهج  لذلك  الباحث  استخدم  وقد 

( 6والبالغ عددهم )( سنة  19  –   18ابلطريقة العمدية من عدائي اندي جنوم العاب القوى حاسي حببح أبعمار )

 ( ضابطة. 3( جتريبية و )3عدائي قسموا اىل جمموعتي ) 

( أشهر 3قام الباحث أبعداد برانمج تدرييب اشتمل على نوع من تدريبات التحمل العام وحتمل السرعة، وملدة )

 ( وحدات تدريبية يف األسبوع.3وبواقع )

مرت، 600مرت(، اختبار جري  300لسرعة اخلاص )أما ابلنسبة لإلختبارات إستعمل الباحث: اختبار حتمل ا

 مرت.   1500و  800البدء من العايل، اختبار كومسي للتنبؤ أبداء   25*8اختبار اجلري املكوكي  

حيث توصل الباحث إىل: أنه توجد فروق ذات داللة احصائية يف تنمية حتمل السرعة اعتمادا على مؤشر التعب 

للمجموعة التجريبية لصاحل االختبارات البعدية، وتوجد فروق ذات داللة احصائية يف بي االختبارات القبلية والبعدية  

تنمية حتمل السرعة اعتمادا على مؤشر التعب بي االختبارات البعدية للمجموعتي التجريبية والضابطة لصاحل العينة 

 التجريبية. 

 لرايضية يف اجلزائر بعنوان: فاعلية حبث علمي منشور مبجلة خمرب املنظومة ا  :(2018دراسة )إبراهيم،  

استخدام الراحة االجيابية والسلبية يف خفض التعب العضلي وفق برانمج مقرتح لتدريبات التحمل اخلاص اعتمادا على 

 مؤشر التعب. 

وقد استخدم الباحث لذلك املنهج التجرييب أبسلوب تدوير اجملموعات املتكافئة الستخدام املتغريات املستقلة، 

 –  18مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدية من عداءات اندي جنوم حاسي حببح أللعاب القوى أبعمار )  حيث

 ( عداءات.3( عداءات قسمن اىل جمموعتي تتكون كل جمموعة من )6( سنة والبالغ عددهم )19
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خلاص )حتمل السرعة، قام الباحث أبعداد برانمج تدرييب اشتمل على نوع من تدريبات التحمل العام والتحمل ا

 ( وحدات تدريبية يف األسبوع. 3( اسبوع وبواقع )12حتمل القوة( وملدة )

الباحث: اختبار اجلهد الالهوائي   الالهوائية   RAST TESTأما ابلنسبة لإلختبارات إستعمل  القدرة  لقياس 

 ومؤشر التعب. 

القوة( سامهت يف زايدة حتمل   حيث توصل الباحث إىل: أن تدريبات التحمل اخلاص )حتمل السرعة وحتمل 

تراكم محض الالكتيك لدى اجملموعتي يف االختبارين، وأن استخدام الراحة االجيابية يؤدي اىل سرعة التخلص من ااثر 

 التعب العضلي لدى عداءات املسافات النصف طويلة. 

ارنة يف القدرة الالهوائية  حبث علمي منشور مبجلة كلية الرتبية الرايضية بعنوان: مق   (  2017دراسة )مرزوك،  

 مرت للمتقدمي.   1500و  800،  400ومؤشر التعب بي عدائي فعاليات  

وقد استخدم الباحث لذلك املنهج الوصفي ملالئمته والدراسة، حيث مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العمدي 

( 8مرت، )400دائي  ( ع 8( عداء، ) 23( والبالغ عددهم )1500  -800  -400من عدائي النخبة للمسافات )

 مرت.   1500( عدائي  7مرت و )800عدائي  

قام الباحث ابإلختبارات التالية: القياسات اجلسمية )الطول والوزن(، اختبارات االنطالقات السريعة واملتكررة 

RAST TEST   
كض حيث توصل الباحث إىل: أن معدل القدرة الالهوائية ينخفض مع زايدة طول املسافة وارتفاع سرعة الر 

 مرت.  1500و  800،  400مرت، مع وجود فروق بي عدائي  400وكان اعلى معدل قدرة لدى عدائي  

مرت مما يدل على هبوط   1500وأن مؤشر التعب يرتفع مع زايدة طول املسافة وكان اعلى مؤشر لدى عدائي  

 مرت.   1500و  800،  400كبري ابلقدرة الالهوائية للعدائي، مع وجود فروق بي عدائي  
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حبث علمي منشور مبجلة التحدي يف اجلزائر بعنوان   (2019اسة  )بن رابح ، بن نعجة، خرويب ، و واضح،  در 

، الكفاءة البدنيةو   VO2MAX"أثر برانجمي تدريب الفرتي و الفارتلك على احلد األقصى الستهالك األوكسجي  

 اهليموغلوبي''  

وقد استخدم الباحثون لذلك املنهج التجرييب ملالئمته والدراسة، حيث مت اختيار عينة البحث ابلطريقة املقصودة 

  05عدائي كعينة جتريبية اوىل) طبق عليها برانمج التدريب ابستخدام طرسقة التدريب الفرتي ( و     05مكونة من  

عدائي للدراسة    05ابستخدام طرسقة التدريب الفارتلك( و     عدائي كعينةجتريبية اثنية)طبق عليها برانمج التدريب 

 االستطالعية،  

قام الباحثون ابإلختبارات التالية: القياسات اجلسمية )الطول والوزن(، قياس اهليموغلوبي يف الدم، اختبار كوبر 

 لقياس احلد االقصى الستهالك االكسجي و اختبار نوفميجانوف لقياس الكفاءة البدنية. 

( اسابيع وبواقع 6ام الباحث أبعداد برانجمي تدريبي اشتمال على طريقيت التدريب الفرتي و الفارتلك  وملدة )ق

 ( وحدات تدريبية يف األسبوع.2)

 حيث توصل الباحثون إىل مايلي:

الربانمج التدرييب الذي نفذ على اجملموعة التجريبية األوىل بطريقة التدريب الفرتي احدث زايدة يف احلد  •

 االقصى الستهالك االكسجي/ الكفاءة البدنية و اهليموغلوبي.

الربانمج التدرييب الذي نفذ على اجملموعة التجريبية االثانية بطريقة التدريب الفارتلك احدث  زايدة يف  •

 احلد االقصى الستهالك االكسجي/ الكفاءة البدنية لو حيدث اي تغيري يف اهليموغلوبي 

 أظهرت نتائج البحث فروقاً معنوية يف االختبار البعدي بي جمموعيت البحث يف املتغريات مجيعها •

VO2 MAX .كفاءة بدنية، اهليموغلوبي ، 
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 دريب الفرتي أفضل من اجملموعة اليت استخدمت أثبتت هذه النتائج أن اجملموعة اليت استخدمت الت  •

 تدريب الفارتلك. 

أثر استخدام املطاولة اهلوائية بطريقيت التدريب   ( دراسة ماجيسرت غري منشورة بعنوان:2004دراسة: )املوىل ،  

ث مرت، واستخدم الباح   800الفرتي منخفض الشدة واملستمر يف عدد من املتغريات الوظيفية واإلجناز يف عدو  

املنهج التجرييب ملالءمته لطبيعة البحث الذي أجري على طالب السنة الدراسية اخلامسة من خالل إجراء حتليل 

 التباين أنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية بي جمموعيت البحث 

مت االعتماد على طريقيت التدريب الفرتي منخفض الشدة واملستمر للكشف عن أفضلية هاتي الطريقتي يف 

مرت ، فضالً عن الكشف على التغريات الوظيفية اليت   800تطوير املطاولة اهلوائية ، وابلتايل حتسي اإلجناز يف عدو  

مرت ، وبعض متغريات   800تصاحب هذا التطور واحملددة بـ)معدل النبض يف أثناء الراحة ، ومعدل النبض بعد عدو  

 وظائف الرئة( . 

"أتثري تدريبات اجلري ابألسلوب الفرتي متغري الشدة على بعض املتغريات    بعنوان   ( 2010دراسة )عبد الغين ،  

 الفيسيولوجية واملستوى الرقمي لدى متسابقي املسافات الطويلة يف املدارس الثانوية للعاصمة اليمنية'' 

ء الراحة صنعاء"هدفت الدراسة ملعرفة أتثري التدريب الفرتي متغري الشدة على حتسن معدالت ضرابت القلب أثنا

والتحمل الدوري التنفسي والقدرة  الالهوائية واملستوى الرقمي لدى الناشئي يف مسابقات جري املسافات الطويلة، 

العبا من الناشئي يف مجهورية اليمن مت اختيارهم ابلطريقة العمدية ،وكانت مدة تطبيق الربامج   16وتكونت العينة من  

كل أسبوع، ومت التوصل إىل أن وجود فروق دالة احصائيا بي القياس القبلي وحدات تدريبية    06أسابيع بواقع    08

والقياس البعدي لصاحل القياس البعدي على حتسن معدل ضرابت القلب أثناء االراحة، والتحمل الدوري التنفسي ،و 



 الفصل التمهيدي 

18 
 

احصائي دالة  فروق  ووجود  التجريبية  اجملموعة  افراد  لدى  الرقمي  واملستوى  الالهوائية  التجريبية  القدرة  اجملموعتي  ابي 

والضابطة يف القياس البعدي على حتسن معدل ضرابت القلب أثناء االراحة ،والتحمل الدوري التنفسي واملستوى الرقمي 

 لصاحل اجملموعة التجريبية
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وى بعنوان "أتثري تدريب حتمل القوة على بعض املتغريات البدنية والفيسيولوجية واملست   (2009دراسة  )امل ،  

الرقمي عند العيب جري املسافات الطويلة". هدفت الدراسة إىل التعرف على أتثري تدريب حتمل القوة على بعض 

العبي من منتخب األمن   5املتغريات البدنية والفيسيولوجية واملستوى الرقمي ،وقد تكونت عينة الدراسة من  

أسبوع، وقد أشارت نتائج   12دة تطبيق الربانمج  والقوات املسلحة جلري املسافات الطويلة يف عمان ،واستمر م

هذه الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة احصائية بي القياسي القبلي والبعدي على بعض املتغريات الفيسيولوجية 

والقياسات اجلسمية (احلد األقصى الستهالك األوكسجي ونسبة الدهون)،كما أشارت النتائج أنه مل تظهر فروق 

احصائية ابلنسبة للمتغريات البدنية املتمثلة يف (السرعة ،القوة، حتمل القوة، حتمل السرعة، نبض يف ذات داللة  

 م(.                                             5000الراحة، جري مسافة

ريات حتت عنوان ''أثر استخدام أساليب خمتلفة لتدريبات الفارتلك على بعض املتغ  (  2004دراسة ) انصر ،  

م جري''. هدفت  الدراسة إىل أتثري كل 1500م،    800البدنية والفسيولوجية ومستوي اإلجناز الرقمي ملتسابقي  

على مستوي اإلجناز الرقمي وبعض املتغريات البدنية الفسيولوجية  Astrand and Gerechler Fartlekمن طريقيت  

 لالعيب املسافات املتوسطة. 

 4جرييب بطريقة القياس القبلي والبعدي بتصميم جمموعتي قوام كل منهما  استخدم الباحث املنهج الت - 

واألخري جتريبية اثنية واستخدمت   Astrand Fartleالعبي من العيب اندي الشمس إحدامها جتريبية واستخدمت طريقة  

 . Gerechler Fartlekطريقة 

 وقد أظهرت النتائج:

الفارتلك -1 طريقتي  التدريب ابستخدام  النبض،   يؤدي  الرقمي، وحتسي معدالت  اإلجناز  إىل حتسي 

 وحتسي القدرات البدنية لالعيب املسافات املتوسطة. 
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يف نتيجة املستوي الرقمي  Astrand Fartlekأفضل من طريقة    Gerechler Fartlekاستخدام طريقة   -2

 واملتغريات الفسيولوجية لالعيب املسافات املتوسطة. 

على بعض املتغريات الفسيولوجية واالجناز   بعنوان أثر تدريبات الفارتلك   (2020دراسة )حامد و علي ،  

مرت يف فلسطي، هدفت الدراسة اىل  التعرف على أثر تدريبات الفارتلك على بعض    800الرقمي لدى متسابقي

مرت يف فلسطي»، ولتحقيق ذلك أجري البحث على 800املتغريات الفسيولوجية واالنجاز الرقمي لدى متسابقي  

سنة، استخدام  20-  19ائي من حمافظة طولكرم، ترتاوح أعمارهم ما بي  عد   7عينة قصدية مكونة من  

الباحثان املنهج التجرييب للقياسي القبلي والبعدي للمتغريات قيد البحث، حيث مت تطبيق الربانمج التدرييب ملدة 

عد معاجلة (دقيقة، وب  50-  35أسابيع، بواقع اثلثة وحدات تدريبية أسبوعيا، وزمن كل وحدة تدريبية )    9

 النتائج التالية:    SPSSالبياانت إحصائيا ابستخدام برانمج  

الفسيولوجية )اإلمكانية  املتغريات  الفارتلك على بعض  تدريبات  استخدام  أثر  دالة إحصائيا يف  وجود فروق 

احلجم املتبقي، احلد   التنفسية القصوى، احلجم الزفريي القسري عند الثانية األوىل، السعة احليوية، السعة الرئوية الكلية،

مرت يف فلسطي   800(  (، حامض االكتيك( واإلجناز الرقمي لدى متسابقي  VO2maxاألقصى الستهالك االكسجي 

 بي القياس القبلي والقياس البعدي ولصاحل القياس البعدي. 
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دراسة دكتوراه   (Authors, Piscitelli, Lampis, & Zancanaro, 2012دراسة  ) 

ت املوسم التنافسي على اخلصائص العضلية ،البيولوجية والنفسية لالعيب كرة يد على املستوى الدويل. بعنوان أتثريا

كان اهلدف من هذه األطروحة هو حتليل أتثري املوسم الرايضي على اخلصائص بدنًية ،فسيولوجًية ونفسية لالعيب 

هج التجرييب، حبيث قاموا بدراسة املظهر العضلي كرة اليد يف اندي تكتل مونبلييه لكرة اليد، استخدم الباحثون املن

لالعبي خالل مرحلة اعداد ماقبل املنافسة ومرحلة املنافسة اما عن اخلصائص البيولوجية والنفسية متت مراقبتهم  

طوال مراحل املوسم التنافسي، أجري البحث على عينة من االعبي احملرتفي لنادي منبوليه الفرنسي اغلبهم من 

الوطين الفرنسي و حمرتفي اجانب، و افرتض الباحثون ان فرتة ما قبل املنافسة هي الفرتة املناسبة لتطوير   الفريق

أداء العضالت، وابلتايل حىت يبدأ العبوا كرة اليد فرتة املنافسة مبستوايت جيدة من القوة والسعة. و مت التوصل اىل 

 الدراسة بي مراحل املوسم التنافسي.انه توجد فروق ذات داللة احصائية يف بعض متغريات  

م يف وضع املنافسة  800بعنوان تنمية معايري التهوئة  لسباق    (  Christine Banon, 2001دراسة )

كان الغرض من هذا البحث هو مجع وحتليل املعلومات، يتم تنفيذ أجهزة التنفس الصناعي للرايضيي املتخصصي 

أي إبعادة إنتاج النموذج املعتاد: البدء السريع، احلفاظ على سرعة املكتسبة مرت على وضع املنافسة     800ملسافة  

 عدائي و كانت التساؤالت كا التايل:    5مث تنخفض السرعة. على عينة مكونة من  

مرت؟ إذا كان نعم بعد كم من الوقت؟ وهل يتم احلفاظ على هذه القيمة   800خالل    V02maxهل نصل إىل  

  ق؟حىت النهاية من السبا

 تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي:

 مرت   800خالل    V02maxيصل مجيع الرايضيي إىل   -
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مرت من مث ينخفض  تدرجيًيا حبوايل  300اثنية )أي ما يزيد قليالً عن  45بعد   V02maxيتم الوصول إىل  -

 مرت( من اجلري   600او يزيد قليالً عن    )مايقارب  78٪ بداية من الثانية   20

بعنوان  برانمج تدرييب لتطوير املطاولة الالهوائية وأتثريها عمى بعض املتغريات البدنية   (  2018دراسة )بدراوي،  

 مرت جري موانع كان اهلدف من الدراسة:  3000والفسيولوجية ومستوى االجناز يف سباق  

 ملتحمل الالىوائي على بعض املتغريات البدنية والفسيولوجية ومستوى التعرف على أتثري الربانمج التدرييب - 

 مرت جري موانع.   3000االجناز يف سباق  

 م موانع ملمجموعة الضابطة.  3000التعرف على أتثري الربانمج التدرييب على اجناز جري     - 

 ة التجريبية.م موانع ملمجموع  3000التعرف على أتثري الربانمج التدرييب على اجناز جري   - 

 فرضيات   3و قد افرتض الباحث  

توجد فروق دالة إحصائياً بي القياسي القبمي والبعدي ملمجموعة الضابطة ىف بعض املتغريات البدنية    - 

 مرت جري موانع لصاحل القياس البعدي.   3000والفسيولوجية ومستوى االجناز لسباق  

ي والبعدي ملمجموعة التجريبية يف بعض املتغريات البدنية توجد فروق دالة إحصائياً بي القياسي القبم - 

 مرت جري موانع لصاحل القياس البعدي.  3000والفسيولوجية ومستوى االجناز الرقمي لسباق  

توجد فروق دالة إحصائياً بي اجملموعتي التجريبية والضابطة ىف بعض املتغريات البدنية والفسيولوجية  - 

 مرت جري موانع لصاحل اجملموعة التجريبية.  3000ومستوى االجناز لسباق  

متثلت املتغريات الفيسيولوجية يف )نسبة تركيز حامض الالكتيك ىف الدم ىف الراحة وبعد اجملهود، النبض  - 

اما  التنفس والسعة احليوية(  البدنية، احلد األقصى الستهالك األكسجي، متغريات  الكفاءة  الراحة وبعد اجملهود،  ىف 

 م عدو، الوثب العريض، املرونة( 100م عدو،  30ت البدنية فتمثلت يف ) املتغريا
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سنة من طلبَةكلية   18مت إختيار العينة ابلطريقة العمدية حيث وقع إختيار الباحث على الالعبي حتت     - 

يف فريق الضاحية الرتبية الرايضية جامعة بغداد (اجلادرية)  وهم الطالب املميزين يف جري املسافات الطويلة واملشاركي  

طالب مت تقسيميم إيل جمموعتي متكافئتي إحدامها جتريبية واألخرى   16ابلكلية من فىة الشباب وكان حجم العينة  

 طلبة.كما مت استخدام املنهج التجرييب. 8ضابطة قوام كل منها   

 و متثلت اهم االستناجات يف: 

اهلوائي والالهوائي نتيجة االنتظام ىف التدريب حققت اجملموعة الضابطة تقدم بسيط ىف مستوى التحمل   - 

ونتيجة تطبيق تدريبات لتنمية الصفات البدنية العامة واخلاصة مما أدي إىل حتسن القدرات  الفسيولوجية قيد البحث 

 مرت جري موانع.   3000ومستوى االحناز ملسابقة  

ئي والالهوائي نتيجة لتطبيق تدريبات لتنمية  حققت اجملموعة التجريبية تقدماً ممحوظاً ىف مستوى التحمل اهلوا  -

الصفات البدنية العامة واخلاصة ابإلضافة إيل تطبيق تدريبات لتنمية التحمل الالهوائي بصورة أكرب من التحمل اهلوائي 

مرت جري موانع 3000مما أدي ذلك إيل حتسن ملحوظ ىف القدرات الفسيولوجية قيد البحث ومستوى االجناز ملسابقة  

. 

  3000تدريبات تنمية وتطوير التحمل الالهوائي هلا أتثري إجيايب ىف حتسي القدرات الفسيولوجية لالعيب    - 

 مرت جري موانع . 

مرت جري موانع نتيجة لتحسي القدرات البدنية القدرات الفسيولوجية   3000حتسن مستوى االجناز لالعيب    - 

 50القدرات الالهوائية واليت ختدم املتسابقي ىف بداية السباق من    لتطبيق تدريبات تنمية وتطوير التحمل الالهوائي و

 م.   300  -  200م األوىل منه وكذلك ىف املرحلة األخرية من السباق وهي من   75  -

 اهم التوصيات - 
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اإلهتمام بتنمية التحمل الالهوائي ضمن الوحدات التدريبية بصورة أكرب من تنمية التحمل اهلوائي ملا  - 

 مرت جري موانع.  3000ثري إجيايب علي حتسي القدرات الفسيولوجية ومستوى االجناز لالعيب  له من أت

 ةيبعض القدرات البدن  ريالتحكم مبعدل ضرابت القلب لتطو   ري أتث  بعنوان   (2015،   ميدراسة )فالح و كر 

 م، كان اهلدف منها: 1500واالجناز لدى عدائي    ةيوالكفاءة البدن

والضابطة   ةيبياالختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجر   ي تحكم مبعدل ضرابت القلب بال  ري التعرف على أتث  -

 م.1500واالجناز لدى عدائي    ةيوالكفاءة البدن  ةي بعض الصفات البدن  رييف تطو 

والكفاءة  ةيبعض الصفات البدن ريوالضابطة يف تطو  ةيبياجملموعة التجر  ي ب ةيالتعرف على االختبارات البعد  -

 م.1500واالجناز لدى عدائي    ةيالبدن

 فرضيات:  3و قد افرتض الباحثان   - 

والضابطة يف   ةيبيالقبلي والبعدي للمجموعة التجر   نياالختبار   يب  ةيوجود فروق ذات داللة إحصائ - 

 .م1500واالجناز ولصاحل االختبار البعدي لدى عدائي    ةيوالكفاءه البدن  ةيبعض الصفات البدن  ريتطو 

 ريوالضابطة يف تطو   ةيبياجملموعة التجر   يب   ةيالبعد   ن ياالختبار   ي ب  ةيوجود فروق ذات داللة إحصائ   - 

 م.1500لدى عدائي    ةيبيواالجناز ولصاحل اجملموعة التجر   ةيوالكفاءة البدن   ةيالصفات البدن

م يف حمافظة ميسان مت اختيارها ابلطريقة العمدية ) 1500عدائي اختصاص    8الدراسة من     نةيتكونت ع-

 للعينة الظابطة(.   4للعينة التجريبية ()  4

استخدام املنهج التجرييب و ذلك ملالئمته و نوع الدراسة، و متثلت متغريات الدراسة يف ) مطاولة السرعة،   مت 

البدنية   الكفاءة  الرشاقة،  للرجلي،  القوة  الرقمي ل  مطاولة  الباحثان اىل جمموعة من 1500و اإلجناز  م(، و توصل 

 اإلستنتاجات:
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 ة يعلى بعض الصفات البدن ايبجيإ ريمن خالل معدل ضرابت القلب كان هلا أتث   ةينيالتحكم ابلراحة الب  ان 

 .  ةيبيمرت للمجموعة التجر   1500واإلجناز الرقمي    ةيالبدن  والكفاءة

الب  نيتبا  هناك الصفات  بعض  البدن  ةيدنيف  لعدو    ةيوالكفاءة  الرقمي  االجناز  ب  1500و  اجملموعيت   يمرت 

 ة يبيالتجر 

 البحث.   نةيلع  والضابطة

  :   اتيالتوص

 .يضايللر   في ي املستخدمة وفق التحكم مبعدل ضرابت القلب كونه مؤشر وظ   ةينيعلى الراحة الب  د يالتاك •

 على استخدام الراحة وفق معدل ضرابت القلب على بعض االلعاب االخرى .   د يالتاك •

: مستوى القوة والسرعة ومتغريات الدم العنوان   (Bachero, Pareja, & Badilo, 2017دراسة  )  

 م احملرتفي.800خالل موسم رايضي لعدائي  

 أهداف البحث:  •

م املستوى العايل، 800واهلرموانت لدى عدائي  حتليل تغريات القوة والسرعة )العدو( وخصائص الدم   - 

 خالل موسم رايضي كامل. 

 البحث:   منهج

 استخدم الباحثون املنهج الوصفي ملالئمته وطبيعة الدراسة واهدافها. - 

 البحث:   عينة

م ) أفضل زمن هلم يرتاوح بي 800رايضيا من الذكور على املستوى الوطين والدويل يف مسافة    13 - 

 (  1:58اىل    1:43
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 سنة.  5.3±    22.9:  السن

 سم.  5.5±    175.2:  الطول

 كلغ.   4.4±    62.9:  الوزن 

 أدوات البحث:  •

 : االختبارات

 م 200م واختبار 20اختبار السرعة:   - 

 .CMJز املضاد  والقف  SJاختبار القفز   - 

 . SQاختبار القرفصاء الكاملة   - 

 أهم النتائج:  •

 ( CMJ  ،SJ  ،SQم،  200م،  20زايدة عامة يف خمتلف متغريات القوة والركض ) - 

 (.CMJ  ،SQم،  200زايدة ذات داللة معنوية يف نتائج االختبارات ) - 

 حدوث تغريات يف مكوانت الدم مع اخنفاض كفاءة عمل اجلهاز املناعي.  - 

 م(.  800حتسن كبري يف األداء )ركض   - 

التكيفات العصبية العضلية املسؤولة عن حتسي قوة األطراف السفلية والركض ميكن أن تؤثر جزئًيا على  - 

 مرت   800تعزيز األداء يف فعالية  

 أهم التوصيات:  •
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ملساعدة املدربي والرايضيي على جيب مراقبة االستجابة امليكانيكية والدموية واهلرمونية لدى الرايضيي   - 

حتسي تنظيم حمتوايت التدريب طوال املوسم وقد تكون مفيدة يف تشخيص حاالت اإلفراط يف التدريب أو اإلفراط يف 

 التدريب لدى الرايضيي. 

جيب أن تقوم الدراسات املستقبلية إبجراء املزيد من االختبارات لتحليالت أكثر مشواًل لتأثريات أمحال  - 

التدريب على األداء البدين والتكيفات الفسيولوجية من أجل حتسي حمتوايت التدريب ومنع احلاالت البدنية الغري مرغوب 

 فيها واليت ميكن أن تؤثر على األداء لدى الرايضيي رفيعي املستوى.

العنوان: النمذجة  •  (Véronique , Laurence , Jean , & Morton, 2009دراسة )

 مرت.   1500و    800للتمثيل الغذائي الالهوائي واهلوائي يف مسافة    التفاضلية

 أهداف البحث:  •

حتاول هذه الدراسة توضيح التغيريات يف األيض الطاقوي أثناء منافسة مضمار املسافات املتوسطة من  - 

املستخدم يف املنافسات خالل فحص كيفية ارتباط هذه التقلبات ابلتغريات يف سرعة اجلري، وحتديد نوع النظام الطاقوي  

 م.1500م و800املتوسطة  

 منهج البحث: املنهج التجرييب  •

 عينة البحث:  •

 م 1500سباقات بطول    7م و    800كانوا متخصصي يف سباقات    8عداء للمسافات املتوسطة    15 - 

 أدوات البحث:  •

 : االختبارات

 القياسات االنتوبومرتية )طولن وزن(  - 
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قياسات اجللد خلمس مناطق )العضلة ثالثية الرؤوس ، العضلة ذات الرأسي ، فوق احلرق ، حتت  - 

 الكتف ، و منتصف الفخذ( 

 . Womersleyو    Durninحساب نسبة الدهون يف اجلسم ابستخدام صيغة  - 

 أهم النتائج:  •

زمين للقدرة الالهوائية  مرت هم أولئك الذين حققوا أعلى حدد    1500كان أفضل املتسابقي يف فعالية   - 

 يف الثلثي األولي من السباق. 

مرت هم أولئك الذين حققوا أعلى إمجايل نقص يف األكسجي   800وكان أفضل املتسابقي يف فعالية   - 

 املرتاكم. 

 أهم التوصيات:  •

البدء   1500تشري هذه النتائج إىل أن أفضل أداء ملسافة   -   مرت يعتمد على قدرة العداء على عدم 

 بسرعة كبرية وبقدرة الهوائية أقل )احلفاظ على حد زمين أطول عند الطاقة الالهوائية(.

مرت، قد يعتمد بشكل أكرب على إمجايل نقص األكسجي الذي ميكن للرايضيي    800ان اجلري ملسافة   - 

 .VO2maxرية أعلى من  حتمله قبل اإلرهاق، لذلك، قد حيدد االحتياطي الالهوائي الوقت الالزم للذهاب أبي سرعة فو 

: أتثري تكييف طرق التدريب يف املسافات املتوسطة على تنمية العنوان   (SAYEH, 2018دراسة  )

 ( U 20الصفات البدنية )فئة  

 البحث:   فرضية

 أساليب التدريب املعدلة يف الفرتة التحضريية، إىل تطوير أفضل للصفات البدنية لألواسط  تؤدي

 أهداف البحث:  •
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 م( خالل الفرتة التحضريية.  1500م،   800تنمية الصفات البدنية لعادئي املسافات املتوسطة ) .1

 ضي ورفع مستواه.حتدبد طريقة التدريب األفضل من خالل التعديل عليها لتطوير أداء الراي .2

 البحث: املنهج التجرييب   منهج

 يف كل جمموعة(   04عدائي أواسط )  08عينة البحث: تكونت عينة البحث من   •

 أدوات البحث:  •

 : االختبارات

 د   5اختبار السرعة: اختبار التحمل   - 

 اختبار القوة: اختبارات احلزام، اختبار التكرار األقصى  - 

 اختبار قوة الرجلي: القفز العمودي البعد نقطة ممكنة - 

 اختبار القفز األفقي: القفز ألبعد مسافة ممكنة - 

 اختبار املرونة: اختبار والز و ديالن  - 

 أهم النتائج:  •

أظهرت االختبارات اليت مت إجراؤها وجود فرق معنوي بي االختبار األول واالختبار الثاين للمجموعة  - 

بتكييف طرق التدريب وجلميع الصفات البدنية املدروسة، بينما االختالف مل يكن ذا داللة ابلنسبة للمجموعة اليت قامت  

 الثانية )مل تستخدم تكييف طرق التدريب( 

متكنا من أتكيد الفرضية اليت مت طرحها سابقا، وأن برامج التدريب القائمة على األساليب املعدلة هلا  - 

 لصفات البدنية للرايضيي. مسامهة أفضل يف تطوير ا

 أهم التوصيات:  •
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املرونة  -  املتوسطة على غرار  املسافات  البدنية عند عدائي  الصفات  بتدريب وتطوير خمتلف  االهتمام 

 والقوة وليس صفات التحمل والسرعة فقط. 

 اعتماد طريقة تكييف طرق التدريب كوسيلة مساعدة لتحقيق نتائج أفضل .  - 

: اخلصائص الفيزيولوجية للعدائي النخبة خالل العنوان   (Svedenhag & Sjodin, 1985دراسة  )

 وبعد املوسم، ذكور. 

 أهداف البحث:  •

حتديد التغريات اليت تطرأ على بعض اخلصائص الفيزيولوجية لعدائي املسافات املتوسطة والطويلة خالل  - 

 مراحل خمتلفة من املوسم الرايضي.

 البحث   منهج

عدائي اختصاص مسافات متوسطة   05عدائي للفريق الوطين السويدي للمضمار وامليدان )  10البحث:    عينة

 سنة.   6.4سنة(، متوسط عمرهم التدرييب    23عدائي للمسافات الطويلة   05سنة،    21ومتوسط عمرهم  

 كلغ  67.5مرت،    1.81

 متغريات البحث التابعة:  •

  Vo2maxاالستهالك األقصى األكسيجيين   -

 يف الدم   الالكتات -

 أهم النتائج:  •

زايدة االستهالك االكسيجيين االقصى يف املوسم خاصة خالل فصل الصيف )فرتة املنافسات( أكثر  - 

 منه يف الشتاء. 
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 اخنفاض كبري لالستهالك االكسيجيين االقصى خارج املوسم الرايضي جلميع العدائي.  - 

مليمول/لرت، خالل االنتقال من شهر جانفي اىل فصل الصيف   4يف الدم والبالغ    زايدة تركيز الالكتات - 

الدم بعد اإلرهاق بشكل  املنافسات، أي زايدة تركيز الالكتات يف  التدريبات والتوجه حنو  )ماي( بفعل ارتفاع شدة 

 ملحوظ. 

: حتليل املتغريات البدنية والتمثيل الغذائي والسياقية لألداء  العنوان   (Anthony  ،2017دراسة    ) 

 العبي، نظام أومليب جديد.  7الرايضي: حالة لعبة الريغيب  

 أهداف البحث:  •

 حتليل املتغريات البدنية والسياقية اخلاصة بلعبة الريغيب السباعية. - 

 باعية.حتليل التمثيل الغذائي املنتهج يف منافسات لعبة الريغيب الس - 

 البحث: املنهج الوصفي التحليلي  منهج

 العب ذكور حمرتف من فريق الريغيب الفرنسي  18البحث:    عينة

 سنة  4±    27:  السن

 سم   9±    183:  الطول

 كلغ  13±    89اجلسمية:    الكتلة

 أدوات البحث:  •

 - GPS 

 - Dartfish 

 :االختبارات
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 VMA Léger et Boucherاختبار قياس السرعة اهلوائية القصوى   - 

 Vo2max Medical Developpement S2500اختبار قياس االستهالك االكسيجيين االقصى   - 

 م. 80اختبار السرعة القصوى   - 

 CMJاختبار القفز العمودي   - 

 أهم النتائج:  •

 أتثري املتغريات السياقية على األداء البدين والفين لالعبي يف املباراة - 

 ملباراة تؤثر على نشاط الالعبيأن مستوى اخلصم وكذلك نتيجة ا - 

 األداء الفين يتأثر عندما يلعب العبو فريق فرنسا ضد فريق أقوى )نقص االستحواذ والتمرير( - 

وجود عالقات كبرية بي تركيزات الالكتات وذروات النشاط املسجلة يف الدقائق الثالث األخرية من  - 

 حتلل السكر هي مطلب أساسي يف هذا التخصص.   اللعب، مما يشري إىل أن استخدام الطاقة عرب مسار 

 تغري التوازن احلمضي القاعدي بشكل كبري يف هناية املباراة  - 

 حركة عالية الشدة لكل مباراة.  26أن الالعب يؤدي يف املتوسط  - 

اثنية وتتضمن   40تكرارات عالية الكثافة يف املباراة ، متوسط مدهتا حوايل    4يتم حساب حوايل   - 

 رايضة مجاعية ذات تكرار مكثف.   7ثواٍن. وابلتايل ، ميكن اعتبار لعبة الريغيب    9رتجاع أقل من  أوقات اس

 مرت   800: تطبيق احتياطي السرعة الالهوائية لنخبة اجلري ملسافة  العنوان   (Sandford, 2018دراسة  )

 أهداف البحث:  •

الفائزين   -  التكتيكي الذي مييز  العاملية واألوملبية على مسافة  معرفة السلوك  مرت يف   800ابمليداليات 

 العصر احلديث. 
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 من حيث صلتها مبراحل السباق احلرجة.   ASRحتليل األمهية احملتملة الحتياطي السرعة الالهوائية   - 

 البحث:   منهج

 املنهج التحليلي )جمموعة من الدراسات(  - 

 أهم النتائج:  •

 وائية ابعتباره املقياس األكثر موثوقية وعملية للتطبيق امليداين.مت حتديد احتياطي السرعة الاله - 

مرت للفائزين ابمليداليات األوملبية  800متطلبات سرعة القطع أسرع مما كانت عليه يف السابق ملسافة  - 

 والعاملية. 

 مرت   800هو حمدد رئيسي ألداء فعالية    ASRأن احتياطي السرعة الالهوائية    - 

ي السرعة الالهوائية هي أداة مفيدة لتصنيف العدائي واليت قد تساعد املدربي على احتياط  ASRأن  - 

 ختصيص هنج التدريب اخلاص هبم.

 التعليق عن الدراسات السابقة و املشاهبة:  ـ 8
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 يوضح التعليق على الدراسات السابقة   1جدول رقم   

 ى الدراسات التعليق على حمتو  العناصر األساسية 

 األهداف

بعض الدراسات هدفت إىل معرفة أثر التدريب فرتي على بعض القدرات 
الفيسيولوجية والبدنية، ومنها ما هدفت إىل التعرف على مدى أتثريات 
من  جمموعة  بعض  على  الرايضي  املوسم  من  مرحلة  او  الرايضي  املوسم 

 املؤشرات  

اجلانب التطبيقي 
 

 املنهج املستخدم 

املنهج التجرييب، واختلفت يف التصاميم ما بعض الدراسات استخدمت  
و  وضابطة(  )جتريبية  اجملموعتي  تصميم  الواحدة،  اجملموعة  تصميم  بي 

 ( وتصميم تدوير اجملموعات املتكافئة.2وجتريبية  1)جتريبية

الدراسات  أجل  من  وذلك  الوصفي  املنهج  استخدم  االخر  البعض  أما 
 التحليلية و   املقارنة

عينة 
 البحث

 فرد.  18-05تراوح حجم العينة يف الدراسات السابقة ما بي   عددها 

 نوعها
اختلفت عينات الدراسات السابقة بي طلبة من منتخبات جامعية 
ورايضيي من أندية مدنية وعدائي النخبة، وتنوعت ختصصاهتم بي 

 عدائي ألعاب القوى والعيب كرة اليد، الريغيب. 

طريقة 
 اختيارها

 اخيار العينة بطريقة قصدية يف اغلب الدراسات السابقة. مت  

 2020و  1985اجريت الدراسات املقدمة يف الفرتة ما بي   اجملال الزمين
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، اتفقت كل الدراسات يف استخدام اإلختبارات البدنية،الفيسيولوجية وسائل مجع البياانت 
 بيوكيميائية والقياسات املورفولوجية. 

األدوات اإلحصائية 
 املستعملة 

ألدوات   مت استخدام معامالت االرتباط وذلك حلساب املعايري السكيومرتية
القياس، وكذا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، إضافة إىل اختبار 
والتجريبية(،   )الضابطة  اجملموعات  نتائج  بي  الفروق  ملقارنة  أبنواعه  ت 

 والقياسات )القبلية والبعدية(، و اختبار حتليل التباين املتكرر. 

 أهم النتائج 

ليب التدريب اليت طبقت من توصلت الدراسات إىل أمهية طرق وأسا
خالل الربامج التدريبية لتطوير وحتسي الصفات البدنية، واملتغريات  

 الفيسيولوجية اليت وضعت من أجلها. 

كما توصلت لوجود  فروق ذات داللة احصائية لبعض املؤشرات  
 املدروسة خالل مراحل املوسم الرايضي.

 

 واملشاهبة واملرتبطة: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة   ـ 9

تعترب الدراسات السابقة مبثابة خربات علمية جادة ميكنها أن تفتح آفاقا علمية وحبثية أمام الباحثي قصد خوض 

غمار البحث أبقل تكلفة ويف أقل وقت ممكن أيضا، حيث ساعدت هذه الدراسات الباحثة يف مجلة من النقاط متثلت 

 ا من حيث: يف حتديد خطوات الدراسة وإجراءاهت

 حتديد املنهج املناسب لطبيعة الدراسة وهو املنهج التجرييب.  - 

 حتديد العينة وطريقة اختيارها وحجمها.  - 
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 التعرف على أهم االختبارات املستخدمة وحتديد أنسبها.  - 

 حتديد مدة تطبيق الربانمج التدرييب وعدد الوحدات التدريبية يف االسبوع.  - 

 املعاجلات اإلحصائية املناسبة مع متطلبات هذا البحث.حتديد   - 

 االسرتشاد بنتائج هذا البحث على ضوء نتائج الدراسات السابقة واملشاهبة.  - 

نتائج هذه الدراسة هذه الدراسات التعرف على طرق عرض ومناقشة النتائج والوقوف على ما توصلت إليه   - 

لتفسري وأتكيد نتائج الدراسة احلالية. 
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Résumé de l'étude

L'étude vise à identifier comment certains indicateurs physiologiques 
changent au cours des étapes de la saison sportive chez les meilleurs 
coureurs masculins de 800 m.

Nous avons supposé qu'il y avait des différences statistiquement 
significatives dans les indicateurs physiologiques entre les étapes de la 
saison sportive. Nous avons utilisé l'approche descriptive en concevant 
des mesures répétées sur un échantillon de 10 coureurs qui ont été 
choisis intentionnellement et qui représentent les coureurs de l'équipe 
nationale militaire de demi-fond.

Après avoir consulté les études précédentes, un ensemble de tests 
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suggérés pour mesurer les variables de l'étude a été présenté au 
superviseur,  les tests ont été déterminés comme suit : 
Pour mesurer la consommation maximale d'oxygène, le test Brikci a été 
sélectionné,  pour l'indicateur d'efficacité physique, le test de 
Novmijanov, pour l'indicateur de fatigue, le test de Rast a été choisi.

Après avoir obtenu l'agrément des autorités concernées par la réalisation 
des tests, nous avons réalisé un entretien avec le formateur national afin 
de mettre le formateur au courant des tests à réaliser et de poser des 
questions liées au processus de formation.

A la fin de la collecte de données, nous avons utilisé le programme de 
traitement des paquets statistiques (SPSS) pour analyser les résultats. 
L'étude a conclu qu'il existe des différences statistiquement significatives 
dans toutes les variables de l'étude entre la quatrième mesure et les trois 
autres mesures en faveur de la quatrième mesure, qui indique l'impact 
positif du programme de formation approuvé par le formateur. Autrement 
dit, il existe des différences dans les indicateurs physiologiques entre les 
étapes de la saison sportive, où nous avons enregistré le meilleur niveau 
pour tous les indicateurs au moment de la compétition.

L'effet du programme d'entraînement (approuvé par le National Military 
Trainer) sur : la consommation maximale d'oxygène (r = .99), l'efficacité 
physique (r = .99), l'indice de fatigue (r = .98), la fréquence cardiaque au 
repos (r = .99).

Mots clés : consommation maximale d'oxygène, 800 mètres, indice de 
fatigue, efficacité physique, fréquence cardiaque au repos.

• Abstract
               This study aimed to identify how some of the physiological indices change 

during the stages of the sports season among the top male 800m runners.

               The researcher assumed that there are statistically significant differences in 

the physiological indices between the stages of the sports season. To achieve this, the 

researcher used the descriptive approach by designing repeated measurements on a 

sample of ten runners who have been selected intentionally, namely the national 
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military team runners for average distances. 

                The following tests were selected: To measure the maximum oxygen 

consumption, the Brikci test was chosen, for the physical efficiency index the 

Novmijanov’s test, and for the fatigue index, the Rast test was chosen, and finally, the 

Polar watch was used to measure the pulse at rest. 

              After the data collection, the researcher used” The Statistical Package for the 

Social Sciences” program (SPSS) to analyze the results.

             The study concluded that there are statistically significant differences in all 

study variables between the fourth measurement and all the other three measurements 

in favor of the fourth measurement, which indicates the positive impact of the training 

program approved by the national trainer. That is to say; there are differences in the 

physiological indices between the stages of the sports season, where we recorded the 

best level for all indices under study in the competition’s stage. 

             The effect of the training program (approved by the National Military Trainer) 

reached (r= .99) on the Maximum oxygen consumption, (r= .99) on the Physical 

competency, (r=. 98)on the fatigue index and (r= .99) on the heartbeat at rest.

                 Key words:  Maximum oxygen consumption, 800m, fatigue index,  

physical competency,  Heartbeat at rest
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 3جامعة الجزائر 

 معهد التربية البدنية والرياضية
 

 

 الطور الثالث شهادة  دكتوراه ضمن متطلبات نيل  اطروحة مقدمة
 الرياضيةفي علوم و تقنيات النشاطات البدنية و 

 شعبة:االدارة و التسيير الرياضي
 تسيير الموارد البشرية والمنشأت الرياضية تخصص: 

 : ــــــالموسومة ب
               

 
 

 بن عروس محمدإعداد الطالب:

 امام لجنة المناقشة المكونة من: 09/12/2021تمت المناقشة بتاريخ 
 ئيسار        3قصري نصر الدين         استاذ التعليم العالي          جامعة الجزائر

 مشرفا ومقررا      3استاذ التعليم العالي           جامعة الجزائر    حداب سليم  

 مقرر ثاني        3استاذ محاضر أ              جامعة الجزائر    عمار طيبي

 مناقشا        3استاذ محاضر أ              جامعة الجزائر  زرواق نجيب

 ة           مناقشااستاذ التعليم العالي          جامعة مسيل مرنيز اسامة

   ناقشام  جامعة االغواط           عادل عاشور               استاذ محاضر أ          

 2021/2022السنة الجامعية :

 فعالية أنظمة التدريب للموارد البشرية على جودة الخدمات التسويقية
 الرياضية  المقدمة لزبائن المركبات

 دراسة ميدانية :كبريات المنشآت الرياضية الجزائرية -
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 الصفحة العنوان

 - عرفانشكر و 

 - اهداء

 - قائمة المحتويات

 - قائمة الجداول

 - قائمة األشكال

 الملخص باللغة العربية،االنجليزية ،الفرنسية   
 

 ج-ب-أ مقدمة

 - الفصل األول : االطار المنهجي للدراسة

 05 اإلشكالية

 10 أسباب اختيار الموضوع

 10 أهمية الدراسة

 11 أهداف الدراسة

 11 تحديد المفاهيم و المصطلحات

 14 الدراسات السابقة و المشابهة

 - الفصل الثاني : فعالية تدريب الموارد البشرية

 25 مدخل الى الموارد البشرية-1

 25 أوال : مفهوم الموارد البشرية

 27 الموارد البشريةثانيا : تعريف ادارة 

 35 ثالثا: األسباب التي تفسر االهتمام باإلدارة الموارد البشرية

 36 ارة البشرية في المنشأة الرياضيةرابعا : دور اد

 37 خامسا: األنشطة الرئيسة الخاصة بإدارة الموارد البشرية.

 43 أشكال تنظيم ادارة الموارد البشرية-سادسا



 

 

 

 46 التي تواجه ادارة الموارد البشريةأهم التحديات -سابعا -

 48 ديثة في االدارة الموارد البشريةاالتجاهات الح-ثامنا -

 50 مدخل الى التدريب -2

 50 أوال: ماهية التدريب 

 61 يا:  المدخل االستراتيجي للتدريبثان

 67 ثالثا: تنفيذ البرامج التدريبية

 77 رابعا: فاعلية البرامج التدريبية

 86 خامسا: مشكالت التدريب

 95 سادسا: التدريب اإللكتروني

 111 خالصة الفصل

  الفصل الثالث  : جودة الخدمات

 113 تمهيد

 114 أوال: ماهية الخدمة

 123 ماهية جودة الخدمةثانيا : 
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 الملخص باللغة العربية
 لرياضية.المركبات المقدمة لزبائن افعالية أنظمة التدريب للموارد البشرية على جودة الخدمات التسويقية : عنوان الدراسة

 كبريات المنشات الرياضية الجزائرية.دراسة ميدانية: 
 أهداف الدراسة: 

الموارد  إدارة محاولة الوصول إلى معرفة مساهمه القدرات الفردية للعاملين وكيف يمكن لهم تحقيق أداء متميز داخل-
 . المتميز لألفرادمعرفة دور أنظمة وإجراءات العمل في تحقيق األداء و  البشرية في المنشأة الرياضية

لمنشأة از داخل محاولة الوصول لمعرفة النمط القيادي المالئم لتمكين إدارة الموارد البشرية من تحقيق أداء متمي- 
 .الرياضية

وة محرك والقعصب التبيان مدى فعالية الموارد البشرية لعملية الجودة التسويقية داخل المنشآت الرياضية باعتبارها ال-
مسايرة تسويقية  لميكانيزمات في مجال التدريب في مجال الجودة  الخدمات ال وضع أطر والرياضية و    نشأةالدافعة للم

 التطورات الحاصلة  وعصرنة المنشآت الرياضية.
ة ة في جماعالموجود المنهج الوصفي النه أكثر المناهج استخداما في جميع انواع البحوث، والنه يصف الظاهرة:  منهج الدراسة

 معينة ومكان معين.
. وهي موظف وموظفة 56ب  ةوالمقدرمنشات رياضية عبر الوطن  07اجريت الدراسة على موظفي  :مجتمع وعينة الدراسة

 عينة مقصودة.
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية لكل متغير من متغيرات الدراسة  SPSSبرنامج اساليب جمع البيانات:

 كا تربيع. ( 𝑘2اختبار) ( وF) ينوتحليل التبا
 نتائج الدراسة :

 ية.غموض في السياسة العامة نحو تفعيل دور الموارد البشرية في التسويق الرياضي داخل المنشآت الرياض 
 غياب االهتمام بإجراء البحوث والدراسات لدراسة البيئة الخارجية للمنشأة الرياضية. -
 نقص في اللوائح والقوانين والتشريعات التي تسهل التمويل الذاتي للمنشآت الرياضية  -
 ال يتم عمل دوا رت تدريبية في مجال جودة الخدمات التسويقية بإستمرار. -
 عدم اإلستعانة بالخبرات من ذوي الكفاءات الجامعية -
 داخل  المنشآت الرياضية. عدم تحديد االهداف التسويقية بوضوح من قبل اإلدارة العليا-

 اقتراحات وفرضيات مستقبلية
نجاز ي ظل إفضرورة قيام إدارة المنشآت الرياضية بتفعيل الدورات التدريبية في مجال جودة الخدمات بصفة مستمرة  -

 مالعب رياضية بمواصفات عالمية حتى تتماشى مع رؤية المنشأة المستقبلية.

على  مة والعملالمقد بتبني المزيد من األدوات واألساليب الرقابة على جودة الخدمات ضرورة قيام إدارة المنشأة الرياضية -
 ة.تطويرها , وكذلك إستخدام أسلوب العصف الذهني في إختيار العمليات المراد تحسينها بشكل أكثر مالئم

 اضية.الري ليا للمنشأةضرورة اإلستعانة بالكفاءات الجامعية من ذوي الخبرة لتقديم إقتراحات وحلول لإلدارة الع -

 سن قوانين ولوائح وتشريعات إضافية تتماشى مع سير المنشآت الرياضية الحديثة. -

 تعميم إستعمال التكنولوجيات الحديثة داخل المنشآت الرياضية والتواصل مع  الزبائن بها. -

لخدمات داخل المنشآت الرياضية إجراء بحوث  والدراسات الخاصة بأساليب إستعمال التكنولوجيا في تسويق التذاكر وا -
 .في الجزائر



 

 

 

 

Abstract 
Study title: The effectiveness of training systems for human resources on the quality of marketing services 

provided to customers of sports facilities. 

A field study: the major Algerian sports facilities. 

 Objectives of the study: - Attempting to know the contribution of the individual capabilities of the employees 

and how they can achieve outstanding performance within the human resources department in the sports 

facility and to know the role of work systems and procedures in achieving the outstanding performance of 

individuals.  

- Attempting to find the appropriate leadership style to enable the human resources department to achieve 

outstanding performance within the sports facility.  

- Indicating the effectiveness of human resources for the process of marketing quality within sports facilities as 

the nerve that drives and driving force for the sports facility and the development of frameworks and 

mechanisms in the field of training in the field of quality marketing services to keep pace with developments 

and modernization of sports facilities 

Study Methodology: The descriptive method is the most widely used method in all kinds of research, and 

because it describes the phenomenon that exists in a particular group and place. 

 Study population and sample: The study was conducted on the employees of 07sports facilities across the 

country, estimated at 56  male and female employees. It is an intentional random sample.  

Data collection methods: SPSS program, percentages for each variable of the study, arithmetic mean, standard 

deviation, analysis of variance (F), and (k^2) test as squared. 

 Results : Ambiguity in public policy towards activating the role of human resources in sports marketing within 

sports facilities 

. - Lack of interest in conducting research and studies to study the external environment of the sports facility. 

Lack of regulations, laws and legislation that facilitate self-financing of sports facilities 

 - Training courses in the field of quality of marketing services are not constantly conducted. 

 - Not using the expertise of those with university qualifications The lack of clearly defined marketing objectives 

by the senior management within the sports facilities.  

Future suggestions and hypotheses 

: The need for the sports facilities management to activate training courses in the field of quality of services on 

an ongoing basis in light of the completion of sports stadiums with international specifications in order to be in 

line with the vision of the future facility.  

The need for the sports facility management to adopt more tools and methods to monitor the quality of the 

services provided and work on developing them, as well as using the brainstorming method to choose the 

processes to be improved in a more appropriate manner. 

 It is necessary to seek the assistance of university competencies with experience to provide suggestions and 

solutions to the higher management of the sports facility. 

 Enact additional laws, regulations and legislation in line with the functioning of modern sports facilities. 

Dissemination of the use of modern technologies within sports facilities and communication with customers.  

- Conducting research and studies on the methods of using technology in marketing tickets and services within 

sports facilities in Algeria.



 

 

 

 

Résumé 

  
Titre de l'étude : L'efficacité des systèmes de formation des ressources humaines sur la qualité des services 

marketing fournis aux clients des véhicules de sport. 

Une étude de terrain : les grandes installations sportives algériennes. 

les objectifs d'étude: 

- Tenter de connaître la contribution des capacités individuelles des employés et comment ils peuvent atteindre 

des performances exceptionnelles au sein du service des ressources humaines de l'installation sportive et de 

connaître le rôle des systèmes et procédures de travail dans la réalisation des performances exceptionnelles des 

individus. 

 - Tenter de trouver le style de leadership approprié pour permettre au service des ressources humaines 

d'atteindre des performances exceptionnelles au sein de l'installation sportive. 

- Indiquer l'efficacité des ressources humaines pour le processus de commercialisation de la qualité au sein des 

installations sportives en tant que nerf et force motrice de l'installation sportive et le développement de cadres et 

de mécanismes dans le domaine de la formation dans le domaine des services de marketing de qualité pour suivre 

le rythme aménagements et modernisation des installations sportives. 

Méthodologie d'étude : La méthode descriptive est la méthode la plus largement utilisée dans tous les types de 

recherche, et parce qu'elle décrit le phénomène qui existe dans un groupe et un lieu particuliers. 

Population et échantillon de l'étude : L'étude a été menée auprès des salariés de 07 installations sportives à 

travers le pays, estimés à 56 salariés hommes et femmes. Il s'agit d'un échantillon aléatoire intentionnel. 

Méthodes de collecte de données : programme SPSS, pourcentages pour chaque variable de l'étude, moyenne 

arithmétique, écart type, analyse de la variance (F) et test (k^2) au carré. 

Résultats : 

 Ambiguïté des politiques publiques vers l'activation du rôle des ressources humaines dans le marketing sportif au 

sein des installations sportives. 

- Manque d'intérêt à mener des recherches et des études pour étudier l'environnement extérieur de l'installation 

sportive. 

Absence de réglementations, de lois et de législations qui facilitent l'autofinancement des installations sportives 

- Les formations dans le domaine de la qualité des services marketing ne sont pas menées en permanence. 

- Ne pas utiliser l'expertise de personnes diplômées de l'université 

L'absence d'objectifs marketing clairement définis par la haute direction au sein des installations sportives. 

Suggestions et hypothèses futures 

- La nécessité pour la direction des installations sportives d'activer en permanence des formations dans le domaine 

de la qualité de service au vu de la réalisation de stades aux cahiers des charges internationaux afin d'être en 

phase avec la vision future de l'installation. 

- La nécessité pour la direction des installations sportives d'adopter davantage d'outils et de méthodes pour 

contrôler la qualité des services fournis et travailler à leur développement, ainsi que d'utiliser la méthode du 

brainstorming pour choisir les processus à améliorer de manière plus appropriée. 

- La nécessité de solliciter l'aide de compétences universitaires expérimentées pour apporter des suggestions et 

des solutions à la direction supérieure de l'installation sportive. 

Promulguer des lois, règlements et législations supplémentaires conformes au fonctionnement des installations 

sportives modernes. 

- Diffuser l'utilisation des technologies modernes au sein des installations sportives et communiquer avec les 

clients qui s'y trouvent. 

- Mener des recherches et des études sur les méthodes d'utilisation de la technologie dans la commercialisation 

des billets et des services au sein des installations sportives en Algérie. 
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د لموارفي ظل التحديات الجديدة والمستمرة التي يفرضها عصر المعرفة أصبح تطوير ا
كار البتالبشرية عامة والكفاءات المتميزة خاصة ضرورة ملحة باعتبارها مصدرا لإلبداع وا

هي  األغلب في المنشآت الرياضية أن  اعتبارالمعلومات، وعلى  واستثماروالتجديد التكنولوجي 
 يةتماعواالجمؤسسات خدمية تعكس أحد أهم مظاهر ممارسات تعتمد في أداء مهامها اإلدارية 

ت هذه المؤسسا اهتمامعلى العنصر البشري، ما يفرض سلطة الدولة، فإن  واالقتصادية
إن ف، ولهذا يرهابالثروات الفكرية والمهارات الممثلة بالكفاءات المتميزة من خالل تنميتها وتطو

يبها ة بأسالاإلدارة الرياضية الحديث استخداميعكسه مدى التقدم في  اإلدارة تقدم األمم في 
 .مستوياتي كافة الالشراكة ف استراتيجية استخدامالمعاصرة في كافة أنشطتها باإلضافة إلى 

أو منظمة تقوم على مجموعة من  منشأة رياضيةوحسب علماء االقتصاد فإن أي 
إلى  ضافةإالعناصر األساسية تتمثل في األصول المالية، األصول المادية، الموارد البشرية 

طها مرهون كانت طبيعة نشامهما  المنشأة الرياضيةالمعلومات، ونجاح و عامل المعرفة والعلم
يعة كانت طب على ضمان السير الحسن واإلدارة الفعالة للعناصر السالفة الذكر أي بمدى قدرتها

 .نشاطها مرهون بمدى قدر األصول المادية والمالية والبشرية

لتي االقوية  ثراتلذا أقامت اإلدارة في جميع المنظمات اليوم مبدأ االهتمام بالبشر كأحد المؤ   
ة، لمعرفامع دخول القرن الواحد والعشرين الذي يركز على اقتصاد تعطى ميزة تنافسية خاصة 

حة ناج ويعتبر أن إنتاجية رأس المال البشري هو المحك الرئيسي في إطالة بقاء أي منظمة
تلك لتحقق أرباحا في السوق وأساس أي اقتصاد ناجح في العالم، وأصبحت القوة الدافعة 

 .هارات التي تتالءم ومتطلبات العصرالمنظمات هي األفراد ذوي المعارف والم

ونتيجة للتغيرات المتسارعة فإن دول العالم الثالث تواجه عددّا من التحديات من أهمها 
تدريب وتنمية القوى العاملة، وزيادة االنفتاح االقتصادي وما يتبعها من مشكالت وما تتطلبه من 

ري بتوجيه اهتمامها نحو البحوث مهارات وخبرات، وبدأت الحركة العلمية في التنظيم اإلدا
والتجارب التي تنصب على تحسين الكفاءة وزيادة الفاعلية في العمل اإلداري، مما ساعد على 
التوصل إلى األركان العلمية للتنظيم الرسمي واستنتاج القواعد واللوائح والنظم والقرارات 

والمسؤوليات والواجبات بين  والعقوبات اإلدارية التي تحدد العالقات الرسمية واالختصاصات
 1.األفراد  في الجهاز الواحد وبين األجهزة المختلفة في التنظيم

الية للفع إن المورد البشري عامال هاما وحساسا في بلوغ المؤسسات ألهدافها وتحقيقها
ة ليدرات داخلى قع المنشأة الرياضيةفالنجاح والفعالية في التسيير ال يمكن أن يتحققا بدون توفر 

 .المنشأة الرياضيةأهمها العنصر البشري المؤهل والمندمج داخل 
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اث المعاصرة إلى إحدالمنشآت وحاجات ورغبات األفراد العاملين فيها من وتسعى 
لك تشباع إخالل إيجاد الوسائل المناسبة لجعل العمل أكثر قدرة على  تحاجاالالموازنة بين 

 الحاجات لتنعكس على رفع معدالت أدائهم في العمل.
من  مكتسبةلمعاصرة بنقل المعرفة ال ا الرياضية شآتلقد أزداد اإلهتمام مؤخرا من قبل المن

إطالعهم وة شاة الرياضيلمنالتدريب، وذلك لدورها الكبير في زيادة معرفة جميع العاملين في ا
 ارك فيهالتي يشالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية امن خالل  على كافة البرامج التدريبية 

 اضية.المنشآة الريوبالتالي تنقل جزء ولو بسيط من المعارف الى كافة موظفي  ينالموظف
تم لتي ياآلليات والخطوات اوبناء على ما سبق فإن نقل المعرفة المكتسبة من التدريب هي 

رامج ه ببلتحاقفة التي اكتسبها الموظف من خالل إلنقل المعرشآة الرياضية إتباعها في المن
يد هذه لي تفلى زمالئه في العمل، وبالتامرات أو ندوات أو حلقات تدريسية إمؤتالتدريبية أو 

سبة فة المكتن المعريم اإلستفادة موتعظالمنشآة الرياضية  العملية في اإلرتقاء بأداء العاملين في 
 والمحافظة عليها وتطويرها وتقاسم المعرفة وإتاحتها للجميع.

د أن تعتم ليهاعكة، فإنه يستوجب طالما كانت المنشأة الرياضية تعمل في بيئة ديناميكية ومتحرول
تي تعمل ال يئةواضحة لتؤشر مسار عملها المستقبلي وتفاعلها مع البخدمية  ستراتيجية تسويقية إ

 بها.
جية وال يتم ذلك بطبيعة الحال إعتباطا بل تخضع إلى خطوات وأسس في صياغة اإلستراتي

 التسويقية التي تمتد من عملية التخطيط وصوال إلى التنفيذ وعبر حلقات متعددة.

جودة عملية  يوال شك بأن الركيزتين أساسيتين التي تنصب عليها استراتيجية التسويق ه
وما يرافقها من إختيار ولزبائن المنشآت الرياضية  للمستهلك الرياضي، دمةقالمالخدمات 

 1محيطها .عتمادها وتنفيذها في يجية المزيج التسويقي التي يمكن إستراتإ
شاط الن يرتبط إلى حد كبير على نجاح إدارة المنشآة الرياضية وبعبارة أخرى إن نجاح 

 يث ح،  كلأداء مناسب ومتوافق مع المنشآة الرياضية  كمن ه، وما يتحقق منالخدمي التسويقي
افسين المنأكثر قدرة على مراقبة البيئة وما يحصل بها من تغيرات متسارعة تتعلق ب هاستجعل

ة ى جودتصميم ومستو والمنخرطين بها من خالل المتاحة أمام المستهلكين الخدمات وخيارات 
 ... إلخ.خدمات ال

لي . وبالتامتهوتلبية حاجا مع توجهات الزبائن ضرورة أكثر قربا وتوافقابال  هاهذا وغيره سيجعل
 يةرياضالمنشآة الشراكه كعنصر مؤثر في ي خلق قيمة أكبر للزبون من خالل إستهتم ف فإنها

 عدوبخاصة ب   هاوإمداد جسور التواصل معهحتى يرى البعض بأن الزبون جزءا داخليا من
 .وكسب والئه لزبون وتسويق العالقةمفهوم إدارة العالقة مع ا تطور

مهما كانت نوعية نشاطها  تهتم بها اإلدارة العليا للمنشأة فالجودة تعد من أهم القضايا التي
وحجمها، فهي تسعى دائما لرفع مستوى أدائها من حيث عمليات تقديم الخدمة ، حتى تصل إلى 
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حقيقه. الجميع الوصول إليه وت ( الذي يعد مثاال يبغيExcellenceدرجة التميز في األداء )
العديد من األساليب واألدوات التي تمتلكها لتحسين مستوى  باستخدامحيث تقوم منظمات الخدمة 

جودة خدماتها، والتي يقصد من ورائها توفير الخدمات التي تشبع الرغبات الكاملة لزبائنها، 
الخارجيين )الزبائن باختالف سواء الداخليين )العاملين باختالف مستوياتهم الوظيفية( أو 

وتوقعاتهم المعلنة وغير  واحتياجاتهموذلك عن طريق تلبية متطلباتهم  طلباتهم ورغباتهم(،
دائما إلى تحسين جودة خدماتها، وتهتم أساسا  ىالمنشآت تسعن أالمعلنة، ونجد من جانب آخر 

 على تلك المستويات.بمعرفة وقياس مستويات رضا الزبون، ومحاولة تقليل اآلثار السلبية 
زبون أو أو ال الرياضية للمنشاة إن االهتمام بجودة الخدمة أمر في غاية األهمية بالنسبة 

ي تعني ة فهكليهما فهي تعتبر أداة فعالة لتحقيق التحسين المستمر لجميع أوجه عمليات الخدم
اف هدحقيق األالمساواة من حيث حصول الجميع على نصيب متساو من الخدمة، والفاعلية في ت

زبون، ال تالحتياجاة أو المجتمع ككل، وتعني المالءم رجوة على مستوى الزبون أو المنشأةالم
 .وأن يحصل عليها بسهولة غير مقيدة بحدود زمانية أو مكانية ال مبرر لها

دة نظمة التدريب للموارد البشرية على جوفعالية أبدارسة  نقومس ماسبق كل ضوء وعلى
ريب التد عملية انعكاس ومدىالتسويقية في بعض المنشآت  الرياضية عبر الوطن،لخدمات ا

 على جودة التسويق داخلها.

 :إلى قسمنا البحث فقد وعليه

 خالله من استعرضنا بتمهيد وأتبعناها البحثهذا  موضوع لدراسة العام تصورنا شملت مقدمة

  إشكالية
 السابقة الدراسات من مجموعة بعرض لكذ ،وأردفنا وأهميتها وأهدافها وفرضياتها     الدراسة

 .منها االستفادة مدى واستخلصنا والمشابهة
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 :   اإلشكالية -1
ايرة قب لمسوالتحوالت والتحديات العالمية المعاصرة المتوقع منها والمرتإن التغيرات 

الحر  تصادالنظام العالمي الجديد المتمثل في مواجهة التحول من االقتصاد الموجه إلى االق
مج برا والذي أدى إلى ظهور التكتالت االقتصادية العمالقة التي تؤثر بصورة مباشرة على

ة من ياضيجتماعية واالقتصادية، والرياضية...الخ، ومن المؤكد أن االدارة الرالتنمية اال
منشآت ة الالمجاالت الفاعلة في المجتمع التي تؤثر فيه وتتأثر به، وهذا المدخل يحتم تهيئ

 الرياضية الحكومية لتتوافق مع متطلبات السوق والمنافسة.
 ة مفاهيمياضيالضرورة تبني هذه المنشآت الرومواكبة هذه التغيرات السريعة المتالحقة يتطلب ب

رية إلدااجديدة لوضع أسس وتوجهات تتماشي مع نظم اإلدارة الحديثة إلحداث طفرة في النظم 
 مع التطور اإلداري العالي . لتتواءم

ي لحديثة فاارة والواقع أن كثير من المنشآت والهيئات الرياضية بالجزائر قد أخذت بأساليب اإلد
آت مع متطلبات السوق وآليات االقتصاد ومع ذلك نالحظ أن المنش لتتواءمدة مجاالت ع

ا أدى ه مموالهيئات الرياضية على إختالف مستوياتها قد إتخذت خطوات محدودة في هذا اإلتجا
دور وإلى ضعف مستوى الخدمات والمنافسة وأثر بصورة سلبية على تقدم الحركة الرياضية 

 . المنشآت الرياضية الحقيقي
 وتأكيدا لهذا وجب وضع إستراتيجيات لتدريب الموارد البشرية في التسويق الرياضي

مردود  حقيقواالستثمار بالمنشآت الرياضية المختلفة في الجزائر بهدف االستثمار المتميز لت
 اجتماعي واقتصادي ورياضي يحقق أمال كل من المستثمر والمستهلك الرياضي.

فعالية أنظمة التدريب للموارد البشرية في جودة توضيح مفهوم من هذا المنطلق نتطرق إلى 
، حيث تعد محاولة لخلق درجة عالية من التكامل بين المعارف على  الخدمات التسويقية

مستوى المنشأة الرياضية ككل، ومصطلح اإلدارة االستراتيجية الذي يعني قيام اإلدارة العليا في 
تطبيق بعض التصرفات الالزمة لتحقيق بعض النتائج المنشأة الرياضية بإعداد وتعديل و

التمويل الذاتي   المرغوب في تحقيقها، وهذه النتائج يمكن بلورتها في ثالث كلمات أساسية وهي
وإذا كانت اإلدارة الرياضية تقاس على مستوى المنشأة الرياضية ككل أو على  والنمو والبقاء

لها أو على مستوى الوحدات اإلدارية الوظيفية  مستوى بعض الوحدات االستراتيجية التابعة
داخل المنشأة الرياضية، فإنها دائما ما تتصف بالعمومية والشمول والواقع أن معدل النجاح أو 
الفشل يتوقف على ما تتبعه هذه المنشآت من اإلستراتيجيات  الحديثة المطبقة داخلها وأهمها 

 1التدريب الفعال.
لموارد البشرية يركز على الشراكة مع المورد البشري في عملية إن المدخل االستراتيجي ل

التدريب ، حيث أن المدخل التقليدي المنحصر في أداء األعمال اليومية الروتينية بدأ ينقرض 
ويتالشي، وأصبح التركيز في الوقت الحالي للكثير من المنظمات، تتجه نحو إيجاد خطة 
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بثق عنها خطط فرعية منها نشاط التدريب وذلك لضمان إستراتيجية واضحة للموارد البشرية تن
 تزويد العاملين بالمهارات الالزمة التي تمكنهم من القيام بوظائفهم بكفاءة.

كان  اب كثيرةأسب لقد أزداد االهتمام حاليا بمفهوم انظمة  التدريب في الممارسات المختلفة نتيجة
 المنشأة ن فيأهمها األثر المتزايد لممارسات وسياسات نشاط ووظيفة التدريب على أداء العاملي

يب الرياضية ودورهم في تحقيق أهداف وسياسات المنشأة الرياضية، حيث أن نظام التدر
اء تطوير أدية وتضمن اتخاذ القرارات االستراتيجية المؤثرة على المدى البعيد فيما يتعلق بتنمي

ل المدخإمتالكهم للمهارات والمعارف والكفاءات والقدرات ، والعاملين في المنشأة ومدی 
 لرؤىاالرئيسي ألنظمة التدريب هي اإلستراتيجية العامة للمنشأة الرياضية والتي تحدد 

 لية للمنشأة واألهداف التي يجب تحقيقها.المستقب
ة طريقبلقد تعددت مفاهيم التدريب. ونشير إلى أننا سوف نلجأ إلى تعريف مفهوم التدريب 
ئات  الهيوتساعد على تطبيقه وإستخدامه من جانب الممارسين للعمليات اإلدارية في المنشآت 

 أنها خططبجية يف الذي يعرف اإلستراتيالرياضية ومن أكثر التعريفات تبينا لهذا المفهوم التعر
لة رسا وأنشطة المنشأة الرياضية التي يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بين

ذات فعالة و قة والمنشأة الرياضية وأهدافها وبين هذه الرسالة والبيئة التي يعمالن بصورة متناس
 كفاءة عالية.

م إدارة ستلزمورد البشري في التسويق الرياضي الجيد يومن المتعارف عليه أن نظام التدريب لل
يات عمل جيدة لتسويقه، ويمكن تفسير مفهوم إدارة التسويق الرياضي بأنها عبارة عن تطبيق
ل من ة لكاإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتدريب للموظفين لتحقيق عالقة متبادلة إيجابي

 ة المختلفة.المستثمرين والمستهلكين في المنشآت الرياضي
وبنظرة تحليلية لكيفية وضع استراتيجية التدريب للموارد البشرية داخل المنشاة الرياضية في 
جودة الخدمات التسويقية نرى أنها عبارة عن تطبيق عناصر الخطة من تحديد األهداف ورسم 

فيذية السياسات وتحديد اإلمكانات المادية والبشرية وإقرار اإلجراءات ووضع البرامج التن
والزمنية لتحقيق أهداف عملية من خالل تقديم خدمة ذات جودة ويستلزم تحقيق ذلك وجود جهاز 
إداري مستقل يقوم بتجميع المعلومات الداخلية والخارجية للمنشأة الرياضية والمتعلقة بالمستثمر 

 1والمستهلك  الرياضي وإستخدامها في إتخاذ القرارات المالئمة لتحقيق أهدافها .

ء رتقاتوضيحا ألهمية التسويق الرياضي داخل المنشأة الرياضية نجد أنه يسعى إلى اإل و
ضيح ع توبمستواها وجذب إهتمام الجمهور نحو ممارسة الرياضة والمشاركة الفعالة داخلها م
تحقق يأن  قيمتها لإلنسان وتعزيزها وتدعيمها إلى أن تصبح أسلوب حياة ، إلى جانب ما يمكن

 ي .لذاتد مادي الذي يعود بالفائدة على المنشأة الرياضية من حيث التمويل امن ربح وعائ
وبنظرة  تاريخية لتطور مفهوم التسويق نرى أنه تطور من صناعة ضئيلة وصغيرة إلى 
صناعة بباليين الدوالرات، ونشير إلى أهمية تناول هذا المفهوم وما يرتبط به من قضايا 

فالتدريب في التسويق الخدمي الرياضي لتحليل والتفسير، ومحددات في اإلدارة الرياضة با
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يعد مجموعة من األنشطة المتكاملة  المقدم للمستهلك الرياضي داخل المنشأة الرياضية
والمتفاعلة ترتبط بعملية الترويج للخدمات الملموسة والغير الملموسة، واألفكار المتعلقة بهذا 

لرياضي والتي تحقق بدورها أهداف المنشأة الرياضية المجال وذلك لخدمة إحتياجات المستهلك ا
 والعاملين بها.

ي ك الرياضستهلومفهوم التسويق بهذا المعنى يعنى تبادل المنفعة أو المصلحة بين المستثمر والم
 من المنتج الرياضي لتحقيق العائد المادي والربح الوفير.

 رياضيةآت الات التسويقية داخل المنشمدى فعالية أنظمة التدريب في جودة الخدموإذا تناولنا 
 ادية بينقتصنجد أنه من المهم التعريف بمفهوم إقتصاديات الرياضة حيث يقصد بها الموازنة اال
ي إطار فة فرغبات كل المستفيدين من الخدمات والمنتجات المرتبطة باألنشطة الرياضية المختل

 منهج علمي منظم.

على  عتمدفسير عالقة االقتصاد بالرياضة ، فالرياضة تولتوضيح هذا المفهوم يجب التطرق لت
ار انتشواالقتصاد لتمويل مختلف األنشطة وتعتبر اقتصاديات الرياضة وسيلة دعاية وإشهار 
زيادة تم بكما تعد سوقا رابحا في مجال اإلنتاج والتسويق للمنتج والخدمة الرياضية حيث ته

 رأس اإلنسان فاالستثمار يهدف إلى زيادة قاعدة الممارسين وجذب الجمهور كحق من حقوق
آت لمنشمال المنشأة الرياضية عن طريق توظيفيه مما يتيح تبادل المنفعة بين الممولين ل

 الرياضية المختلفة .
وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد أهداف اإلستثمار في المنشآت الرياضية في نقاط عدة من أهمها 

تحقيق العائد أو الربح المادي مع ضمان إستمرارية الحصول التغيير البنائي لالقتصاد الوطني و
 1على الدخل والعمل على زيادته وتنميته بإستمرار إلى جانب المحافظة على قيمتها.

نذكر  دة أنواعلى عوإذا تناولنا أنواع االستثمار في المنشآت الرياضية نجد أنه يمكن تصنيفها إ   
 ة. ويجدرياضيية وهذا النوع أساسي في الدخل المنشاة الرمنها : اإلستثمار في المنشآت الرياض

ر يهتم اآلخاإلشارة هنا إلى أن اإلستثمار له اتجاهان، األول يسعی إلى االستثمار المادي و
بمصادر  ترشدباالستثمار البشري الذي يعد اإلنسان فيه هو هدف التنمية ووسائلها، ونرى أن نس

ي تعاني الت ا في المنشآت الرياضية المختلفة خاصة بالدولرأس المال التي يمكن اإلستعانة به
منشآت ن المن ضعف في الموازنة العامة وعدم كفاية الموارد المالية منها مصادر االقتراض م

 المالية.
وإذا تناولنا مجاالت اإلستثمار بالمنشآت الرياضية المختلفة نجد أنها مجاالت عدة يمكن تناولها 

إستثمار رياضي بالمنشآت الرياضية المختلفة والمتمثل في رعاية الفرق  من منظورين ، أولهما
الرياضية الفردية والجماعية، إنشاء أندية صحية، حقوق البث التليفزيوني، حقوق الدعاية 
واإلعالن، إستضافة الفرق األجنبية العالمية ، حق بيع تذاكر المباريات والمنافسات حق بيع 
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غلقة متعددة األغراض، إنشاء مدارس ووحدات ذات طابع خاص وشراء الالعبين، صاالت م
 بالمنشآت الرياضية األكاديمية لتعليم وتدريب فئات المجتمع أنشطة رياضية وترويحية.

ة بيعي صالج طأما المنظور الثاني فهو استثمار عام بالمنشأة الرياضية، ويهتم بإنشاء مركز عال
 جاري،تنظيم حفالت، صاالت األلعاب األطفال مجمع تمناسبات ، مطاعم للوجبات السريعة، 

ة دارروضة أطفال، استضافة فرق فنية، دورات تدريبية في مجاالت التعليم والتدريب واإل
 والترويح .

رام وإب وننوه هنا إلى أهمية توفير وسائل جذب للمستثمرين وتحفيزهم لالستثمار في تمويل
اضي جهاز إداري لجمع معلومات عن السوق الري عقود إشهارية لمشاريعهم من خالل تشكيل

لمجال ذا اهإلى جانب إدارة اإلستراتيجيات والبحوث وتقديم مشروعات إستثمارية إقتصادية في 
مكن يث يحومن المهم إقناع المستثمرين بأهمية استثمار أموالهم في مجال التمويل الرياضي 

لمنشأة دي لفي زيادة الدخل والعائد الما توقع مدى مساهمة العائد المادي من هذه المشروعات
 الرياضية والذي بعود باثر اإليجابي على ميزانية المنشاة .

سويق الت ونشير هنا إلى أنه يجب اإلستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال التدريب في
لفة لمختالرياضي حيث يوجد اليوم إتجاه عالمي للخوصصة التي تتعدد أشكالها في المنشآت ا
إلى  لعامبإعتبارها أداة من أدوات اإلصالح االقتصادي الذي يهدف إلى التحول من القطاع ا
بداع اإل القطاع الخاص القائم على االستثمار الفردي، ومن مميزات الخوصصة أنها تدفع نحو

ي فوالتخفيف من القيود البيروقراطية على مشروعات القطاع الخاص وتسعى إلى التوسع 
 دمات العامة إلى المستفيد مباشرة.تحميل الخ

والواقع أن إقتراح إستراتيجية للتسويق الرياضي واالستثمار يقترن بصورة مباشرة بإدارة 
الجودة بحيث يصبح توقع العميل أو المستفيد بإدارة الجودة متماشيا مع مبادئ نظم الجودة 

الرياضية يعبر عن درجة  العالمية ومفهوم الجودة المبني على القيمة من ممارسة األنشطة
 1التميز واإلنجاز لمستويات األداء الرياضي بسعر مقبول والتحكم في المتغيرات بسعر مقبول. 

مهور جأو  فالجودة تحقق متطلبات وأهداف الزبائن الرياضيين سواء كانوا العبين أو إداريين
ة دمات الرياضيوهي مهمة في المنشآت الرياضية المختلفة حتى تستمر وينمو تسويق الخ

 داخلها، وبذلك تضمن االستمرار والبقاء، وجذب آخرين وتحقيق وتحسين عامل الربح.
 : التالي النحو على تساؤلنا جاء وعليه -

  :العام التساؤل
المقدمة  ةالتسويقي  الخدمات جودة مهام إنجاح في البشري تدريب المورد يساهم مدى اي الى -

 ؟ الرياضية لزبائن المركبات
 : منها فرعية تساؤالت عدة على الجوهري السؤال وينطوي

 داخل دمةالخ وجودة البشرية الموارد تدريب أنظمة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل-1
 ؟0.05 الداللة مستوى عند الرياضية المنشأة

                                                             
1

 .66،صعبد الحميد عبد الفتاح المغربي، االتجاهات الحديثة في دراسات وممارسات ادراة الموارد البشرية، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع 
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 اخلد والتسويق البشرية الموارد تدريب أنظمة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل2-
 ؟0.05 الداللة مستوى عند الرياضية المنشأة

 خدماتال وجودة البشرية الموارد تدريب أنظمة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل 3-
 ؟0.05 الداللة مستوى عند الرياضية المنشأة داخل التسويقية

 ؟الرياضية المنشأة داخل التسويقية الخدمات جودة على التدريب أنظمة تؤثر مدى أي الى -4   
 ؟لرياضيةا المنشأة داخل التسويقية الخدمات جودة على البشرية الموارد تؤثر مدى اي الى-5 

 اخلد التسويقية الخدمات جودة على البشرية الموارد تدريب أنظمة تؤثر مدى أي الى -6
 ؟الرياضية المنشأة

 الفرضيات :  -2

 :على التساؤالت السابقة تم صيغة الفرضيات التالية إجابة -

 الفرضية العامة: -

دة على جو العلمية الحديثة في تدريب الموارد البشرية لألساليبالجيد  االستعماليساهم  -
 .الرياضيةالمقدمة لزبائن المركبات  الخدمات التسويقية

 

 الفرضيات الجزئية: 

اخل ددمة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أنظمة تدريب الموارد البشرية و جودة الخ -1
 .0.05عند مستوى الداللة في الجزائر المنشأة الرياضية

لمنشأة ااخل _توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أنظمة تدريب الموارد البشرية و التسويق د2
 .0.05مستوى الداللة  دفي الجزائر عن الرياضية 

مات _توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أنظمة تدريب الموارد البشرية و جودة الخد3
 0.05 عند مستوى الداللةفي الجزائر التسويقية داخل المنشأة الرياضية

 ئرجزافي ال _تؤثر أنظمة التدريب على جودة الخدمات التسويقية داخل المنشأة الرياضية4

 ائرلجزافي  ارد البشرية على جودة الخدمات التسويقية داخل المنشأة الرياضية_تؤثر المو5

 ياضيةالر _تؤثر أنظمة تدريب الموارد البشرية على جودة الخدمات التسويقية داخل المنشأة6
 في الجزائر

 أسباب اختيار الموضوع: -3

 نذكر :من أهم الدوافع والمبررات التي دفعت الطالب الى اختيار هو الموضوع 
  يب التدروقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع  خاصة ما يتعلق بالجانب الفعالية

 الموارد البشرية في الجودة التسويقية .
 ه ن نتجأصبح لتدريب للمورد البشري االهمية البالغة في التسويق الرياضي خاصة ونح

 تكثر فيه المنافسة . أين الى اقتصاد حر 
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  الراهنة لواقع  جودة  األوضاعميولي الشخصي في اختيار الموضوع يتماشى مع
الخدمات التسويقية في المنشآت الرياضية ونحن نعيش في عصر التكنولوجيا 

 والمعلومات التسويقية .

 أهمية الدراسة : -4
 تتجلى أهمية هذا الموضوع في النقاط اآلتية :

في   عامة دى فعالية تدريب الموارد البشرية بصفةنحاول أن يساهم هذا البحث في توضيح م -
نظر دة الجودة الخدمات التسويقية  داخل المنشآت الرياضية في رفع أداء الموظفين وإعا

 لدى القائمين في مجال التسويق الرياضي داخل المنشآت الرياضية .
 ية .ياضلفت انتباه المسؤولين بأهمية جودة الخدمات  التسويقية  داخل المنشآت الر -

 التسويقبلمية اإلهتمام المتزايد وخاصة في اآلونة األخيرة من قبل المؤسسات الرياضية العا -
 الرياضي، نظرا لدور الذي يلعبه في تطوير المنشآت الرياضية.

 أهداف الدراسة : -5
داء يق أمحاولة الوصول إلى معرفة مساهمه القدرات الفردية للعاملين وكيف يمكن لهم تحق-

 إدارة الموارد البشرية في المنشأة الرياضية داخل متميز
 .اد ألفرل محاولة الوصول إلى معرفة دور أنظمة وإجراءات العمل في تحقيق األداء المتميز-
 قيق أداءن تحمحاولة الوصول لمعرفة النمط القيادي المالئم لتمكين إدارة الموارد البشرية م-

 .متميز داخل المنشأة الرياضية

ة لرياضيمدى فعالية الموارد البشرية لعملية الجودة التسويقية داخل المنشآت اتبيان  -
 باعتبارها العصب المحرك والقوة الدافعة للمنشأة.

 مسايرةلوضع أطر وميكانيزمات في مجال التدريب في مجال الجودة  الخدمات التسويقية   -
 . الرياضية التطورات الحاصلة  وعصرنة المنشآت

 اهيم والمصطلحات تحديد المف -6
 في مختلف البحوث التي يتناولها الباحث يجد نفسه أمام بعض المفردات والمصطلحات

 المتداخلة في اللغة. 
تمهيد ية لوتعتبر هذه األخيرة مفاتيح الدخول البحث وتحديدها يعد الخطوة األولية واألساس

 أجل صطلحات بحثنا منالطريق لفهم الموضوع المراد دراسته وعليه فإننا نحاول تحديد م
 تحديد القدر الضروري من الوضوح وتجنب الخلط بينهم.

 :الفعالية 
 االصطالحي: المفهوم

 أو نجاح التنظيم تحديد في معيار مهم ،ألنه األهمية غاية في أمرا التنظيمية الفعالية مفهوم يعتبر
 البعد إلى أساسا يشير مفهوم الكفاية ،ولكن الفاعلية بمفهوم يقترن الكفاية فشله،فمفهوم
 الفاعلية مفهوم ،أما والمخرجات المدخالت نسبة إلى األهداف تحقيق طريقة في االقتصادي

 السبعينيات بداية تحقيق األهداف،وفي على القدرة في أساسا تتمثل نوعية مؤشرات إلى فيشير
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 على التنظيم قدرة على تعرف بالتركيز أصبحت و الفعالية مفهوم تغير الماضي القرن من
 حصول معدل العاملين المعنوية عند الروح مثل جزئية معايير إلى بالبقاء المتمثلة أهدافه تحقيق

 غير إلى ..... الوظيفي الدوران ومعدل العمل عن الغياب العمل،ونسبة إصابات أو الحوادث
 1.المفاهيم من ذلك

 
 التنظيمية: للفعالية اإلجرائي المفهوم

 األهداف من قدر اكبر هي تحقيق فالعقالنية الفعالية لمفهوم مرادفة العقالنية باعتبارها بها نعني
 جوهر التنظيمية الفعالية متغير سيبقى هنا ومن المتاحة،  للموارد يخضع ممكنا جهد بأقل

 منها الغاية إستراتيجية تحالفات يشكلون األفراد مجموعة من المنشأة تحوي الن النسبية العقالنية
 ووفقا مرن تنظيمي وهيكل متغيرة بيئة ظل في وذلك تحقيقها يجب معينة أهداف على االتفاق
 .2الفاعلين األفراد لسلوك

 في أة وقدرتهاالمنش واقتصا التكنولوجيا باحتساب فقط ليس المؤسسات فعالية تقويم فان وبالتالي
  األفراد ومصالح اإلنسانية  العالقات أيضا ،بل مخرجات إلى تحويلها و الموارد على الحصول

النجاح  ياسمق في تتمثل الشخصية )الفردية الفعالية  الفاعلين أو منهم، فعقالنية تشكل التي
 من لوظيفةا له توفره وظيفته، وما في دخل من عليه يحصل ما مقدار إلى قياسا للفرد الوظيفي

 مما أعلى ىإل للترقية فرص من الحالية وظيفته له تتيح ما إليها التنظيم، مضافا مكانة داخل
 تفرقة توجد الالمعاملة، و في العدالة توفر العمل، حين في واالستقرار األمن بمزيد من له يسمح

 فاعل فلكل هذا وعلى المستقبل ناحية من االستقرار العالوة، وكذلك الترقية واستحقاق حيث من
 الاليقين ) الشك (  ومنطقة الحرية هامش من انطالقا نسبية يبينها عقالنية

 

  : التدريب 
 :للتدريب اللغوي التعريف

 يتخذ نم ذلك التدريب ومعنى بأعمال القائم أي ،المدرب درب المصدر من التدريب كلمة أخذت
 لوظيفة.ا هذه يتولى من العامة أي األشغال وزارة في وظيفة هو االدارة مهنة،وفي التدريب
 :للتدريب االصطالحي التعريف
 أداء يساعد على مما الفرد قدرات في نسبيا دائم تغيير اجراء تستهدف عملية هو التدريب
 بالمعرفة األفراد خالله من يتزود منظم اجراء بأنه البعض ويعرفه أفضل بطريقة الوظيفة

 .3محددة مهام أو مهمة بأداء المتعلقة والمهارة

 :آخر تعريف

                                                             
 .111، ص مرجع سابق، القريوتي  قاسم محمد 1
 
 .380، ص 1986  1 ط، الجامعية المطبوعات حداد،ديوان سليم : ترجمة االجتماع لعلم النقدي ريمونبودون،فرنسوابوريكو،المعجم 2
 .35،ص  2000 للنشر،عمان، معاصرة،داروائل تعليمية تربوية الهادي،نماذج عبد نبيل 3
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 مع ازىاألفراد،وتتو تحول سلوكات عمليات من وظائفه تشكل اتصال عملية التدريب بأن يرى
 على األفراد سلوكات تغيير الى يهدف الذي االجتماعي العمل مثل أخرى اجتماعية عمليات
 اليومية. الحياة مستوى

 
 التسويق :

 التعريف اللغوي: 
 وا.اشترجاءت كلمة التسويق لغتا بمعنى تسوق يتسوق، تسوق تسوقا، تعني أن القوم باعوا و

 :  االصطالحيالتعريف 
يعتبر التسويق أحد الجوانب المجتمع األكبر ويعبر عنه بصورة شبه فلسفية التسويق هو تلك 

على السلع والخدمات االقتصادية وتم  الطلب العملية في مجتمع ما التي بمقتضاها توقيع هيكل
والترويج والتوزيع المادي لهذه السلع والخدمات حسب طبيعة  اإلدراكذلك خالل عمليات 

 . 1المجتمع
 نافسي. ها التانما نميز الرياضة عن باقي ألوان النشاط البدني الرياضي هو طابعالرياضة :  -

نه لى أعبعد ضبطنا لمصطلحنا توصلنا الى تعريف الصحيح كما عرفه خالد عبد هللا الباحوث 
ة ت التي صممت لتغطية حاجات المستهلكين الرياضيين أو خدمجميع االنشطة والممارسا

 غيرهم من خالل استغالل الرياضة والرياضيات .

شطة ومن خالل توصلنا الى تحديد تعريف خاص التسويق الرياضي على أنه مجموعة من األن
لتسويق في ا األساسيةالمنتج للمستهلك الرياضي والتي شمل كل العناصر  يصالإالمتعلقة لكيفية 

 اضي.الرياضي من تسعيرة توزيع ترويج وطرق البيئية المالئمة والسريعة في السوق الري
 
 قام العمل في وساعده له عمل أي خدمة يخدم،ويخدم خدم من : " لغويا الخدمة -

 .2حاجة قضاء أو بعمل القيام في مساعدة من مايقدم تعني والخدمة . بحاجة

 أو المساعدة تقديم غايته رسمي غير أو رسمي عمل كل: " هي بالخدمة يقصد :اصطالحا - 
 .3محدد"  لهدف معين بنشاط القيام

 الجودة الشاملة : 

هناك من يعرف الجودة الشاملة بأنها: " التكيف المستمر مع حاجات الزبائن والمستعملين 
 .4"الرياضية وتطوراتها بواسطة التحكم في جميع نشاطات ووظائف المنشأة

وتعرف بأنها: " تميز السلعة أو الخدمة في تلبية كافة مطالب الّز بون وتوقعاته مثل حسن 
 5المعاملة، السعر، الوفرة، الخدمات اإلضافية، تقديم السلعة في الوقت المطلوب

                                                             
 .19، ص 1984التسويق،دارالنشر،اإلسكندرية،مصر ،  الحناوي،إدارة  صالح محمود 1
  .372 سابق،ص مسعود،مرجع جبران 2
  .373 المرجع،ص نفس 3
4. Etienne Collignon et Michel Wissler: OP. CIT, P44 
 . 75، ص 2000، 1خضير كاظم حّمود، إدارة الجودة الشاملة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط 5
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كما تُعّرف بأنها" تضمين مبادئ الجودة في كافة جوانب العمل بدًء ا من تحديد احتياجات 
بالتقييم الدقيق لألداء، للتعرف على درجة رضا الّزبون أو تعني تضامن فرق  الّزبون، وانتهاءً 

 1عمل المنشأة الرياضية كل على حدا لتحقيق جودة كل العمليات" 
ل لوسائيمكن تعريف المنشآت الرياضية على أنها ذلك المكان المجهز لالمنشآت الرياضية: 

حقيق ة لتلرياضية وتقديم الخدمات الالزمواالمكانات الرياضية والمخصص لممارسة المنشآت ا
 أهداف المنشآت الرياضية في جميع جوانبها الترفيهية االجتماعية االقتصادية . 

وتعرف أيضا : بأنها عبارة عن مؤسسات ينشئها المجتمع لخدمة القطاع الرياضي من كافة 
ة وأهدافها، بما يعود جوانبه، بحيث يكون لها هيكل تنظيمي يتفق مع حجم هذه المنشأة الرياضي

بالنفع لخدمة ذلك المجتمع متماشيا مع أهدافه، بحيث يعتمد تسيير نشاطات الرياضية وتطويرها 
وهي بمثابة الواقع المادي  3على هذه المؤسسات)المنشآت الرياضية( واإلمكانات المتوفرة بها

ية فإن المشرع المؤسساتي الذي يتعهد الرياضة ونظرا لألهمية القصوى للمنشآت الرياض
 23الموافق ل  1434رمضان 14المؤرخ في  05/13الجزائري قد خصص في القانون رقم 

المتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية بالتربية الرياضية فصال خاصا بها   2013يوليو 
من  149حيث جاء الفصل السابع تحت عنوان : التجهيزات والمنشآت الرياضية، فنصت المادة 

القانون على ما يلي : " تسهر الدولة والجماعات المحلية بالعالقة مع اإلتحاديات الرياضية  هذا
الوطنية المعنية ، على إنجاز تهيئة المنشآت الرياضية المتنوعة والمكيفة مع  مختلف أشكال 

هي األنشط البدنية والرياضية طبقا للخريطة الوطنية للتنمية الرياضية وفي إطار المخطط التوجي
 .2للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى

 الدراسات السابقة -7
 الصحية مةالخد جودة على البشرية الموارد تنمية استراتيجية أثراألولى بعنوان :   الدراسة

 المحلية ميةالتن مخبر -والتنمية االقتصاد ، مجلة نذيرنصر الدين، بن.،د العمومية بالمؤسسات
 . 2015جوان  03المدية، العدد  جامعة -المستدامة

 : على النحو التاليحيث جاءت اشكاليته  
 الصحية ةالخدم جودة على التأثير في البشرية الموارد تنمية استراتيجية تساهم مدى أي إلى

 االستشفائية؟ العمومية بالمؤسسات
 

 الفرضية الرئيسية :
تعتبر استراتيجية تنمية الموارد البشرية استثمارا للمؤسسة في رأس مالها البشري تحقق من 
ورائها اهدافها في المستقبل، اذ تنطوي على أهمية كبيرة نابعة من التسيير االستراتيجي للموارد 

هم البشرية، والتي تعمل على زيادة معارف ومهارات وقدرات الموارد البشرية، وتعديل سلوكيات

                                                             
 .11، ص 1995، دار غريب للطباعة والنشر،  9000علي السلمي، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل لإليزو  1
 ه ، المتعلق بتنظيم االنشطة البدنية والرياضية . 1434رمضان  14الموافق ل  2013يوليو 23الصادر بتاريخ  39العدد  149الرسمية المادة الجريدة  2
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من خالل تبني استراتيجية ،تدريب فعالة تتكامل مع استراتيجية، تقييم األداء واستراتيجية، تنمية 
 المسار الوظيفي 
 أهادف الدراسة:

خدمة ة التهدف الدراسة الى التعرف على مفهومي، استراتيجية تنمية الموارد البشرية، وجود
لمدية ف" باالمؤسسة االستشفائية "محمد بوضياالصحية، وتحديد عالقة األثر بينهما ،وذلك في 

 قة.لعالولفت أنظار المسيرين للمؤسسة االستشفائية "محمد بوضياف" بالمدية ألهمية هذه ا
 النتائج :- 

ية المدبالنظر الى التحديات الكبرى التي تواجه المؤسسة االستشفائية، "محمد بوضياف" ب
مكانيات لى االه على مستوى والية المدية، وبالنظر وبالنظر الى الموقع االستراتيجي الذي تحت

 والطاقات البشرية بالمؤسسة ال تحتل المكانة االستراتيجية الالئقة.
فرد  ل كلنقص كفاءة انظمة تقييم االداء مما يخفض معنويات الموظفين اذ ال يعكس حقيقة عم

ما يدل مسسة تدريب في المؤوعدم وجود ارتباط قوي بين نتائج تقييم االداء الفعلية ووظيفة ال
ي انشطة فثلة على انفصال هذه الوظيفة الهامة عن اهم وظيفة في تنمية الموارد البشرية والمتم

حول  اراتالتدريب والتي كذلك تنعكس سلبا على وظيفة تنمية المسار الوظيفي في اتخاذ القر
اضحة سة وسسة لغياب سياالترقية وغيرها وعدم فاعلية وظيفة تنمية المسار الوظيفي في المؤ

الفرد  وضع في تنمية المسار الوظيفي بالمؤسسة، حيث تسيير المسار الوظيفي والذي من اهدافه
سيير الت في مسار وظيفي يضمن تنمية قدرات الموظف ومهاراته وخبرته، ما زال ال يرتقي الى

 االستراتيجي في تحقيق طموحات االفراد
الل استغ يجية األندية الرياضية المحترفة لكرة القدم فيإسترات: الدراسة الثانية بعنوان

ولى ة األالمنشآت الرياضية لتفعيل مصادر التمويل الذاتي. "دراسة ميدانية ألندية الرابط
 2013يسمبر ، د12، النذير بوصالح، جامعة المسيلة، مجلة االبداع الرياضي، العدد المحترفة"

 االشكالية الرئيسية:
در مصا ألندية الرياضية المحترفة في المنشآت الرياضية تساهم في تفعيلهل استراتيجية ا

 التمويل الذاتي؟
 
 

 الفرضية الرئيسية:
عيل لتف هناك إستراتيجية مطبقة من طرف األندية الرياضية المحترفة في المنشات الرياضية

 مصادر التمويل الذاتي
  أهداف الدراسة:
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ل لتمويابالمنشأة الرياضية يساهم في تفعيل مصادر الوصول إلى معرفة إذا كان االستثمار 
 الذاتي للنوادي الرياضية المحترفة.

لذاتي يل امعرفة إذا ما كان تسويق الخدمات بالمنشأة الرياضة يساهم في تفعيل مصادر التمو
 للنوادي الرياضية المحترفة.

ويل لتمافعيل مصادر معرفة ما إذا كانت الرعاية الرياضية بالمنشآت الرياضية تساهم في ت 
 الذاتي للنوادي الرياضية المحترفة.

بارات المحور والتي تحتوي على النتائج الممثلة لع 03من خالل نتائج الجدول رقم  : االستنتاج
ن هناك أحظ الثاني من استمارة االستبيان الموجة إلى رؤساء األندية الرياضية المحترفة، نال

رؤساء  اإلجابات بنعم، أي أن .0 )05د مستوى الداللة )فروق ذات داللة إحصائية عند حدو
بر أحد االعتماد على الرعاية الرياضية بالمنشات الرياضية يعت"النوادي يجمعون على أن 

 ويمكن إثبات ذلك من خالل  ."مصادر التمويل الذاتي للنوادي الرياضية المحترفة
ة. رياضيلتسهيل الرعاية بالمنشأة الارة السادسة عشر سياسة واضحة من طرف النادي بالع -

ن هنا لى أيتضح لنا من خالل الجدول أن هناك إجماع من رؤساء النوادي الرياضية المحترفة ع
 .سياسة واضحة من طرف النادي التسجيل الرعاية بالمنشأة الرياضية

 الدراسة الثالثة: 
 براهيمإسودانية،  حكومية مؤسسات حالة التدريب دراسة جودة علي االستراتيجي التخطيط أثر

 .2018، 2، العدد 7مجلة التنظيم والعمل، المجلد ، المطلب عبد أحمد عبدالسالم
 االشكالية الرئيسية:

 وجودة )األهداف. الرسالة. )الرؤية االستراتيجي التخطيط بين االرتباطية العالقة  هي ما
 التدريب؟

 
 

 الفرضية الرئيسية:
 التحليل.هدافاأل .الرسالة .الرؤية ( االستراتيجي التخطيط بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد
 )وجودة التدريب البيئي

 الدراسة: أهداف
 طويروت تحسين تحقيق إلى تسعى التي الحكومية المؤسسات مستوى ىعل شامل تأطير بناء -

 .أقل بتكاليف اهدافها  يحقق بحيث أداءها في
 كافة يدتوح خاللها من يمكن التي الوسيلة يمثل الذي االستراتيجي التخطيط علي التعرف -

 أنشطةالمنظمة
 نتائج الدراسة:
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 االستراتيجي التخطيط بين ارتباطية عالقة توجد أنه الدراسة أكدت ) 

 .التدريب وجودة )الرؤية،الرسالةاألهداف

 انيةالسود الحكومية المؤسسات في االستراتيجي التخطيط تطبيق يتم انه الدراسة بينت . 

 تعبارا حول المبحوثين اجابات بين إحصائية ذات داللة فروق وجود الدراسة أظهرت
  .االستبانة

 يم، مجلةإبراه يحي ، بنالجودةالشاملة إدارة ظل في البشري المورد أداءالدراسة الرابعة: 
 .2017، جوان 1 لخضر، العدد الحاج 1  باتنة  الصناعي، جامعة االقتصاد
 الرئيسة اإلشكالية

 البشري؟ المورد أداء بتحسين الشاملة الجودة إدارة مساهمة مدى ما
 نتائج الدراسة

 ،والتي افهاأهد تحقيق في المؤسسة عليها تعتمد التي المداخل من الشاملة الجودة إدارة تعتبر
 مدخل أن جدن ،لذا البشري المورد على االعتماد خالل من ذلك ونجاحها،ويتحقق أثبتت فعاليتها

  :التالية لعناصربا اهتمامه خالل من وتحسينه البشري المورد بأداء اهتم قد الشاملة الجودةإدارة 
 .بتدريبهم،التحفيز األفراد،االهتمام تمكين اندماج األفراد،

 تطويرأداءالمؤسسات في الرياضي وأثرها التسويق استراتيجيات الدراسة الخامسة: .
اج، الحب قنا غراب، بن صالح علي إبراهيم، الرياضيةاليمنية االتحادات الرياضية حالة

، غانماطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم وتقنيات االنشطة البدنية، جامعة مست
2018/2019. 

 
 

 االشكالية الرئيسة
 الكفاءةب التسويقية تنفيذ استراتيجياتها اليمنية الرياضية المؤسسات استطاعت مدى أي إلى

 المطلوبة؟ والفعالية
 الفرضية الرئيسية:

 .الرياضية للمؤسسة الداخلية التسويقية البيئة دراسة يتم ال
 الدراسة: أهداف
 الرياضية للمؤسسات التسويقي الموقف تحليل. 
 الرياضية المؤسسة في التسويقية االستراتيجية  مفهوم على الضوء تسليط. 
 اضيةالري المؤسسات قبل من التسويقية االستراتيجيات تنفيذ في النقص اوجه معرفة 

 .اليمنية
 نتائج الدراسة

 الرياضية المؤسسات قيادة قبل من بوضوح التسويقية االهداف تحديد عدم 

 اضيالتسويق الري تجاه واضحة تسويقية ورسالة رؤية الرياضية المؤسسات تمتلك ال. 
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 ويقاالستراتيجي للتس للتخطيط ابتكارية امكانيات  التمتلك الرياضية المؤسسات 
 .الرياضي

 الدراسة السادسة: 
، لرياضيةا المؤسسات مداخيل على وانعكاساتها واالستثمار التسويق في االستراتيجية االدارة

 جلةعلومم، واإليقاعية الرياضية البدنية األنشطة وممارسات علوم عكي، مخبر صونيةبن رقية
 والفنية. الرياضية لبدنية األنشطةا وممارسات

 الرئيسية:  اإلشكالية
 ةالرياضي لمؤسسات مختلفا في اإلستراتيجي التخطيط سياسة انتهاج يتجلى مدى أي إلى

 ختلفم في التمويل مصادر إدراج مختلف مع الرياضي التسويق بعملية عندقيامها الجزائرية
 تطويرو تحقيق أجل من الرياضة بمستوى واالرتقاء الرياضي بالمنتج لترويج وذلك نشاطاتها
 .المالية؟ الناحية من ال سيما المؤسسة هذه عائدات

 الفرضية الرئيسية:
 التسويق ةعملي في الجزائرية الرياضية المؤسسات لدى اإلستراتيجي التخطيط سياسة انتهاج إن

 بالسلع للترويج أنشطتها في جميع المتاحة التمويل مصادر مختلف إدراج مع الرياضي
 .مؤسسةلل والرياضي المالي مستوىالب واالرتقاء العائدات وتطوير تحقيق أجل من والخدمات

 
 نتائج الدراسة:

 تالغايات،السياسا ( الرياضية المؤسسة في االستراتيجي التخطيط عناصر تحديد 
 .بةالمناس االستراتيجية  تطبيق واختبار وهادفة واضحة رسالة تكون ،أن)البرامج

 دماتالخ االستراتيجية صياغة ضمن )اإلدارية،اإلنتاجية،التجارية( األهداف تحديد 
 .نوعيةاألداء مع والتمويل ،المستهلك ،اإلنتاج الرياضة

 خاصال القطاع مساهمة الدولة، إعانات طرق عن المتاحةللتمويل الفرص كل استغالل 
 تالمباريا تذاكر اإلعالن والدعاية،بيع حقوق عائدات من لكل التسويق وعائدات
 ونيالتلفزي لبث حقوقا ،عائدات الرياضية لألندية التجاري الشعار اسم ،استثمار

 .الالعبين وبيع انتقال واإلذاعي،عائدات
قاربة م رةالدراسة السابعة: التدريب وعالقته بتنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاص

  مات،، عتيقة حرارية، هشام بوخاري، مجلة دراسات في علم اجتماع المنظ نظرية تحليلية
 .2017، 10عدد:  01، مجلد: 02كلية العلوم االجتماعية جامعة الجزائر 

 لمعاصرة؟ا المنظمات في البشرية الموارد تنمية في كيف يساهم التدريبالرئيسية:  اإلشكالية
 نتائج الدراسة:

أهمية االستثمار في التدريب من أجل تنمية الموارد البشرية وضرورة يؤكد هذا المقال من جديد 
تبني المنظمات الكليات التي تمكن من االستثمار الحقيقي في المورد البشري لتحقيق المزايا 
التنافسية بكل أنواعها عن طريق التدريب، ألن المورد البشري هو الدعامة األساسية لنجاح 
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بتكثيف جهودها لالستثمار فيه حتى تستطيع تحقيق أهدافها  المنظمات، لذلك فهي مطالبة
المنشودة، وإن محاولة التكيف مع مختلف التحوالت والتغيرات والتطورات المتسارعة في عالم 
اليوم وخاصة في مجال األعمال والموارد البشرية، يحتم على المنظمات البحث عن السيل 

رية ألنها تشكل مصدر للثروة وخلق القيمة، مما الكفيلة لالستثمار في تنمية مواردها البش
استوجب على الحكومات والمنظمات إعادة النظر والتركيز فيه، وإدراجه ضمن المخططات 

 التنموية بغية تحقيق التنمية.

 الدراسة الثامنة: 
ريدة في، ، تحية زيانالتسويق الداخلي كمدخل إلدارة الموارد البشرية في المنظمات الخدمية

 دد الثاني،الع 01المجلد غايي، سيدي ساهل محمد، مجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادية،
 254الى 241ص  2015/10/20تاريح النشر 

 
 االشكالية الرئيسية:

 ها الرفعشأن مدى تأثير التسويق الداخلي في استحداث سياسة التنمية الموارد البشرية التي من
 رضا الزبون وأهداف المنظمة منمهاراتهم وكفاءتهم لتحقيق

 
 اهداف الدراسة

 قديمتكيف يعمل التسويق الداخلي على تطوير أداء الموظفين وهذا عن طريق تحفيزهم على 
 الخدمة وتدريبهم وتأهيلهم 

 نتائج الدراسة
م إن الغرض من تطبيق التسويق الداخلي في منظمات األعمال هو الحصول على عاملين ه

لعمالء اإلى  عالية في التعامل وأداء راق، مما ينعكس إيجابا على تقديم خدماتقدرات ومهارات 
ارجي. الخ بمستوى عال من الجودة، فضال عن أنه التسويق الداخلي يعد مطلبا أساسيا للتسويق

 سويقفمن هذا المنظور، وكما تم توضيح، خالل كافة فقرات هذا البحث، يمكن اعتبار الت
لمنظمة ارة ااإلدارة الموارد البشرية بحكم أنه يعتبر بمثابة السنة إدالداخلي بمثابة مدخل 

ظيفة وارة لمواردها البشرية، كما أنه بين على التناسق والتناغم الوظيفي ما بين كل من إد
 لى تحقيقال إالتسويق وإدارة وظيفة الموارد البشرية. ففي الوقت الذي تهدف فيه منظمات األعم

ولية ي والمسؤقيادخالل ترقية رضا زبائنها يتعين عليها أن ال تغفل الدور ال أهدافها التنموية من
ها دى تحقيقلى مالملقاة على عاتق القائمين بأعمالها في بلوغ أهدافها، وقد يقوم هذا باألساس ع

لى للرضا الوظيفي لعمالها ومن هنا يتوجب على منظمات األعمال أن تسهر وباستمرار ع
من  لرفعان العاملين من سوقي العمل وإدخالهم في دورات تدريبية بغرض استقطاب واتقان أحس

 أدائهم ومهاراتهم وتطوير سلوکياتهم في التعامل مع العمالء مما يؤمن رضاهم.
 الدراسة التاسعة: 
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 دماتالتوجهات التسويقية الحديثة في إدارة السياحة ودورها في تطوير وتحسين أداءالخ
لمجلة ي، ا، غنية شليغم، رضا سيف الدين جلولحي اإللكتروني نموذجاالسياحية التسويق السيا

 .2017، جانفي 10الجزائرية لالمن والتنمية ، ورقلة، الجزائر، العدد 
 االشكالية الرئيسية

 ياحية؟الس كيف يمكن للتسويق السياحي اإللكتروني أن يساهم في تحسين وترقية نوعية الخدمات
 

 نتائج الدراسة:
 ي كوسيلةكترونالدول والمؤسسات والمنشآت السياحية إلى اعتماد التسوية السياحي اإللإن اتجاه 

بة في تسويق خدماتها والترويج لها ال يمكن إرجاعه فقط إلى كون ذلك يدخل ضمن مواك
لسياحي يق االتطورات التكنولوجية والتقدم الحاصل، بل يتعلق أيضا بما يمكن أن يضفيه التسو

كذلك حية ومجال السياحة، فهذا األخير من مزايا هامة لمؤطري الخدمة السيااإللكتروني إلى 
انيزمات لميكخطوة لتجاوز العقبات والصعوبات التي تواجه التسويق السياحي التقليدي، فيفضل ا

لسياحية اشطة التي حملها التسويق السياحي اإللكتروني، فإن ذلك سهل على السياح القيام باألن
من  اإلجراءات اإلدارية التي كانت تأخذ وقتا طويال، فضال عن تمكنهممن خالل تيسير 

فر والي الحصول على المعلومات والخدمات السياحية في أي وقت ومن أي مكان يريدون، وبالت
على  نطبقالتسويق السياحي اإللكتروني على السياح الوقت والجهد والتكاليف، ونفس األمر ي

 من تقليص أعياها المالية. المؤسسات السياحية حيث مكنها

ح دمين أتامستخإن االعتماد على شبكة اإلنترنيت التي تتميز بتواجد الماليين من المشتركين وال
كذا ولهذه المؤسسات فرصا تسويقية هامة من أجل الوصول إلى شريحة كبيرة من الزبائن، 

لى ى إإللكتروني أدالترويج لخدماتها السياحية بأسهل الطرق، وعليه فالتسويق السياحي ا
ين تحس ازدهار نشاط المؤسسات السياحية وتطورها، فكلما تطورت هذه األخيرة أدى ذلك إلى

و بديال أ يكونسوترقية خدماتها السياحية، وبالمقابل ال يمكننا الجزم بأن التسويق اإللكتروني 
ن ن البلدار مفي كثي مكمال للتسويق التقليدي وخاصة أن هذا األخير ال يزال يحتفظ بمكانة هامة

 صال.خاصة منها الدول النامية وهنا يمكن إيعازه إلى ضعف تكنولوجيا المعلومات واالت
 الدراسة العاشرة:

 ينة، مجلةأم هللا، مساك خام صبرينةإدارةالجودةالشاملة،  نظام ظل في البشري المورد تدريب
 .249-235، ص 2015جانفي  5،01 ، العدد3 االجتماعية، المجلد للدراسات الحكمة

 االشكالية الرئيسية
 ؟الشاملة إدارة الجودة فعال للمورد البشري في فهم وتطبيق مبادئ كنشاط التدريب دور ما هو

 نتائج الدراسة
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 من خالل وذلك المستويات أعلى إلى بالمنظمة يرقى أن باستطاعته الذي هو البشري المورد إن
 عن طريق يتحقق ما وهذا العمل، على ومواظبته والتزامه أساسيا أفكارهو بإبداعاته مساهمته

 إدارة ريعومشا تطبيق برامج وفعالية لنجاح متطلبا يتعتبر الذي البشري المورد تدريب وظيفة
 الجودة ةإدار وفق المورد البشري فتدريب .المنظمات وتطوير بقاء يضمن بما الشاملة الجودة
 .لمنظماتل الخارجية و الداخلية  البيئة في التغيرات تفرضها وحتمية ضرورية عملية الشاملة

 الدراسة الحادية عشر
  ئرالجزا بمؤسسةاتصاالت دراسةميدانية الخدمات جودة تحسين في وأثره العاملين تمكين
  63-38ص  2015/06/30تاريخ النشر 01، العدد 09المجلد طارق بلحاج، كواشي، مراد

تقدمها  لتيا الخدمات جودة في التمكين سياسة تحدثه الذي األثر مدىما االشكالية الرئيسية: 
 الجزائر. اتصاالت مؤسسة

 ) داريواإل الفني ببعديه( التمكين تطبيقات بين ايجابي ارتباط هناكالفرضية الرئيسية: 

 .خدمةاالتصاالت جودة ومستوى
 نتائج الدراسة

هتمام ا ضعف يعني ،ما أغلبها في محايدة كانت بالتمكين شعورهم حول الموظفين اتجاهات أن
تقدمها  التي الخدمة جودة مستوى أن التنافسية، حيث للميزة كمصدر بالموردالبشري المؤسسة
 . ةمتواضعت ،كان المدروسة المؤسسة

 الدراسة الثانية عشر
 زائر حالةبالج النقال خدمةالهاتف لسوق المستهلك والء تحقيق في الخدمة تقديم جودة فاعلية

 04المجلد  أحمد، قادةمختار، محمودي محمودي،  OTAمالجزائر  متليكو أوراسكو مؤسسة
 202-182ص  2014/07/31تاريخ النشر  07العدد 

 االشكالية الرئيسية
ل مدخ على االعتمادب المستهلك والء كسب الجزائر تليكوم أوراسكوم لمؤسسة يمكن كيف

 ؟الخدمة تقديم عملية جودة تحسين
 الفرضية الرئيسية

 .الخدمة تقديم عملية وعنصر المستهلك والء بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال 
 نتائج الدراسة

 نأل الخدمة جودة لضمان األهمية حيث من األول العنصر الخدمة تقديم عملية تعتبر 
 في التميز نييع الخدمة تقديم عملية نجاح وبالتالي العملية هذه من جزء أنه المستهلك يدرك

 .العملية هذه في إنجاح المستهلك أداء

 
 مناقشة الدراسات السابقة: -

السابقة من حيث  تم االستفادة من الدراسات عرضه سبق ما خالل من
 الموضوع،االهداف،المنهج ،اداة الدراسة ،النتائج المتوصل اليها وهذا من خالل ان :



 الطار المنهجي للدراسةا        الفصل األول                                                               

21 

 

نات لبيالتحليل وتفسير ا جل الدراسات استخدمت المنهج الوصفي، وأساليب احصائية متعددة-
 الرزم وذلك الختالف مواضيع وأهداف الدراسات ، إال أن معظمها استخدمت برنامج

 االجتماعية. للعلوم  اإلحصائية

اة لجمع كأد اعتمدت أغلبها على أسلوب االستقصاء في جمع البيانات وذلك باستخدام االستبانة-
من اكتفي بأخذ  لشامل لجميع أفراد الدراسة ومنهاا المسح مدخل استخدم بعضها أن البيانات، إالّ 

ي جمع ان فعينة ، وهو نفس المنهج الذي اعتمدته هذه الدراسة ، كما تم توظيف أداة االستبي
 البينات والمعلومات.

ضها قد فبع اختلفت الدراسات التي تناولت موضوع التنظيم فيما بينها من حيث مجتمع الدراسة-
منها وطابع انتاجي أو اقتصادي ، وبعضها على منظمات خدماتية ، أجريت على منظمات ذات 

 منظمات مدنية وعسكرية،  كما تم تناول المنظمات في القطاعين العام والخاص. 

بسبب  أو الموضوعات اختالف بسبب إما السابقة إليها الدراسات سعت التي األهداف اختلفت-
 متفاوتة.  جنتائ وجود إلى أدى ،مما الدراسة مجتمع اختالف
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