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كلمة العدد

سان ما لم یعلم فإذا ظن اّنه الحمد هللا رّب العالمین معلم األولین واآلخرین، الحمد هللا الذي علم اإلن"
"قد علم فقد جهل

إن كل خطوة من خطوات علوم الحیاة التي طرقها ویطرقها المختصون، هي مكسب المجتمع البشري 
.في حالة نشرها في كتاب أو مجلة علمیة

على استخدام لقد سایرت علوم التربیة البدنیة والریاضیة العلوم األخرى في التطور العلمي المبني 
الوسائل واألدوات الحدیثة، ولكن مكتباتنا الوطنیة ال تزال تعاني من فراغ كبیر للكتب والمجالت العلمیة 

لهذا حفزنا هذا الدافع إلصدار مجلة علمیة محكمة لیستفاد منها الباحثون في دراستهم . في علوم الریاضة
.ون في زیادة معلوماتهموأبحاثهم وترقیاتهم العلمیة، كما یستفاد منها المثقف

وأنه لیشرفني أن أقدم العدد األول من المجلة العلمیة للثقافة البدنیة والریاضیة للمدرسة العلیا ألساتذة 
والتي بعون اهللا ستضیف رصیدا علمیا لمكتباتنا الوطنیة والعربیة التي هي . التربیة والریاضة بمستغانم

.جادةبأمس الحاجة لمثل هذه المعارف ال

إن تحقیق هذا العدد الذي یشارك فیه أساتذة أجالء ممن یحملون المستوى العلمي الرفیع، لم یتم 
. بسهولة، دائما وٕانما تطلب جهدا ومتابعة وتخطیط

.إنني إذ أقدم هذا العدد ألشكر كل الذین كانوا وراء هذا العمل راجیا لهم دوام التوفیق والنجاح

التوفیقواهللا ولي 

مدیر المدرسة العلیا ألساتذة 
التربیة البدنیة والریاضة بمستغانم

عبد الحق لحمر.د
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السلوك العدواني عند الطفل
رومان محمد. د

أستاذ محاضر بجامعة وهران

تعالى في إن العدوان قدیم قدم اإلنسان على القشرة األرضیة، وخیر دلیل یضرب في المیدان ما ذكره اهللا 
وٕاذ قال رّبك للمالئكة إّني جاعل في األرض خلیفة، قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك "كتابه العزیز 

)1" (الّدماء، ونحن نسّبح بحمدك ونقّدس لك
وقد سّجل اهللا في كتابه أّول عدوان ارتكبه اإلنسان في هذه األرض نتیجة للغیرة والحسد والكراهیة، وهي 

واتل علیهم نبأ "وأخیه الذین قتل أحدهما اآلخر ظلما وعدوانا، ویقول اهللا تعالى في حق هذا واقعة قابیل
ابني آدم بالحق، إذا قربنا قربانا فتقبل من أحدهما ولم یتقبل من اآلخر قال ألقتلنك، قال إّنما یتقبل اهللا من 

أخاف اهللا رّب العالمین إّني أرید أن بباسط یدي ألقتلك، إني المتقین، لئن بسطت إلي یدك لتقتلني، ما أنا 
تبوؤ بإثمي وٕاثمك، فتكون من أصحاب الّنار، وذلك جزاء الظالمین، فطوعت له نفسه قتل أخیه فقتله، 

.)2" (فأصبح من الخاسرین
ونستشف من نبأ ابني آدم أن العدوان كان موجودا، وسیظل إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیها، 
فإذا تصفحنا أي جریدة من الجرائد الیومیة في أي بلد من بلدان العالم لوجدنا أنه في كل ثانیة وأخرى 

مة بیته، ویغصب شرفه، یعتدي إنسان على إنسان، فذاك یسلب ماله باإلكراه أو عن غفلة، آخر تنتهك حر 
وتجرح كرامته أو تخان أمانته أو یحتال علیه باللعب، أو یعتدى علیه بالضرب وبالجرح وباإلیذاء بكل 

.أنواعه
وقد اعتبر العدوان عمال مألوفا من أعمال الحیاة قرونا طویلة، لقد قتل اإلنسان أخاه اإلنسان ألكثر 

تسلیة والمتعة، وقتل الشیوخ والعجزة من ذویهم لعدم جدواهم، من سبب، فقتله في المصارعة من أجل ال
وقتل المرضى وذوي العاهات دفاعا لمكروه قد یلحق بسببهم، وقتل األوالد خشیة أمالق، ویربطون 
الحوامل كسبا لرهان یتحدد بجنس الجنین الموجود ببطونهم، وقتل اإلنسان نفسه باالنتحار وألكثر من 

لقتل فقتل رغبة في الثأر أو المجد أو حمایة لكلمة أو دفاعا عن الشرف، العدوان سبب، وبارز في سبیل ا
.جزءا من الحیاة سنینا طویلة

وبدأت المجتمعات اإلنسانیة یوما بعد یوم تحرم أفعاال وتبیح أخرى، وصار الفعل المحرم جریمة 
والشیاطین، وبدأ حجم الجریمة وسمي فاعله مجرما، ولبست الجریمة ثوب المقدسات والمحرمات والسحر

یزداد مع الزمن والعقوبة تزداد معه باتجاه طردي، وأصبح یفهم من اصطالح العدوان هو جمیع األفعال 
)3(.النفس، المال، والعرض والعقل والدین: التي فیها تعدي على الكلیات الخمس وهي
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هو الفعل الذي یقوم به الفرد قصد إلحاق الضرر باآلخرین، أما عند الحیوان فهو المقصود بالعدوان
ذلك السلوك الذي یشعر به حیوان من حیوان آخر بالخوف والهبة، ففي هذه الحالة یستخدم العنف والقدرة 

الغیر والهجوم من أجل إلحاق الضرر بغیره، بینما اإلنسان یسعى في سلوكه العدواني إلى محاولة تدمیر
نفسه أو ممتلكاته، ویؤكد هذا القول تورد هیرلوك، حیث یقول أن العدوان عمل عدائي تهدیدي موجه عادة 

)4. (ضد شخص أو أشخاص آخرین
عن حقد " أي العدوان"أما موسن فیقول فیه بأنه النزعة للتخریب والتدمیر وٕایذاء اآلخرین، وهو ناتج 

أما رفاعي فیعّرفه بأنه ) 5.(بیر السیطرة التي یمارسها الفردعاالشخص وغضبه وكراهیته وهو تعبیر من ت
حب عادة بعواطف الغضب، نزعة الفرد إلى التخریب أو إیقاع األذى باآلخرین، وهي نزعة تص

أما جون كونج فیقول في مفهوم العدوان بأنه الرغبة في إلحاق األذى أو الجروح أو التدمیر ) 6.(الكراهیة
).7. (يء آخرأو اإلیذاء أو أي ش

:مفهوم السلوك العدواني
السلوك العدواني هو ذلك السلوك الذي یستهدف إلحاق األذى باآلخرین، أو تسبب القلق لدیهم 

والتدمیر للمتلكات والهجوم اللفظي ومقاومة ما وخاصة عند األطفال ما قبل المدرسة، حیث یتم الضرب 
ل الطفل إلى أن یكون عدوانیا صریحا یتوقف على العوامل یملى علیه من أوامر من طرف اآلخرین، ویمی

:التالیة
.رغبته في إیذاء وٕایالم اآلخرین- 
.مستوى اإلحباطات البیئیة وأثرها على المیول العدوانیة- 
.مقدار القلق والشعور باإلثم المرتبط بالعدوان- 

وعلى هذا األساس فإن الطفل في غالب األحیان یكن العدوان الصریح في الظروف التي یصبح 
)8(.الخوف والقلق مرتبطین فیها باالستجابات العدوانیة

وترجع بعض النظریات السلوك العدواني إلى شعور الفرد باإلحباط والفشل في سبیل تحقیق رغباته، 
).9. (ني ناتج عن عملیة اإلحباط أو هو تعبیر عن إرادة القوةوبذلك یعتبر السلوك العدوا

أما سیموند فروید فیقول في مفهوم السلوك العدواني على أنه سلوك واع وشعوري ناتج عن غریزة الموت 
.وهذه الغریزة هي المسؤولة عن السلوك العدواني في إلقاء األذى باآلخرین

:وهناك مظهران للعدوان
هو الغضب واالنفعال الشدید الذي یوجه مباشرة إلى الشخص الذي سبب اإلحباط والفشل و :المظهر األول

.من أجل الوصول إلى الشيء المرغوب فیه
وهو محاولة إلحاق الضرر باآلخرین أو العدوان المستبدل أو التعویض وهو ما یوجه :المظهر الثاني

حیط به، حیث یوجه الفرد غضبه ضد بطریقة غیر مباشرة إلى الشخص ال عالقة له بالموضوع الم
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وخاصة عندما یكون مصدر اإلحباط قویا وآت من إنسان مقدر ) 10.(شخص لم یتسبب في ذلك اإلحباط
ومحترم مثل الب أو المشرف المباشر في العمل، ففي هذه الحالة نجد الفرد المحبط یرد إحباطه بطریقة 

، الخ...ط كالزوجة واألوالد، العّمال المشرف علیهمعدوانیة في أناس لیس لهم أي عالقة بموضوع اإلحبا
وقد یظهر العدوان بطریقة أخرى حیث یحمل الفرد اآلخرین قبول اهتماماته وهمومه واتجاهاته وأفكاره رغم 

على اآلخرین وهو ما یرجع في معارضتهم له، ویعرف هذا العدوان بالعدوان بقوله أنه یعني الهجوم
ا نظریة التحلیل النفسي فتعلل هذا العدوان بممارسة إلرادة القوة فوق الناس الغالب إلى المعارضة، أم

)11. (اآلخرین
فیعتبر السلوك العدواني هو تعویض عن اإلحباط المستمر أما العدوان فهو السلوك فلیب هاریمانأما 

الذي یقصد به إیذاء شخص آخر أو جرحه، ویعتبر هاریمان أن قوة العدوان تتماشى وقوة اإلحباط، كلما 
ما هو زاد إحباط الفرد كلما زاد عدوانیة وقد یتخذ مفهوم العدوان عدة أسالیب، فقد یكون ضد المجتمع ك

الحال لدى الشخصیات السیكوباتیة أو لدى الجانحین الذین یأخذون متاع الغیر بدون إحساس بالذنب أو 
.الشعور بالدونیة

وقد یكون ضد أفراد من المجتمع بدون حق سابق كأشخاص یصادفون في األماكن الخالیة فیتم 
ضد الشخص أو أشخاص مسؤولین حقیقة عن وقد یوجه العدوان . االنتقام منهم ویكونون بذلك كبش الفدا

األفراد الذین یسلكون هذه المسالك االنفعالیة القصد منها إیجاد مخارج لبعث العداوة . شعور اإلحباط
.المحبوسة وٕاطفاء المشاعر السلبیة

فیعتبر العدوان نشاط هدام یقوم به الفرد قصد إلحاق األذى باألشخاص اآلخرین سواء كان هلقارأما 
ستور بأن العدوان سمة ویقول أنطواني . هذا األذى جرح جسماني أو سلوك متمیز بالسخریة واالستهزاء

القوة والعنف ألن اإلنسان أكثر األجناس تدمیرا لبني جنسه وهو أشدها حبا لممارسة . طبیعیة في اإلنسان
فنحن اإلنسان أشد . في هذه الدنیا وهو یسعى دائما في معاملته إلى إتباع األسالیب الوحشیة والهمجیة

قساوة من أي مخلوق موجود على هذه األرض وأكثرها خشونة وغلظة رغم أننا نفزع عندما نقرأ في 
نت نتیجة ألعمال العنف الصحف والمجالت ونسمع في اإلذاعة ونرى ونشاهد في التلفاز أخبار كا

.والتدمیر والوحشیة والمجازر المحدثة یومیا من طرف بني اإلنسان في ربوع العالم
وعلى هذا األساس فبقول أنطواني ستور أن كل إنسان یحمل في طیاته بواعث الوحشیة التي تدفعه 

التي فندها أنطواني ستور إلى سفك والتعدي على حرمات الغیر وهذه السفك الدوافع أو بواعث الوحشیة
لماذا ألن اإلنسان ال یتصف بهذه المواصفات التي ألصقها أنطواني ستور . تكتسي نوعا من المبالغة فیها

لإلنسان، بل یوجد في هذا الكون من بین اإلنسان من یتصف بهذه السلوكات السلبیة المضادة للمجتمع، 
ابیة وفي كل مجتمع من المجتمعات الدنیا یوجد أفراد ویوجد من بین اإلنسان من یتصف بالسلوكات اإلیج

- حیث یقول الرسول. یتصفون بمظاهر العطف والحنان ویتفانون من أجل إسعاد غیرهم من بني البشر
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والحقیقة أن اإلنسان یولد وهو . )12("ال ینقطع الخیر من أمتي إلى یوم الدین"-صلى اهللا علیه وسلم
یة والعدوانیة ویعمل الوسط االجتماعي الذي یوجد فیه الفرد من إظهار یحمل خلیطا من النزعات الخیر 

.جانب وصقله وٕاخفاء اآلخر
وعلى هذا فإننا نجد كلمة عدوان تأخذ عدة معان لحد اآلن لم یتفق العلماء على معنى شامل وجامع 

. السلوك اإلنسانيفنجد المختصین في علم النفس والعقلي یطلقون كلمة عدوان على كثیر من –ومانع 
والعادل الذي یحكم على . ویثور بیدیه ورجلیه ساعیا وراء مبتغاه یسمى طفل عدوانيفالطفل الذي یبكي 

متهم بالسجن أو بالعقوبة المادیة جزاءا لعملیة غیر اجتماعیة یسمى حاكم عدواني، وعندما یثور جمهور 
ام اللعبة یسمى هذا الجمهور جمهور عدواني في ملعب من مالعبنا الوطنیة ضد قرار الحكم المخالف لنظ

الخ فالطفل عندما یتمرد على سلطة األبوین أو المعلم، فإننا نصفه بالعدوانیة ولكنه هو في الحقیقة ...
فاالختراع الحربي عمل هدفه . یعبر عن باعث قوي نحو االستقاللیة التي هي أساس في تكوین الشخصیة

نیین من جهة أخرى وأن مثل هذا العمل لیس فقط للحمایة من الهجوم عدواني من جهة ولكنه ردع للعدوا
كما هو أساس االحترام واالعتزاز وهو الذي یجعل اإلنسان . الخارجي ولكنه منبثق كل اإلنجازات العقلیة

وعلى هذا األساس فإنه عند تحدید معنى العدوان، ال . مرفوع الرأس محترم ومقدر بین األمم والشعوب
نفصل بحق وحقیقة بین األفعال التي نقبلها وال یمكن أن نعیش بدونها وبین تلك األفعال التي نستطیع أن

.نستنكرها وال نقبلها في حیاتنا الیومیة
سیكولوجیة العدوان عند الطفل

یتفق العلماء في تحدید مفهوم السلوك العدواني، هو ذلك السلوك الغیر متالئم مع الوسط المتواجد 
مالحظ هو أن األطفال الذین یتصفون بالنزعات العدوانیة واالعتزال واالنطواء وعدم المرونة، وهو فیه وال

نتیجة لفشلهم في تنمیة ضوابط داخلیة تساعدهم على التكیف والتالؤم مع الوسط المتواجدین فیه، فسوء 
مثیرات غیر السارة، تكیف الصغیر یستدعیه إلى استخدام واستعمال أي شيء في متناول یدیه قصد ردع ال

األظافر واألنیاب أو عبر المرغوب فیها بطریقة البكاء، والتكسیر والتقطیع والهجوم الفیزیقي كاستعمال 
ونالحظ أن الصغیر ال یستعمل الوسائل الرمزیة المقنعة أو األسالیب العقلیة . والركل والسب والتعبیر

مني نجده یرتفع إلى الضوابط الداخلیة، فتظهر عنده التفهیمیة المجردة، ولكن بتقدمه في سلم العمر الز 
وقد یعمل التقارب والتفاؤل . قبول الضوابط االجتماعیة واحترام الغیر واإلحساس بحقوقهم وممتلكاتهم

فتظهر العداوة والتعارك والتشابك والتشاجر فیما بینهم نتیجة . االجتماعي عند صغار األطفال بالعدوان
وقد یلعب بعض اآلباء في تنمیة هذا النوع من العدوان بالثناء بعد التغلب . لحاجة في نفس یعقوب

.والتعبیر بعد الهزیمة
وتغرس أفكار أو توجیهات األب هذه أبعاد في المستقبل لدى الطفل فیما یخص موضوع العدوان، 
وقد ال یشجع اآلباء أطفالهم على السلوكات العدوانیة ولكن الطفل یكتسب بعض السلوكات العدوانیة من 
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المجتمع الحر، مجتمعه حیث یقتنع الطفل أن السلوك العدواني شيء أساسي في تسلق سلم النجاح في 
إن الفرد الذي یتصف بالشدة والطموح وتأكید الذات یحوز على نجاح أكبر من . فیتعلم الطفل من المجتمع

ویالحظ الطفل أثناء تسلقه سلم العمر الزمني أن المجتمع . نده الذي یتصف بالهدوء والتأمل المنطوي
.ستنكرها إذا كانت بدائیة وفیزیقیةیحبذ النزعات العدوانیة ویوافق علیها، وٕاذا كانت مستمرة وی

الطفل والعائلة
إن تدلیل الطفل من طرف العائلة حق من حقوقها، ولكن أن یصل التدلیل إلى مرحلة اإلفساد فهذا 
خطأ تربوي وعلى الوالدین تجنب هذه العملیة، والفصل بین تدلیل الطفل، وبین إفساده، فقد ال یبدو واضحا 

في الطفل سلوكات غیر مجیدة اجتماعیا ولم تكن في ات ولمن نحن في الحقیقة نغرس ألعیننا كآباء وأمه
.الحسبان أیام كنا نزرع الحب والحنان، رغم أن لكل عائلة أسلوبا تربویا خاصة في التعامل مع أبنائها

. التعاطففبعض العائالت تستعمل مع أبنائها أسالیب تربویة سهلة كالتسامح والمبالغة في التدلیل و 
وما من شك في أن األسلوبین یكمل كل . وبعض اآلخر یتبع أسلوبا یتسم بالشدة والحزم وبدون جدوى

منهما اآلخر، بمعنى أنه التدلیل البد من بعض الشدة، ومع الشدة فالبد من شيء من التدلیل والمرونة 
األسلوبین التربویین السابقین فإن آثار أحد" الشيء إن زاد عن حده ینقلب إلى ضده"طبقا لقول أسالفنا 

الذكر تظهر في أسلوب تصرفي لم تضعه في الحسبان من طرف أطفالنا وهنا یقول الدكتور حسین عبد 
)13.(العزیز یعیش الطفل عادة في بیته وكل ما فیه ملك الكبار، فلیس له ما یشعر بملكیته له

اللعبة حملة له أو ملكا ألخیه األصغر منه وهنا یلتبس على الطفل األمر، فال یعرف إن كانت هذه
فالطفل ینمو ومعه غریزة التملك فنجد الطفل في غالب األحیان أنه في نهایة العام من . أو األكبر منه

عند ظهوره حتى نستطیع أن ننمي في عمره أنه یحب التملك وما على األبوین إال أن یشجعا ذلك الشعور 
بین ما یملكه وما ال یملكه فحسن نیة األبوین عند شرائهما للعبة ما من الطفل ونكون فیه عملیة التمیز 

اللعب، دون تعیین لصاحبها، یظنون أن هذه الطریقة غیر الممیزة هي أحسن وسیلة، لتعلیم الطفل التعاون 
وحب الغیر، البد من األنانیة، ولكنهم في الحقیقة هم بذلك العمل یرتكبون خطأ عظیما، حیث أن الطفل 

لذي لم یتعود منذ طفولته على التمیز بین ممتلكاته وممتلكات الغیر، فقد یصعب علیه ذلك في الكبر، بل ا
قد یصبح كثیر الحیل إلى االعتداء على ممتلكات الغیر هذه االعتداءات التي قد ینال من ورائها جزاءات 

وأكدت . ت عالقة الطفل بأبویهعقابیة من طرف العائلة والمجتمع وهناك العدید من الدراسات التي تناول
على وجود رابطة وثیقة بین سلوك الطفل العدواني وبین عقاب األب، فنالحظ أن الطفل عندما یقوم 

ولكنه عندما ینال العقاب . بسلوك عدواني كاعتدائه على ممتلكات غیره فإنه یشعر بالرضا والراحة الكاملة
ذا اإلحباط الذي یزید من دافعیته العدوانیة ضد غیره فإن هذا جزاءا لفعلته المفتعلة فإنه یشعر باإلحباط، ه

النوع من األطفال الذي أصبح العدوان سبیله الوحید، نظرا ألخطاء ارتكبت في تربیته من طرف أبویه 



المدرسة العليا ألساتذة التربية البدنية والرياضية- البدنية و الرياضية   للثقافةالمجلة العلمية 

1995األول العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

مفھرسةمجلة علمیة محكمة

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

9

وعالجهم لهذه األخطاء التربویة بالعقاب الجسدي أو الجزاء ال یمنع الطفل من اقتراف السلوك العدواني 
.أثناء یومیة

وقد دلت الدراسات التي تناولت األطفال الجانحین على أن عدوان الطفل له عالقة بالنزعات 
العدوانیة إلحدى األبوین في نبذ أو طرد الطفل نفسیا أو انفعالیا أما فیما یخص موضوع االقتداء وماله 

أخذ سلوك شخص في من أثر على سلوك الطفل العدواني فقد بینت الدراسات أن من طبیعة الطفل أن ی
وفي الغالب إننا نجد الكبار عنوانا بالنسبة للطفل، فإذا كان . العائلة لیقتدي به، ویتبنى مبادئه ویقلد سلوكه

وقد . سلوكه عدوانیا، فهذا النوع من السلوك یؤثر على الطفل، ویصبح الطفل یتصف بالسلوك العدواني
ة فیما یخص موضوع السلوك العدواني عند الطفل دلت التجارب التي أجریت على األطفال قبل المدرس

هذه التجارب، أنه عندما یقلد األطفال المجرب الذي اتخذه مثاال أعلى وكانت النتائج التي توصلت إلیها 
إلتباع سلوكه، وكان هذا المجرب یمثل سلوكا عدوانیا، أنتج سلوكا عدوانیا عند األطفال المجرب علیهم 

وقد أظهرت التجارب أن الذكور أكثر عدوانیة من اإلناث . للسلوك الغیر عدوانيأكثر من دوره في امتثال 
بعد تعرضهم لمثال عدواني، كما توصلت هذه التجارب إلى وجود عالقة ارتباطیة بین عدوانیة األب 

كما. وعدوانیة أبنائه وما یعزز هذا أنه وجدت نسبة كبیرة من المنحرفین أنهم ینحدرون من آباء عدوانیین
توصلت بعض الدراسات على األطفال أن األب له تأثیر أكبر على عدوانیة الطفل من األم، وتعزیزا لهذه 
النتیجة فقد وجد أن األطفال الذین یتغیبون عن المنزل وال یأتون إلیه إال في مرات قلیلة، فإن هؤالء 

كما وجد أن الذین ینتمون إلى . األطفال یظهرون عدوانیة أقل من األطفال الذین یعاشرون آبائهم باستمرار
أسر الطبقة االجتماعیة السفلى أكثر عدوانیة من األطفال الذین ینتمون إلى أسر الطبقة المتوسطة ورغم 
التركیز على اآلباء كمثال لألبناء فإن المالحظة التي نستنتجها من حیاتنا الیومیة هو أنه كلما زاد إظهاره 

.وتمسكه بتلك السلوكات العدوانیة
وقد توصلت دراسة أخرى أن السلوك العدواني یزداد عند الطفل كلما ازداد التسامح معه حین اقترافه أفعال 
إیذاء تستحق العقاب وبذلك یقل شعور الطفل بالذنب قمعه وردعه عن السلوك العدواني، ویعتبر هذا 

ن له نتائج وخیمة على العمل من طرف األبوین مرأ لعنان الطفل في العدوانیة، هذا المدى الذي ستكو 
كما لوحظ أن الجو الدیمقراطي . حیاة الطفل مستقبال من جهة وعلى إیذاء أفراد المجتمع من جهة أخرى

السائد في العائلة له تأثیر على عدوانیة الطفل، فاآلباء الدیمقراطیین یسمحون ألبنائهم بمزید من المظاهر 
كما لوحظ . إلى بعض التصرفات غیر مقبولة اجتماعیاوهذا بدوره یدعوا . الحریة والنشاط لدى الطفل

أیضا عن وجود عالقة بین نزعة األم لإلحباط ونزعتها نحو التسامح مع الطفل أثناء قیامه بسلوك 
.عدواني

كما دلت دراسات أخرى، عن وجود عالقة بین العدوان واالنبساط في الشخصیة حیث أن الشخص 
)14. (المنطوي
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والعالج للسلوك العدوانيالوقایة 
شرع اهللا عقوبة الحدود رحمة منه بالعباد، وٕاصالحا لهم في الدنیا "یقول اإلمام أحمد بن تیمیة 

واآلخرة، وینبغي على القضاة والمشرعین وأولي األمر في المجتمع تطبیقها وأن ال تأخذهم رأفة في دین 
)15("الد إنما یؤدبه رحمة وٕاصالحااهللا فیعطونها كالوالدین هو كف عن التأدیب الو 

ونلخص من قول اإلمام بن تیمیة إلى أهمیة الطرق العالجیة التي نستشفها من الدراسات المیدانیة 
:التالیة

حالة موزعة على 965على عینة متكونة من )16(1967ففي دراسة قام بها محمد عماد الدین في - 
:لدراسة ما یليقرى ومدن مصر، وأظهر من خالل هذه ا

توجد هناك فروق طبیعیة في وسائل منع العدوان أو ضبطه، فقد اتضح أن الوسیلة الممیزة للطبقة - 
أما في حالة المقارنة بین الطبقتین فإن الداللة اإلحصائیة عالیة . الوسطى هو النصح واإلرشاد اللفظي

.وة أو بین اآلباء أو مع غیرهم في الخارججدا والفرق موجود سواء في حالة ما إذا كان العدوان بین اإلخ
عائلة تمثل فیها المستوى االقتصادي واالجتماعي، 159وفي دراسة أخرى على عینة تتألف من * 

:والثقافي والریفي، والحضري، وقد توصلت هذه الدراسة إلى
األسر الغنیة حیث األسرة الفقیرة أكثر قساوة وأكثر استعماال للعقوبات البدنیة منإن الوالدین في - 

)16(. تستعمل هذه األخیرة في كنفها للعدوان أسالیب لینة ومعدلة في غالب األحیان
كما وجد الباحث أنه كلما زاد المستوى الثقافي للوالدین ازداد استعمال األسلوب التربوي اللین مع 

ى إتباع األسالیب التربویة اللینة مع أما الوالدین األّمیان فقلیال ما یخضعوا إل. أبنائهم في كف العدوان
أطفالهم إال في حاالت نادرة كفردیة الطفل في العائلة وغالبا ما یلجؤوا إلى العقوبات الجسدیة عندما یزید 

.أطفالهم عن الواحد
كما أثبتت هذه الدراسة أنه كلما كان الوضع االجتماعي للعائلة متدهورا زاد استعمال األسالیب 

.القاسیة في كف عدوان أبنائهم والعكس صحیح
حول تنشئة األطفال في المجتمع اللبناني فقد بینت أن أمهات الطبقة الفقیرة )18(أما دراسة بروثرو

أما بالنسبة لألسلوب . لیب العقوبات الجسدیة من أمهات الطبقة المتوسطةأكثر میال إلى استعمال أسا
المتبع لكف العدوان طبقا للدیانة المعتنقة من طرف العائالت المتواجدة في منطقة بیروت وسهل البقاع 
حیث أجریت هذه الدراسة فوجد الدارس أن األمهات األرثدوكسیات هن أكثر اعتمادا على أسلوب المناقشة 

.ن عدوان أطفالهن أثناء اقترافهم لمشكلة تخل بالنظام العام السائد في المجتمع المحلي المتواجدین فیهلك
حول موضوع كف 1957أما الدراسة التي قام بها سیزور وزمالئه في الوالیات المتحدة األمریكیة 

:العدوان لدى األطفال أظهرت ما یلي
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تعماال ألسالیب العقوبة البدنیة وحرمان أطفالهم من االمتیازات وسهلة إن أمهات الطبقة العاملة أكثر اس- 
.في كف عدوان أطفالهن

كما بینت الدراسة أن أمهات الطبقة المتوسطة یغضن البصر عن السلوك العدواني المقترف من طرف - 
أمهات الطبقة األطفال وخاصة عندما سیكون ذاك السلوك العدوان موجها إلى الوالدین بالمقارنة مع 

حیث أن أمهات الطبقة المتوسطة یضعن قلیل من النواهي واألوامر أثناء كفهّن لعدوان أطفالهن .العاملة
.بالنسبة ألمهات الطبقة العاملة

عائلة تسكن بغداد 165على عینة متكونة من 1972أما نتائج الدراسة التي أجریت في العراق * 
:تاليلكاوأریافها كانت نتائج هذه الدراسة

إن األمهات األمیات أكثر تساهال في كف عدوان أطفالهن من األمهات المتعلمات، كما أعطت - 
الدراسة أن األمهات الطبقة الفقیرة والغنیة أكثر تساهال في كف عدوان أطفالهن من األمهات الغیر 

علمات وعالقة هذا عامالت أكثر تساهال في كف عدوان أطفالهن من األمهات األمیات واألمهات المت
الجانب بدرجة التحصیل المدرسي، بخصوص األسالیب المستعملة في كف عدوان أطفالهن حیث وجد 

الخ ...الباحث أن األمهات األمیات یستعملن أسالیب لكف العدوان كالسیطرة والعقاب الجسدي والتوبیخ
مع أطفالهن بدال من اللجوء إلى بینما األمهات المتعلمات إلى أسالیب تربویة مرنة كالنقاش والتعامل 

.العقاب الجسدي والتوبیخ
كما فرقت هذه الدراسة بین أمهات الریف وأمهات الحضر في كف عدوان أطفالهن وهذا لكون 
األمهات الریفیات أكثر استعماال ألسلوب السیطرة والعقاب الجسدي والتوبیخ في كف عدوان أطفالهن من 

.لباحث هذا العمل إلى كون األمهات الریفیات وأمهات الحضریات متعلماتاألمهات الحضریات ویعلل ا
وخالصة ما توصلت إلیه الدراسة أن أمهات الطبقة الفقیرة أكثر میال إلى أسلوب العقاب الجسدي في كف 

.عدوان أطفالهن من أمهات الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة
ة وتهذیب وتوجیه الطفل عملیة ضروریة لجعل هذا الطفل ومن الدراسة السابقة نخلص إلى أن تربی

كائنا متفاعال مع أبناء مجتمعه یؤمن باألخذ والعطاء، ویحترم حقوق الغیر ویقدر القیم االجتماعیة والمثل 
.العلیا السائدة في الوسط الذي یعیش فیه

هذه التفاعالت االجتماعیة المتبادلة التي تبعده عن األنانیة والذاتیة والتحیز والسلوكات الحیوانیة 
الغیر مقبولة اجتماعیا، فإذا لم نتعامل بالطرق التربویة السلمیة فإننا نبعث في الطفل استعمال السلوك 

ین یدعو إلى الشعور بالخنق والسخط فالتأدیب القاسي من طرف الوالد. كسالح من أجل البقاءالعدواني
87والعداء للمجتمع، حیث نجد في كتاب سیكولوجیة الجنوح للدكتور أحمد عبد الرحمن عیسوي في ص

منهم أن العقاب عدل من %14من األطفال أنهم كانوا تعساء من جراء العقاب البدني، وأن 963أن 
.سلوكهم العدواني
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طفل یختزن الكثیر من األشیاء بداخله سیوجهها یوم یجد الفرصة فالتأدیب األعمى یجعل من ال
سامحة ضد اآلخرین في المجتمع، فالطفل المقهر على هذا األساس فالمطلوب من األبوین تنمیة الوازع 

فاإلنسان . الداخلي للطفل أال وهو الضمیر، هذا الضمیر الذي یوجه اإلنسان في االبتعاد من الظلم للغیر
. لقوة وكان عنده الوازع الدیني والضمیر األخالقي كبیرا لیتخذه فیما یفید المجتمع بصفة عامةإذا امتلك ا

)19("لیس المؤمن بالطعان وال الّلعان وال الفاحش وال البذيء"-صلى اهللا علیه وسلم–حیث یقول الرسول 
فظ تصان به حقوق اهللا ویرقب اإلسالم من معتنقه أن یكون ذا ضمیر ل(ویقول الشیخ محمد الغزالي 

)20". (محاسبة على آثامة ما ظهر منها وما بطن
وكذلك یجب على األبوین السعي في تنشئة النفوس على فعل الخیر، على إسداء العون وصنع 
. المعروف، والحث على رعایة الیتیم، ومساعدة العاجز والمسكین لتخفیف ما یعانوه من إحباط وحرمان

، وال باء العمل على حسن التربیة وتنشئة أبنائهم على فعل الخیر، فال نقسو على أبنائناكما یجب على اآل
، ألن التدلیل والقسوة الزائدة تفسد األطفال، وتنمیان لدیهم العداوة وسرعة الغضب، بالغ في تدلیعهمت

والتسامح والتعاون مع المؤدیتان إلى إفساد العالقة مع أقرانهم وأنفسهم، الواجب هو أن نربیهم على المحبة 
بل . الغیر، وال نشجعهم على اقتراف السلوكات العدوانیة المنافیة لألنماط االجتماعیة المتعارف علیها

نعاقبهم عن األفعال الغیر مقبولة اجتماعیا عقاب المؤدب المربي في نبذ السلوكات العدوانیة وفي ضبط 
ه الطریقة نستطیع أن نصنع أطفاال متفهمین ومتماشین النفس والتسامح مع من أساء لهم عند المقدرة وبهذ

.مع أنماط المجتمع المتواجدین فیه، وبذلك یكونون خیر خلف لخیر سلف
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المراحل التاریخیة للتربیة البدنیة والریاضیة بالجمهوریة الجزائریة
لحمر عبد الحق. د

ألساتذة التربیة البدنیة و الریاضیةأستاذ مساعد مدرسة العلیا 

:المقدمة- 
.التي ساهمت في تنمیة النشاطات البدنیة والریاضیة في الوسط المدرسي بالجزائرالشروط التاریخیة - 
.الممارسة البدنیة والریاضیة في الجزائر قبل االستعمار الفرنسي- 
.1962-1830الممارسة البدنیة والریاضیة أثناء االستعمار الفرنسي - 
.إلى یومنا هذا1962الممارسة البدنیة والریاضیة في الجزائر من سنة - 
.التوجهات السیاسیة والتربویة والریاضیة من خالل النصوص التشریعیة- 
.المیثاق الوطني- 
.قانون التربیة البدنیة والریاضیة- 
.1980قانون تنظیم المنظومة الوطنیة للثقافة البدنیة والریاضیة - 
.تعریف التربیة البدنیة والریاضیة في الجمهوریة الجزائریة- 
.التعریف- 
.أهداف التربیة البدنیة والریاضیة- 
.مبادئ تنظیم الحركة الریاضیة الوطنیة- 
.الخاتمة- 



المدرسة العليا ألساتذة التربية البدنية والرياضية- البدنية و الرياضية   للثقافةالمجلة العلمية 

1995األول العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

مفھرسةمجلة علمیة محكمة

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

15

:المقدمة
من خالل استعراض تاریخ الحضارات القدیمة، تبین لنا أن النشاط البدني لإلنسان البدائي كان 

وفي العصر الحجري كما دلت اآلثار، اصطدم إنسان . منصبا بشكل أساسي على الكفاح بحثا عن الطعام
ألنواع منها، الكهوف مع الحیوانات المفترسة وعاش معها بصراع طویل وكثیرا ما كان فریسة لبعض ا

لذلك لجأ إلى استخدام الحجارة وصنع بعض األدوات التي تمكنه من التصدي لها، فكان أوال وأخیرا یعتمد 
على قوته العضلیة، وعندما كان یضطره األمر إلى الهروب من المخاطر كان البد له أن یجرب وأن 

قدم على حرب ال مرادة فیها بینه فوجد اإلنسان نفسه وسط واقع ی. یصارع ویصرع إذا تغلب علیه الخصم
من جهة وبین الطبیعة والوحوش من جهة ثانیة، فحاول جاهدا یدفعه حب البقاء أن یستجمع قواه لمجابهة 

من ناحیة أخرى، وبعد تشكیل جماعات من البشر لم المخاطر من ناحیة وأن یؤمن معیشته واستمراره 
كانت تنمو نتیجة احتكاكه بعوامل الطبیعة القاسیة، وهنا یتوقف اإلنسان عن االهتمام بقوته العضلیة التي

.أصبح اإلنسان یعاني من خطرین اثنین، األول مع الطبیعة والثاني مع أخیه اإلنسان
حیث أن " الویل للمغلوب"وعندما تطورت الجماعات البشریة أكثر وأصبحت القبائل تحلى بشعار 

الدمار والبطش بل واإلبادة، كانت تلحق بالشعوب المغلوبة، لذلك اهتمت القبائل بتدریب أبنائهم تدریبا 
.قاسیا یضمن لهم المقاومة والصراع ثم النصر

إلى أن ) آالف عام03دامت الفترة حوالي (نسان ترویض الحصان وفي مراحل أخرى، حاول اإل
أخذت المفاهیم العسكریة تتطور وعندما فرضت الخدمة اإللزامیة عند بعض الشعوب، وكان یوافقها 

أخذ التدریب الریاضي عندهم شكال منظما، حیث كانت " إال اإلغریق"تدریبات بدنیة وجسدیة قاسیة، لكن 
من حیاة المدینة والنظام السیاسي واالجتماعي، والمدینة نفسها لیست سوى معسكر الحرب جزءا ال یتجزأ

كم حارب اإلنسان أخاه اإلنسان النتزاع السلطة وتزعم القبیلة أو العشیرة، وكم من إنسان ضعیف . حربي
: منافترسته الوحوش ؟ لذلك كان هدف اإلنسان األول هو البعد عن القوة بكافة أشكالها لیضمن بقائه

فكان الشيء األساسي في بیته هو قوته . جري، رمي، صراع، مبارزة، قفز، سباحة، وركوب الخیل
. شعوبا ودوالالعضلیة واستعان بوسائل الطبیعة وسخر الحیوانات لخدمته، وتطورت القبائل لتصبح 

القا من وضمن هذا التطور الذي حققه اإلنسان لم ینس أن یكون دائب البحث عن وسائل القوة انط
.حرصه على حب الحیاة

عدة تحوالت من خالل سیرتها إن التربیة والریاضة بالجمهوریة الجزائریة عرفت منذ عصور غابرة
والحضارات، حیث الطویلة، فمنذ أمد بعید وهذه المادة تمارس بشهادة الباحثین والعلماء، وعلماء اآلثار

لجري والمصارعة والفروسیة والرمایة وما شابه ذلك من أعمال وجد بقایا اإلنسان في الجزائر وهو یمارس ا
.بدنیة وحربیة مثلها مثل بقیة دول العالم األخرى
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:لقد قسمنا عملنا هذا نحو الجانب التاریخي للتربیة البدنیة والریاضیة في الجزائر إلى
).1830أي قبل سنة (مرحلة ما قبل االستعمار الفرنسي - 
).1962- 1830(عمار االستیطاني الفرنسي مرحلة االست- 
).إلى یومنا هذا1962(استرجاع السیادة الوطنیة - 

حیث أن كل مرحلة من هذه المراحل متباینة تباینا كلیا، فالمرحلة األولى تبقى لحد اآلن مجهولة 
رحلة االستعمار ومبنیة على أساس افتراضات وما خلص إلیه علماء اآلثار والجغرافیا والتاریخ، أما م

الفرنسي الذي استغل البالد والعباد ألغراضه الخاصة فكانت التربیة البدنیة والریاضیة في ذاك الزمن 
ومع فجر االستقالل أولت الدولة . الواجهة االستیطانیة وتكریس التفرقة بین األوربیین والسكان األصلیین

دات مالیة ضخمة ومنشآت ریاضیة عدیدة وقوانین الجزائریة اهتماما بالغا بهذا القطاع وخصصت له اعتما
.تعمید وتسییره، لتحقیق الغایة المنشودة من وراء ذلك تبقى بعیدة

الشروط التاریخیة التي ساهمت في تنمیة النشاطات البدنیة والریاضیة في الوسط المدرسي - 1
بالجزائر
لحمر عبد الحق: األستاذ

:الجزائر قبل االستعمار الفرنسيالممارسة البدنیة والریاضیة في - 1- 1
فإن هناك دراسات قام بها علماء اآلثار والحفریات ووجدوا بأن هناك )H.LOTH.ET P.A(حسب

حیث وجدت رسوم وتماثیل ) إلى ما قبل التاریخ(ثقافة بدنیة في الجزائر، یرجع تاریخها إلى األزمنة الغابرة 
بالقبائل مّما یدعونا إلى الظن " أبي زار"بالجنوب و" الطاسیلي"للصید والركض، القفز والرقص في مناطق 

بأن في تلك الفترة كانت هناك عدة دول من العالم تمارس التمارین البدنیة وكانت تشكل جزء من حیاتها 
.المعیشة والعادات بالجزائر في ذلك الزمنالیومیة، ولون من ألوان 

) علیه السالم" (ألف سنة قبل المسیح(وبعد احتالل الفینیقیین للجزائر واستیالئهم على سواحلها 
واحتلت إفریقیا الشمالیة من طرف الرومان في القرن الثالث قبل المسیح، وتركوا معالم أثریة مازالت شاهدة 

تحتوي على مرافق للسرك وقاعات .) ..الجمیلة- تیبازة- مقادیت(على تلك الحقبة الزمنیة إلى یومنا هذا 
للریاضة ومدرجات وحمامات معدنیة في هذه األماكن، حیث كانت تقام االستعراضات واأللعاب 

.واالستعدادات للحرب وكذا حمامات للوقایة والنظافة الجسدیة والتدلیك
تجعلنا " یوغرطة"و"  ماسینسا"أما بالنسبة للجزائریین الذین قادوا معارك ضاریة ضد المحتل بقیادة 

.نظن بأن اإلعداد البدني والحركي كان موازیا لإلعداد البدني للرومان وغیرهم من الشعوب
د المیالد، وتخلصوا بذلك في القرن الخامس بع" نومیدیا"ثم جاء الو ندال والبیزنطیین واحتلوا بدورهم 

من االحتالل الروماني، لكن تواجدهم بالمنطقة لم یدم طویال وال یوجد لهم آثار واضحة في الجزائر، 
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وبالمقابل لقد شهدت المنطقة هذه عدة انتفاضات شعبیة ضد المحتل باختالف ألوانه، مّما یدعونا إلى 
.صفة جیدةالیقین بأن الجزائریین كانوا معدین بدنیا وحربیا ب

وكانت مقاومة من . في القرن الثامن دخل العرب المسلمون إلى إفریقیا الشمالیة، وخاصة الجزائر
، لكن العرب أرادوا تبلیغ "الكاهنة"، وأشهر المقاومات تلك التي تزعمتها )األمازیغ(طرف السكان األصلیین 

رعان ما دخل سكان المنطقة في هذا الدین الجدید فس. الرسالة السماویة، وٕادخال الّناس في دین اهللا أفواجا
وعززوه ونصروه وأیدوه، ووجدوا فیه الخیر الكثیر من العلوم والفنون والثقافة وحتى التربیة والتربیة البدنیة 

بأن التمارین البدنیة والراحة ":"مدافع العلوم الطبیة"في كتابه ) ابن سینا(والریاضیة، حیث یقول العالمة 
الحكایة الصغیرة للجزائر قبل "في كتابه ) E.CAT(ویضیف " ن أساسیان لصحة اإلنسانهما شرطا

الجزائري كانت له هیئة جسمانیة وبدنیة جد جمیلة، وأنه كان یتحلى بالشجاعة بأن الفارس" م1830
- یةوتمارین المجازفة البدن–الكرة (والمطاولة وأن سكان الجزائر كانوا یمارسون عدة ألعاب من بینها 

ویذكر أن األسطول البحري الجزائري الذي )الخ...ومسابقات الخیل-والمصارعة- والمبارزة-والرقص
، كانت له سمعة دولیة بفضل مهارة وشجاعة 18و17سیطر على میاه البحر البیض المتوسط في القرن 

.طاقمه البحري وٕاعداده الجید
ین اإلسالمي في تحریر الطاقات والممارسة البدنیة على وال یفوتنا بأن نذكر بالدور الذي لعبه الد

عكس الدیانات األخرى ومنها المسیحیة التي حرمت هذه األشیاء، أما اإلسالم فقد حث المسلمین على 
علموا أوالدكم (والممارسة البدنیة ) النظافة من اإلیمان(والنظافة ) إن لبدنك علیك حق(االعتناء ببدنهم 

..) المؤمن القوي أحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف(وكذلك القوة ) وركوب الخیلالرمایة والسباحة 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة "باإلضافة إلى اإلعداد لمواجهة العدو والقیام بغزوات لنشر تعالیم اإلسالم 

".ورباط الخیل
:ا یليویمكن أن نلخص النشاطات البدنیة في الجزائر قبل االحتالل الفرنسي كم

عاشت الجزائر لعدة قرون في توازن دائم بسبب المحتل والحروب الداخلیة مّما استلزم من مواطنوا -1
المنطقة اإلعداد المتواصل للمواجهة بدنیا وعسكریا، واستعملت فیها التمارین البدنیة ومسابقات الخیل 

.والرمایة بأنواعها والمبارزة بالسیوف وبدونها لتكوین الجیوش
بعض أنواع النشاطات البدنیة تجلت في الحفالت مثل الرقص، وسباق " حامدي محمد"مثل یذكر -2

. الخیل والرمایة بأنواعها، فظهرت منافسات شعبیة أثرت على النمط المعیشي لتلك الفترة
النظافة الجسدیة كانت تشكل لون من ألوان معیشة الشعب، والحمامات المعدنیة مازالت شاهدة على -3
.لك إلى یومنا هذاذ
فیما یخص التربیة البدنیة للشباب، ورغم النقص الكبیر في المراجع لهذا الشأن نفترض بأن هناك نوع -4

من التلقائیة في الممارسة هذه، حیث أن الطلب للدفاع عن القبیلة وعن النفس یستلزم نشاط بدني مكثف 
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لحقیقة تبقى مجهولة بالنسبة للجزائر ولبقیة دول لكن الطرق والوسائل المستعملة في ذلك والمؤدیة إلى ا
.العالم

إال أن الشيء الذي یجب ذكره هو أن الشعب الجزائري كان یتلقى تكوینا للحیاة في الجو الفسیح 
)1. (یزاول النشاط البدني الذي یمكنه مستقبال بأن یكون رجل كامل الهیئة الجسمانیة

:1962- 1830أثناء االستعمار الفرنسي الممارسة البدنیة والریاضیة- 2- 1
هذه المرحلة تمیزت بالتدمیر الشامل لكل الهیاكل االجتماعیة واالقتصادیة من طرف المحتل، مّما 
تسبب في انهیار تام وشامل للمستوى المعیشي بالجزائر وأثر على التنظیم االجتماعي والعائلي وعلى عدة 

قافة، وال نتطرق إلى هذه العوامل فالمطلوب منا التطرق إلى التربیة البدنیة أجیال وعلى العباد والطبیعة والث
التي كان حظها مثل بقیة أجزاء الثقافة الجزائریة، بحیث سحقت وطمست ماعدا بعض التمارین التي بقیت 
تمارس في قطاع الفلكلور وبعض األلعاب والرقصات خالل األعیاد والحفالت بین األسر والقرى، وال 

وتنا أن نذكر بأن المستعمر الفرنسي قد استولى على األراضي وعلى القطیع والخیول وغیرها، ومنع یف
الجزائریین من حمل السالح والخناجر التي كانت تمثل بالنسبة للجزائریین رمز للشرف واالفتخار، وجعل 

ن للوقایة والنظافة أما الحمامات التي كانت أماك. هناك قوانین تنقل األشخاص والممتلكات وحد منها
وعمدوا على تهدیم المساجد وطمسها والتقتیل الجماعي والنهب والتبشیر . أصبحت ثكنات وأماكن للتعذیب

ومحاولة طمس الشخصیة الجزائریة، ومحاولة إخماد االنتفاضات الشعبیة في بدایة القرن العشرین، حیث 
والریاضیة وظهور مدارس خاصة بها، وتكوین كانت أوربا تشهد تطورا كبیرا في مجال التربیة البدنیة 

وٕانشاء الفیدرالیات الدولیة، وبعث األلعاب األولمبیة الحدیثة ظهرت في الجزائر بعض النشاطات البدنیة 
قانون (الخ، وكانت مقتصرة على األوربیین ...الحدیثة مثل المبارزة بالسیف، الجمباز، المالكمة، الدراجات

العسكریة، وفیها تلقوا أول مبادئ الجمباز ر الجزائریین على الخدمة أجب1911وفي سنة ). 1901
)AMOROS. A ( واألسس الحربیة)HEBAT .( وبانتهاء الحرب العالمیة األولى وبدایة العشرینات ظهر

هناك وعي قومي، نتیجة لهذا كان تكوین الجندي الریاضي المسلم، وصادف ذلك الحرب العالمیة األولى 
:الجزائریین لعدة عوامل نذكر منهاالتي ظهر فیها

.مشاركة الجزائریین في الحرب العالمیة األولى واختالطهم مع بقیة شعوب العالم- 
.وعود فرنسا وحلفاء العرب باالستقالل في حالة مشاركتهم معها في الحرب- 
.ثورة أكتوبر البلشفیة في اإلتحاد السوفیاتي- 
جفاف، بطالة، فقر (1920- 1919المأساویة في السنوات الوضعیة االقتصادیة واالجتماعیة- 

).  وحرمان
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كل هذه العوامل وغیرها أدت إلى احتجاج الجزائریین ومطالبتهم بالتغییر االجتماعي والسیاسي 
والثقافي مّما نتج عنه في الجانب الریاضي إنشاء النوادي اإلسالمیة في كرة القدم، ألعاب القوى، المالكمة 

.هاوغیر 
-BEDEN(كما كان إلنشاء الكشافة من طرف  POEL (العشرین أثره اإلیجابي على في بدایة القرن

:بإنشاء الكشافة اإلسالمیة الجزائریة وكان أهدافها) محمد بوراس(الشعب الجزائري حیث قام 
تكوین الفرد بدنیا وأخالقیا، وتلقینه مثل الوطنیة وحب الوطن والتطلع للحریة واالستقالل، ومع قدوم 
الحرب العالمیة الثانیة تكاثر عدد النوادي اإلسالمیة وعدد الممارسین الجزائریین، وظهر هناك نوع من 

أحدثت 1945ماي 8لكن حوادث التالحم بین الفرنسیین والجزائریین في شكل نوادي فرنسیة إسالمیة،
القطیعة وأصبحت الریاضة البدنیة وسیلة لإلعالم، وتوعیة الضمیر الوطني من أجل االستقالل، وأصبحت 

.النوادي الریاضیة مراكز للنشاطات الحركة الوطنیة الجزائریة
عرض الجماهیر ومع انطالق الحرب التحریریة توقفت كل النشاطات البدنیة والریاضیة خشیة أن تت

.الشعبیة الجزائریة للتقتیل الجماعي بحجة من الحجج
أنشئ بتونس الفریق 1956والتحق الریاضیون بصفوف جبهة التحریر الوطني وجیشه، وفي سنة 

.وأوكلت له مهام توعیة الرأي العام العالمي بالقضیة الجزائریة)لكرة القدم(الوطني لجبهة التحریر الوطني 
مكن القول بأن فترة االحتالل الفرنسي تمیزت بالركود التام لنشاطات التربیة البدنیة والریاضیة، وی

وللتفرقة بین الممارسین حیث كانت بعض المنافسات مقتصرة على األوربیین دون غیرهم والجزء القلیل من 
بالنسبة للتربیة البدنیة وغیرها، ...الجزائریین كان یقتصر نشاطهم على الریاضات الصعبة مثل المالكمة
وهذا عدد قلیل وضئیل، ال %10في المدارس لم یكن عدد الجزائریین المتمدرسین غداة االستقالل إال 

وكانت تعتبر الحركة . یمكن أن نقول بأن الجزائریین كانوا یمارسون هذه المادة في المدارس قبل االستقالل
جیا االستعماریة، والتربیة البدنیة والریاضیة لم تكن أحد الریاضیة الوطنیة الواجهة السیاسیة لإلیدیولو 

الممولین للریاضة الفرنسیة ولنوادیها، فالریاضة كانت مغایرة ألغراضها وأهدافها النبیلة وبالتالي مهملة 
)1. (وتقتصر على الترفیه والتسلیة لألوربیین دون سواهم

:إلى یومنا هذا1962الممارسة البدنیة والریاضیة في الجزائر سنة - 3- 1
لم یكن یوجد في الجزائر إال فراغ أكادیمي للتربیة البدنیة والریاضیة تحت إشراف 1962وفي جویلیة 

المدیریة العامة للتربیة الوطنیة، ومسیرة من طرف مفتش عام هذا األخیر ال یهتم بالریاضة المدرسیة 
.واالمتحانات

تنظیم هذا الفرع الهام، من أجل الصحة والتوازن الفكري واألخالقي وبعد االستقالل عمدت الدولة إلى
:التي كانت لها المهام التالیة) وزارة الریاضة والسیاحة(للشباب الجزائري، فأنشأت 

.اإلشراف على التربیة البدنیة المدرسیة والجامعیة- 
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.یم المنافسات الریاضیةالتكوین واإلشراف اإلداري لمعلمي التربیة البدنیة والریاضیة وتنظ- 
وكانت من . وكان دور الجزائر یتمثل في إخراج الریاضة والتربیة البدنیة من التهمیش الذي أصابها

االهتمامات األساسیة لوزارة الشباب والریاضة ووزارة التربیة الوطنیة، حیث أوكلت لها مهام البرمجة 
.التربویة القاعدیة نواة التربیة والتعبئة الجماهیریةواإلشراف على النشاطات الریاضیة داخل المؤسسات

وعلى المستوى المدرسي بذلت جهود جبارة إلدماج التربیة البدنیة مع التكوین المدرسي عبر مختلف 
:المستویات التعلیمیة، من المدرسة مّما استدعى إصدار النصوص القانونیة التالیة

هذه المادة تنص على : والمتضمنة تنظیم التربیة والتكوین1976أفریل16المؤرخة في 35- 76: المادة
كما لعب القطاع المدرسي دورا ) (5المادة (أن كل جزائري له الحق في التربیة والتكوین وبأنها إجباریة 

هاما وحیویا في بعث الحركة الریاضیة الوطنیة، لكن النمو الدیمغرافي الهائل الذي تشهده البالد أثر كثیرا 
.ي تكوین المكونین وتوفیر الهیاكل والعتاد األساسیین للتربیة البدنیة والریاضیةف

أوكلت التربیة البدنیة والریاضیة لوزارة التربیة الوطنیة التي بدأت التفكیر في فتح 1978وفي سنة 
ولم 1987سنة إلى 1978معاهد علیا لتكوین إطارات التربیة البدنیة والریاضیة وبدأت العملیة من سنة 

التي أوكلت لها مهام تكوین إطارات ) شلف(و) بسیر ایدي(تكن توجد إال المعاهد الجهویة للتربیة البدنیة 
، مّما أعطى )سنویا1340طالبا بدال من 260قدرة استیعاب المعهدین للطلبة (التربیة البدنیة والریاضیة 

ني في مادة التربیة البدنیة مّما استدعى فتح فروع لتكوین فراغا كبیرا بالنسبة ألساتذة التعلیم الثانوي والتق
.م1981لهذا الفراغ سنة ) P.A(األساتذة المساعدین 

أعطت وزارة التعلیم العالي اإلشارة لتكوین أول دفعات أساتذة التربیة البدنیة 1982وفي سنة 
ثم تحولت إلى مستغانم وكذلك تم فتح والریاضیة، بفتح معاهد التربیة البدنیة بالجزائر العاصمة وسطیف 

:مؤخرا معهد قسنطینة والمهام التي أوكلت لهم هي
).بالنسبة ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة في الثانوي والتقني(ملء الفراغ -1
.ضمان تعلیم مقیاس التربیة البدنیة والریاضیة في معاهد التعلیم-2
:والریاضیة من خالل النصوص التشریعیةالتوجیهات السیاسیة والتربویة - 4- 1
:1976المیثاق الوطني لسنة - 1- 4- 1

على الجزائر أن تنتج سیاسة جدیدة وجزئیة في میدان الریاضة، حتى تتوفر للشبیبة الجزائریة "
إن أمراضا مثل سوء التغذیة التي فرضها " األماكن التي تساعد على ازدهار الطاقات البدنیة والمعنویة

.االستعمار الفرنسي على مجتمعنا، تفرض جهد خاص للصحة وتطویر شبیبتها
إن التربیة البدنیة للشبیبة وللشعب بصفة عامة، تعتبر شرطا ضروریا لصیانة الصحة وتحسینها، 

وبهذا الصدد فإن من . وتعزیز القدرة على العمل ورفع مستوى المقدرة الدفاعیة لألمة في نهایة األمر
ي یتعین على الدولة أن مبادئها اعتبار التربیة البدنیة منفعة ال تقل ضرورة عن التعلیم، وأحد الحقوق الت
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تؤمنها للمواطن وللشباب منهم خاصة، والثورة الجزائریة تتبنى هذا المبدأ وسوف تنفذه تدریجیا كلما سمحت 
.به إمكانیات البالد

الروح : إن الریاضة فضال على المزایا التي توفرها للفرد، وتسییر وتطویر خصاال معنویة هامة مثل
وبهذا الكیفیة ال تعتبر الریاضة ...ن التضامن، والتعود على العالقات االجتماعیةالجماعیة، واألخوة وحس

مجرد تسلیة، بل إنها تتأكد في نطاق مفاهیم العصرنة بوصفها أحد الفروع األساسیة لكل سیاسة تتناول 
".تكوین اإلنسان

على تكوین الشبیبة لهذه األسباب كلها یصبح تقویم النشاطات الریاضیة جزء أساسي من العمل 
ومن أجل هذا فإن المؤسسات التعلیمیة كلها ستتضمن المنشآت التي تغطى قطاعات . وصیانة صحتها

واسعة من األنشطة الریاضیة في الوقت الذي تزود فیه المدن والقرى بمركبات ریاضیة تتناسب مع أهمیة 
جع على تطویر النشاطات الریاضیة في المدنیة والقریة، كما أن المؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة ستش

وسوف تبذل جهود خاصة لتكوین مدربي وأساتذة . نطاق تنمیة األنشطة االجتماعیة وتنظیم وسائل التسلیة
.التربیة البدنیة حتى یتم تزوید كل أصناف النشاطات الریاضیة بالتأطیر الذي تحتاجه

قیقیة تشمل كامل البالد، وتتخذ الریاضة طابع وبهذه الكیفیة تندمج شبیبتها ضمن شبكة ریاضیة ح
أما االعتمادات التي یجب تخصیصها لتحقیق هذه األهداف فإنها . نشاط جماهیري مفید، فردیا وجماعیا

لیست فقط تدخل ضمن السیاسة االجتماعیة للثورة وللعمل الرامي إلى صهر ال تعتبر خسارة للبالد إذ أنها 
في تحقیق تعزیز واستثمار أفضل ألحسن رأس هي زیادة على ذلك تساهم إنسان جدید في مجتمعنا، بل 

شبیبتها ومواطنوها، إن المجهود الضخم الذي تقوم به الثورة في مجال التكوین على : مال تملكه األمة
وفي مجال الصحة یجد في ذلك تكملته الطبیعة التي تمنح العنایة بالبدن وصیانته نفس . جمیع المستویات

).1(التي تمنحها الزدهار الفكر األهمیة
) 03المرجع المادة رقم (:1976قانون التربیة البدنیة والریاضیة لسنة - 2- 4- 1

:محاور أساسیة وهي06یتجه هذا القانون نحو 
.القواعد العامة للتربیة البدنیة في الجزائر-1
.تعلیم التربیة البدنیة وتكوین اإلطارات-2
.الریاضیة الوطنیةتنظیم الحركة-3
.التجهیزات والعتاد الریاضي-4
.حمایة ممارسي الریاضة-5
.الشروط المالیة-6

:وفیما یلي نتناول بعض هذه النقاط
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:القواعد العامة للتربیة البدنیة والریاضیة- 3- 4- 1
تعریف للتربیة البدنیة، مستوى من إیدیولوجیات 1976-10-23ل 81- 76ویحتوي القانون 

الدولة، والتربیة البدنیة عامل إدماج وتكوین وتربیة في الجهاز التربوي الشامل، وهي حق واجب لكل 
لتربویة وحتى المواطنین، تنظم نشاطات التربیة البدنیة في جمیع القطاعات الوطنیة منها اإلنتاجیة وا

وعلى كل األشخاص المساهمة فیها بتقدیم ید المساعدة لها، فهنا نالحظ األدلة الكبیرة في جعل . العسكریة
.النشاطات البدنیة دیمقراطیة مهما كان الجنس أو السنممارسة أوجه 

:تعلیم التربیة البدنیة وتكوین اإلطارات- 4- 4- 1
والرامیة في االمتحانات ) المنظومة التربویة(قطاع التكوین والتعلیم التربیة البدنیة مادة تعلیمیة في 

والمسابقات أما محتوى البرامج، والمدة الزمنیة للتعلیم والتكوین تحدد من طرف وزارة الریاضة والوزارات 
.األخرى المعنیة بهذا األمر

:أما تكوین اإلطارات فیشمل خمسة مراحل
وأساتذة ) P.A(أساتذة مساعدین ) P.E.S(لمدى ألساتذة التربیة البدنیة تكوین متعدد الجوانب بعید ا-1

).P.E.P(التعلیم األساسي 
).تقنیین سامین- مستشارین(تكوین متخصص بعید المدى في فرع ریاضي معین -2
).منشطین(تكوین مختص قصیر المدى -3
).الصیانة، اإلعالمأعوان الطب الریاضي، التسییر، (تكوین إطارات شبه ریاضیة -4
الرسكلة والتطویر المستمر لإلطارات الریاضیة وكل تكوین من هذا القبیل یكافئ : التكوین المستمر-5

كما تعمل الدولة على توفیر اإلطارات الكفؤة  والالزمة للتربیة البدنیة والریاضیة . بشهادة بعد التخرج
الشعب، وهذا بإنشاء المعاهد والمدارس العلیا بهدف إنشاء وتطویر وتوسیع الممارسة هذه بین أوساط

.للتكوین وٕاعطائهم أحدث الوسائل والتقنیات العلمیة والمعرفیة والتطبیقیة
:التجهیزات والعتاد والوسائل الریاضیة- 5- 4- 1

تسهر الدولة بمشاركة الجماعات المحلیة من أجل تشجیع وترقیة وتنمیة الممارسة البدنیة :64المادة 
هیئة المنشآت الریاضیة المتنوعة مع متطلبات مختلف أشكال الممارسة وذلك طبقا للمخطط وعلى ت

.الوطني للتنمیة
یجب أن تحتوي المناطق السكنیة ومؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین على المنشآت الریاضیة :65المادة 

وعة اقتصادیة وٕاداریة إنجاز ومساحات اللعب، طبقا للمواصفات التقنیة واألمنیة ویمكن أیضا لكل مجم
.منشآت ریاضیة على نفس المنوال بنفس الشروط

تهدف تكثیف أشكال الممارسة الریاضیة وتطویر شبكة المنشآت الریاضیة الوطنیة، ویمكن :67المادة 
لألشخاص الطبیعیین المعنیین من القانون العام أو الخاص في إطار المخطط الوطني للتنمیة والتشریع 
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. ي به العمل وبعد استطالع اآلراء التقنیة واألمنیة إنجاز واستغالل المنشآت الریاضیة والترفیهیةالسار 
.المشار إلیها في الفقرة السابقةوتحدد عن طریق تنظیم شروط إنشاء واستغالل المنشآت الریاضیة 

قیة الممارسة تحث الدولة وتشجع إحداث صناعة التجهیزات والعتاد الریاضي ضمانا لتر :68المادة 
.البدنیة والریاضیة وتطویرها

والخاص بالتربیة البدنیة والریاضیة یؤكد إلى أن من 1976أكتوبر 23مؤرخ في 81- 76وقانون 
)03المرجع المادة رقم : (أهداف المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة والریاضیة المساهمة في

.تفتح شخصیة المواطن بدنیا وفكریا- 
.یة الشبابترب- 
.المحافظة، وتطویر الكفاءات المنتجة لدى العمال- 
.تجنید المواطنین وتدعیم الكفاءات الدفاعیة- 
.إثراء مثل الثقافة الوطنیة بإنتاج القیم الثقافیة والمعنویة- 
.تحقیق مثل التقارب، والتضامن، الصداقة والسلم بین الشعوب- 
.د ضمان التمثیل المشرف للبالد على الساحة الریاضیة الدولیةالتحسین المستمر لمستوى النخبة قص- 
:من هذا القانون8نجد في المادة :الممارسة التربویة الجماهیریة- 6- 4- 1

تعد الممارسة التربویة الجماهیریة جزء مكمال للبرامج على مستوى مؤسسات التربیة والتكوین وتدرس 
.على شكل تعلیم مناسب وتحدد كیفیات اإلعفاء وشروط الممارسة عن طریق التنظیم

إطار تنص على أن تنظیم الممارسة التنافسیة الجماهیریة في الوسط المدرسي والجامعي وفي:12المادة 
.جمعیة ریاضیة تنشأ على مستوى كل مؤسسة

المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضیة، هناك تكفل تام للدولة بقطاع الریاضة، 76حسب قانون :مالحظة
وتشجیع الممارسة البدنیة والریاضیة في إطار النظام التربوي الشامل لجهاز تربوي، صناعي وحتى 

المنشآت والتجهیزات الریاضیة وٕامدادها بالوسائل والعتاد الالزمین، شاء عسكري ووضع المواد القانونیة إلن
.وتكوین اإلطارات والمكونین في هذا القطاع الجد حساس

:1989قانون تنظیم المنظومة الوطنیة للثقافة البدنیة والریاضیة لسنة - 5- 1
:األحكام العامة واألهداف- 1- 5- 1

نظیم المنظومة الوطنیة للثقافة البدنیة والریاضیة ووسائل تطویرها، یحدد هذا القانون مبادئ ت:1المادة 
.وكذا الوسائل األساسیة المنومة بها

تعتبر هذه المنظومة مجموعة من الممارسات المدرجة في سیاق دائم التطویر، منسجم ومندرج :2المادة 
.اإلسالمیةفي المحیط السیاسي، االقتصادي، االجتماعي والثقافي التي تراعي القیم

:تهدف المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة والریاضیة إلى المساهمة في:3المادة 
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.تفتح شخصیة المواطن بدنیا وفكریا- 
.تربیة الشباب- 
.المحافظة على الصحة- 
.إثراء الثقافة الوطنیة بإنتاج القیم الثقافیة والمعنویة- 
.والسلم بین الشعوبتحقیق مثل التقارب والتضامن والصداقة - 
.التحسین المستمر لمستوى النخبة لضمان التشریف للبالد دولیا- 

تعتبر اللعاب والریاضات التقلیدیة جزءا ال یتجزأ من المنظومة التربویة ویتعین إحیاء ممارستها :4المادة 
.وتطویرها وتعمیمها

:الممارسة التربویة الجماهیریة- 2- 5- 1
تشكل الممارسة التربویة الجماهیریة األساس لتطویر النشاطات البدنیة والریاضیة، كما أنها :6المادة 

تتمثل في تمرینات بدنیة موجهة لتطویر ووقایة وتقویم وتحسین الكفاءات النفسیة والحركیة للعامل والطفل 
.والشاب خاصة

:تنظیم وتطویر التربیة الجماهیریة على مستوى:7المادة 
.سات التي تحتضن األطفال قبل الدراسةالمؤس- 
.مؤسسات التربیة والتكوین- 
.الوسط االجتماعي المهني- 
المؤسسات والهیاكل المكلفة باستقبال األشخاص الموضوعین في وسط إعادة التربیة والمؤسسات - 

.الوقائیة
مؤسسات التربیة والتكوین تعد الممارسة التربیة الجماهیریة جزءا مكمال للبرامج على مستوى :8المادة 

.وتدرس على شكل تعلیم مناسب
.تحدد كیفیات اإلعفاء وشروط الممارسة عن طریق التنظیم

:استعمال المنشآت الریاضیة- 3- 5- 1
:الریاضیة مجانایكون استعمال المنشآت :79المادة 

.للتظاهرات ذات الطابع الوطني الثقافي- 
.لجماهیریة في الوسط المدرسي والجامعي باألولویةللممارسات التربویة والمنافسات ا- 
.للتنظیمات الریاضیة للمعاقین وما بین األحیاء- 

ویخضع استعمال المنشآت الریاضیة من طرف الهیاكل أو أي فرد لكیفیات اتفاقیة حسب الشروط 
.المحددة من طرف الوزیر المكلف بالریاضة
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والخاص بتنظیم وتنمیة الجهاز الوطني 1989فبرایر 14بتاریخ 03-89إن القانون الجدید رقم 
.مادة قانونیة85للثقافة البدنیة والریاضیة تناول قضایا التربیة البدنیة والریاضیة خالل 

بتاریخ 81- 79وهكذا فالحركة الریاضیة تتدعم بوسیلة جدیدة لضبط مسیرتها وتتخلى على قانون 
.1976أكتوبر 23

وتجلت كثافة النصوص في هذا القانون الجدید الذي یحدد الممارسة البدنیة والریاضیة، وطرق 
ومن خالل مطالعتنا . تنمیتها انطالقا من واقع البالد والمتطلبات االقتصادیة واالجتماعیة التي تشخصه

:الجدیدة إلى محاور أربعة جدیدةلهذا القانون تمكنا من تصنیف الممارسة الریاضیة 
.الممارسة التربویة الجماهیریة-1
.الممارسة الترویحیة الجماهیریة-2
.الممارسة التنافسیة-3
.الممارسة الریاضیة النخبویة-4

كما اتضح لنا بأن الدولة . التربیة، الترویح، المنافسة، والریاضة: وتجلت بذلك أربعة مفاهیم وهي
.ء كبیر عن تمویل الریاضة وأدواتها وأصبحت تشرف على تسییر المنافساتتخلت بجز 

. ، ولم یطرأ علیها تحول جدید)89(وانشغاالته بقیت مرسومة في هذا القانون 76كما أن روح قانون 
وجودها وتدعیمها مادیا ومعنویا ونشرها بین أما بالنسبة للریاضة المدرسیة، یقر هذا القانون بضرورة 

وفیما یخص المنشآت الریاضیة فإن القانون أكد على ضرورة االستثمار في هذا . ألوساط االجتماعیةا
تكوین كما نص على ضرورة . الجانب من طرف الدولة والخواص وعدم االعتماد كلیا على الدولة

وركز القانون . اإلطارات والمكونین في قطاع التربیة والریاضة، وكذا تدعیم البحث العلمي في هذا المجال
.على التمویل المالي لهذا القطاع وضرورة جلبه من قطاعات أخرى غیر قطاع الدولة

هو أن المبادئ األساسیة بقیت لكن بالمقابل 89وقانون 76إن أوجه التشابه واالختالف بین قانوني 
ریاضیة ولو جزئیا هو دعوة صریحة من طرف الدولة لتخلیها عن قطاع التربیة البدنیة وال89قانون 

.واالكتفاء بالتسییر
)2المرجع (: تعریف التربیة البدنیة والریاضیة في الجمهوریة الجزائریة، أهدافها ومبادئها الجهویة- 2
إن التربیة البدنیة والریاضیة على أساس تربوي عمیق تعني االندماج بالنظام التربوي : التعریف- 1- 2

ي تسعى التربیة إلى بلوغها والرامیة إلى الرفع من شأن تكوین اإلنسان الشامل، وتخضع لنفس الغایات الت
.والمواطن والعمل على سبیل مواكبها النوعیة

ینتظر من التربیة البدنیة والریاضیة أن تؤدي في مجال النظام :أهداف التربیة البدنیة والریاضیة- 2- 2
:التربوي الشامل إلى الوظائف التالیة
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تحسین قدرات الفرد الفزیولوجیة والنفسانیة من خالل تحكم جسماني أكبر، :لبدنیةالناحیة ا- 1- 2- 2
.وتكیف السلوك مع البیئة وذلك بتسهیل تحویلها عن سبیل ناجع تنظیما عقالنیا

أمر یزید إن تحسین صحة فرد وما یكتسبه من ناحیة المحرك النفساني:الناحیة االقتصادیة- 2- 2- 2
التعب، إذ یمكن من استعمال القوى المستخدمة في عمل استعماال محكما فإنه من قدراته على مقاومة

.یؤدي بذلك إلى زیادة المردودیة الفردیة والجماعیة في عالم الشغل الفكري والیدوي
إن التربیة البدنیة والریاضیة الحاملة للقیم الثقافیة والخلقیة التي :الناحیة االجتماعیة والثقافیة- 3- 2- 2

تقود أعمال كل مواطن وتسلمهم في تعزیز الوئام الوطني وتجعلها موفرة الظروف لمالئمة الفرد كي یتعدى 
بیة ذاته في العمل، ومنهجیة روح االنضباط والتعاون والمسؤولیة والشعور بالواجبات المدنیة، كما أن التر 

البدنیة والریاضیة ترمي إلى تخفیف من التوترات التي تشكل مصدر الخالفات بین أفراد الجماعة الواحدة 
أو بین مجموعات تنتمي إلى سلك اجتماعي واحد مساعدة بذلك على إنشاء عالقات إنسانیة أوسع 

.انفراجا
والمسیرات السلمیة والحماس، إنها عالوة على ذلك، على أساس أنها معتبرة كمصدر لالنفراج واإلثراء

توفر للشباب والكبار على حد سواء فرصة استعمال أوقات فراغها استخدامها مفیدا مع امتیاز وظائف 
.االنشراح والتنمیة البدنیة والذهنیة في استخدام هذه األوقات

سائل التي من شأنها أن إن دیمقراطیة التربیة البدنیة والریاضیة تعرض هذه األخیرة كوسیلة من الو 
.تساهم في ترقیة المرأة وتحریرها

والتربیة البدنیة والریاضیة هي عامل تجنید الجماهیر الشعبیة من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة، كما 
تعد التربیة البدنیة والریاضیة في نفس السیاق، عامل سالم دولي وذلك بدعمها للتضامن والتفاهم والتعاون 

.يالعالم
:مبادئ تنظیم الحركة الریاضیة الوطنیة- 3- 2

:یخضع تنظیم الحركة الوطنیة الریاضیة إلى المبادئ التالیة
إن التربیة البدنیة والریاضیة هي تربیة الجماهیر، ومن ثم حق كل جزائري في : الدیمقراطیة- 1- 3- 2

.التعلیمتلقي منه التربیة، وهذا الحق معترف به على غرار الحق في 
إن التربیة البدنیة والریاضیة مدرجة في سیر تنمیة البالد، یجب أن تخضع لمبادئ :التخطیط- 2- 3- 2

.التخطیط
إن التربیة البدنیة والریاضیة، وهي جزء ال یتجزأ من النظام التربوي الشامل، تخضع :الشمول- 3- 3- 2

لة تقوم أساسا على ممارسة نشاطات اإلنسان والمجتمع في مجموعها، وهي تشكل وحدة منسجمة، شام
.ریاضیة مبنیة حسب أسس علمیة
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إن التربیة البدنیة والریاضیة، وهي نظام لتربیة الجماهیر تمكن من إبراز :الهوایة والتقویم- 4- 3- 2
ویجب أن یستفید . نخبة ریاضیة من بین جمهرة الممارسین، قادرة على تمثیل البالد بصفة قیمة

خبة، وهم الصورة التي تعكس مستوى التطور الریاضي، من تدابیر اجتماعیة ومهنیة یتم الممارسون من الن
.إفرازها نظامیا طبقا لوضعیتهم وال عن امتیازات تمنح لهم احتراما لقواعد الهوایة فقط

إن تنظیم النشاطات الریاضیة وتسییرها أمر یخص على حد السواء القادة المعتمدین :التسییر- 5- 3- 2
ویمكن تطبیق هذا المبدأ عن تحقیق تسییر دیمقراطي ومراقبة وظیفیة، كما . والریاضیین الممارسینرسمیا

یمكن في نهایة األمر من تكوین الرجال هواة المستقبل الذین سوف یقومون بمهنة التنشیط داخل الوحدات 
.التي تتشكل منها الحركة الریاضیة الوطنیة تكوینا عملیا

شيء، أن یتصرف قائد الفوج الریاضي مهما كان القطاع الذي یتطور فیه ومهما تستلزم فوق كل
.كان تخصصه أو رتبته، حیث ما وجد وفي أي حالة كان، كمربي حقیقي للشباب

تنظم النشاطات البدنیة والریاضیة ضمن جمیع األنظمة الوطنیة اإلداریة :الالمركزیة- 6- 3- 2
واالقتصادیة والعسكریة حتى الخالیا القاعدیة منها والتي یجب أن تتوفر لدیها السلطة الفعلیة لتسییر 

.وسائل العمل
:المراجع

.235صفحة ، ال1976المیثاق الوطني للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لسنة -1
1984ك .و.برامج التربیة البدنیة والریاضیة، مدیریة التعلیم، كتاب الدولة للتعلیم الثانوي والتقني، م-2

.08غلى 04الجزائر، الصفحة 
.الجزائر" قانون التربیة البدنیة والریاضیة"والمتعلق ب1976أكتوبر 23بتاریخ 76/81قانون -3
تنظیم وتنمیة الجهاز الوطني للثقافة البدنیة "والمتعلق ب1989یر فبرا14بتاریخ 89/03قانون -4

.1989" والریاضیة
.12- 09، ص1985التربیة الریاضیة الحدیثة، دار طالس، دمشق، : فائز مهنة-5
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9- Hamdi (M) : « Les prémisse socio & conomiques du développement de la culture physique
en Algérie These Moscou 1985 ».
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11- Lois du 1er juillet 1901 relative d’association et décret du contrat 16 avril 1901.
12- Zaboub (M) : Zair (A)- Zouaghi « essai d’analyse critiques sur la situation de l’activité
physique et sportive dans le milieu du secondaire en Algérie » IEPS Alger 1989.
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ي علم المعلومات الریاضیةدراسة ف
عبد الحكیم الطائي. د

أستاذ محاضر

تتضمن الدراسة هذه موضوعا أعتقد بأنه ذو أهمیة بالغة في مسار الحركة الریاضیة العربیة التي 
بدأت تشق طریقها بخطى علمیة ثابتة نحو تحقیق األهداف المرسومة لغرض التطور وااللتحاق بالحركة 

:وتتضمن المحاور التالیة) المعلومات الریاضیة(وان المحاضرة في في العالم، وعن
.المعلومات وأهمیتها ومصادرها-1
.تجهیز البیانات الریاضیة وتصنیفها-2
.تحلیل المعلومات برمجتها وتخزینها واسترجاعها-3
.استخدام الحاسب اآللي في المجال الریاضي-4

:المقدمة
إن التخطیط العلمي یعتبر في عالمنا المعاصر عنصر أساسي من عناصر اإلدارة والتنظیم ألیة 
مؤسسة أو مشروع، حیث یمكن من خالله التنبؤ بما ستكون علیه أیة حالة مستقبال وفي قیاسات 

تقدم یعتمد متصاعدة نحو تحقیق األهداف المطلوبة في إطار نظرة متفائلة للوصول إلى حالة التطور، وال
.هذا بالضرورة على المعلومات
عبارة عن حقائق ومفاهیم الغایة منها تعریف اإلنسان وتنمیة قدرته لغرض "وتعرف المعلومات بأنها 

إنجاز عمل أو اتخاذ قرار معین، كما أنها تتعلق عادة باألفراد واألماكن واألشیاء أو بتفاعل عنصرین أو 
". أكثر منها

من هذا التعریف یتضح أن المعلومات قد تعتبر إحدى الموارد األساسیة لدفع عجلة التنمیة بشكل 
عام، فإن التقدم العلمي والتقني للدول له عالقة بمدى التطور الذي تحققه تلك الدول في مجال 

ویا بحجم ومستوى المعلومات، كما أن عملیة التغییر التي هي أساس التنمیة ترتبط ارتباطا مباشرا وعض
المعرفة حول ما هو كائن وحجمها ومستواها ومعرفة كیفیة الحصول أو اختیار المدخالت الالزمة لتحقیق 
التغیر المطلوب، وكل هذا یرتبط بشكل أو بآخر بالقدرة على انتقاء المدلوالت الالزمة وكیفیة الحصول 

لن یعاني في المستقبل من أي نقص في إن العالم بأسره ال یعاني في الوقت الحاضر وسوف . علیها
المعلومات التي ال یمكن استخدامها إال إذا كانت متاحة وهي ال یمكن أن تكون متاحة إال إذا توفر 

.األسلوب العلمي القادر على توفیر تلك المعلومات
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تنمیة بلد إن أهم عطاءات القرن العشرین هي اكتشاف حقیقة قد تبدو بدیهیة للوهلة األولى وهي أن
ما ال تعتمد على الموارد البشریة والمادیة لذلك البلد فحسب، وٕانما تعتمد بشكل أساسي على المعلومات 
التي بدورها تتیح االستخدام األمثل وتسمح بتوفیر الوقت واالقتصاد في الموارد وأخیرا یتیح التخطیط 

ال یمكن تحقیقه إال بتوفیر المعلومات الدقیقة الواقعي والعلمي للفعالیات أي بمعنى آخر التعجیل بالتنمیة 
للمسؤولین المباشرین التخاذ قراراتهم الالزمة، علیه نجد أن أكثر الدول اهتماما بالمعلومات هي أكثرها 

من اعتماداتها المالیة أو میزانیتها لفعالیات البحث %6إلى %5تطورا وتقدما حیث تخصص ما یقارب 
.المعلوماتیةوالتطویر وتحسین الخدمات 
وبالرغم من تفاوت درجة تقدمها في هذا المجال، فقد أثبتت الدراسات وجود (أما األقطار العربیة 

عدم كفاءة األجهزة المعنیة بالمعلومات : قصور ذاتي في مجال المعلومات ناتج عن عدة عوامل أهمها
1).وعدم استخدام األسالیب والتقنیات الحدیثة المتقدمة في توثیقها

:المعلومات وأهمیتها ومصادرها
كما وضحنا سابقا، واستكماال لموضوع المعلومات فإنها المعرفة التي تكونت نتیجة تحلیل البیانات 

.علیهاوٕاجراء العملیات المطلوبة 
والمعلومات عادة تكون أكثر معنى من البیانات، بحیث تساعد متخذي القرارات في تحقیق أغراض 
وأهداف معینة، وكثیرا ما تترادف كلمة البیانات مع معلومات رغم أن لها معاني مختلفة، فالبیانات تعتبر 

ن بیانات لذا علینا أن نراعي هي المادة الخام التي تبنى علیها المعلومات، وأن جمیع المعلومات تتكون م
الدقة بأن تتمیز البیانات التي تجمع بالصدق والتوافق والشمولیة فیما بینها ومناسبة زمنیا لالستخدام، وأن 

والبد أن توضح العالقة بین البیانات . تعتمد المنطقیة التي تؤدي بالتالي أهمیتها من الناحیة االقتصادیة
.كاملة للمعلوماتوالمعلومات من خالل الدورة ال

البیانات

المعلومات                                      اإلجراء    

القرار

.1984بنك المعلومات الصناعیة العربیة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة، جامعة الدول العربیة - 1
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من خالل هذه العملیة یتم استخدام البیانات للحصول على المعلومات، حیث تساعد هذه المعلومات في 
عمال التي تؤدي كذلك إلى مجموعة اتخاذ القرار الذي یؤدي بدوره إلى تنفیذ مجموعة من اإلجراءات واأل

:إضافیة من البیانات لیتم مرة أخرى توظیفها للحصول على البیانات والمعلومات من مصادر عدیدة هي

:مصادر وطنیة یمكن أن تكون* 
مصادر وطنیة داخلیة تتمثل بالوزارة المعنیة ودوائرها، والتشكیالت اإلداریة التابعة لها، أو كما هو -أ

.في المجال الریاضي اللجنة األولمبیة الوطنیة مثل، واالتحادات واألندیة الریاضیة التابعة لهاالحال 
.مصادر وطنیة خارجیة وهذا تتمثل بالمؤسسات األخرى والدوائر التابعة لها-ب
:مصادر خارجیة وتشمل* 

والمنظمات التابعة لها والمنظمات المصادر اإلقلیمیة العربیة المتمثلة بالجامعة العربیة، والهیئات -أ
العربیة األخرى المتخصصة وهیئاتها في األقطار العربیة، وعلى سبیل المثال في المجال الریاضي 

.المكتب التنفیذي لوزراء الشباب والریاضة العرب في إطار الجامعة العربیة واللجان التابعة لها
حدة والمنظمات التابعة لها، والمنظمات واالتحادات المصادر الدولیة المتمثلة في هیئة األمم المت-ب

.الدولیة األخرى ذات العالقة بنوك المعلومات كاإلتحاد الدولي للمعلومات الریاضیة
:تجهیز البیانات الریاضیة وتصنیفها- 2

إن تجهیز البیانات هو عبارة عن مجموعة العملیات والمعالجات التي تجري وتتم على البیانات 
اإلجراءات التي تجعل هذه البیانات أكثر فائدة "صول على المعلومات، أي أن تجهیز البیانات هوللح

مثال ذلك حینما تقرأ هذه المحاضرة وتتصفح أي كتاب هو نوع من تجهیز البیانات، حیث أن " واستخدام
م بترتیبها وتقییمها العین ترسل بالبیانات المتكونة من الحروف والكلمات واألرقام إلى الذاكرة التي تقو 

).المعلومات المفیدة إلیك باالستخدام(وتحویلها إلى المعلومات المطلوب الحصول علیها 
والنظام هو مجموعة من العناصر المرتبطة ببعضها بواسطة ) نظام(إن عملیة تجهیز البیانات هو 

عناصر النظام على أنها شكل ما من العالقات المتداخلة التي تؤدي وظیفة معینة، ویمكننا وصف 
.مجموعة من المدخالت التي تجري علیها بعض العملیات للحصول على المخرجات المطلوبة

المخرجات                                   العملیات                                 المدخالت

والمعطیات التي ) المدخالت(ومن ثم یمكن تعریف نظام تجهیز البیانات على أنه مجموعة البیانات 
.المطلوبة) المخرجات(تجري على هذه البیانات للحصول على 

.مجموعة من المدخالت التي تجري علیها بعض العملیات للحصول على المخرجات المطلوبة
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المدخالتعملیة تجهیز ات علومالم
البیانات

:عناصر نظام تجهیز البیانات
:إن نظم تجهیز البیانات یتكون من ثالث عناصر رئیسیة هي

.تجهیز البیاناتالمدخالت وهي البیانات الخام الالزمة لعملیة * 
.العملیات وهي مجموعة العملیات التي تجري على البیانات لتحویلها إلى معلومات* 
.المخرجات هي المعلومات الناتجة من عملیة تجهیز البیانات* 

تلعب البیانات دورا هاما في إعطاء صورة متكاملة من الحقائق الخاصة بأوجه النشاط داخل مجاالت 
ولما كانت هذه البیانات هي األساس الذي ترتكز علیه . العمل في مختلف التطبیقات العملیة والریاضیة

الوصول ائص معینة من أجل اإلدارة الحدیثة في اتخاذ قراراتها، لذلك ینبغي أن تتوفر في البیانات خص
:إلى مخرجات صحیحة في صورة نتائج وحلول منطقیة ومن أهم هذه الخصائص

.أن تكون البیانات واقعیة تعبر عن حقیقة الموقف العام-أ
.منسقة لیس فیها تعارض أو تناقض لغرض استیعابهاأن تكون -ب
.في الحكمأن تكون بدرجة كبیرة من الدقة حتى یمكن االعتماد علیها- ج
.أن تكون مناسبة زمنیا لالستخدام-د

، وهي )data Manipulation(فهي إحدى عملیات معالجة البیانات data Classificationأما تصنیف 
تقسیم البیانات إلى مجموعات أو فئات متماثلة طبقا لخصائص مشتركة، وتتم عملیة التصنیف تبعا 

:یة الحسابیة المطلوبة مثالللغرض أو الهدف أو متطلبات العمل
.یمكن تصنیف بیانات الریاضیین والموهوبین منهم من حیث النوع إلى ریاضیین ذكور وٕاناث-أ

).الخ...جید جدا، جید، مقبول(من ناحیة أخرى تصنیف بیانات الریاضیین من حیث المستوى -ب
:وهناك عدة طرق لتجهیز البیانات الریاضیة وتصنیفها، وهي

Manual Methodالطریقة الیدویة                                               * 

Mechanical Methodالطریقة المیكانیكیة                                       * 

Electromechanical Methodالطریقة اإللكترومیكانیكیة                         * 

:جتها وتخزینهاتحلیل المعلومات وبرم- 3
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تحلیل المعلومات تعني عملیة تحلیل النتائج التي تم التوصل إلیها، وذلك بهدف معرفة طبیعة إن 
العالقات المختلفة والقیم النسبیة بین البیانات، وعادة یكون كتابة هذه النتائج في نظام معین تبعا للغرض 

:ور كاألتيوصوالهدف المطلوب حتى یتمكن المسؤولون االستفادة منها، ویمكن عرض النتائج 
یمكن عرض النتائج في صورة قوائم تشتمل على جمیع مفردات البیانات ):Lists(في صورة القوائم -أ

مثال قوائم نتائج الریاضیین في إحدى المسابقات والبطوالت أو الدورات الریاضیة، والتي تحتوي على رقم 
.یةتسلسل الریاضي، اسم الریاضي، الرقم الذي حققه، النتیجة النهائ

)Statiscal Tables(في صورة جداول إحصائیة -ب
).Graphsand Cuves(في صورة رسوم بیانیة ومنحنیات - ج
رغم أن الحاسب اإللكتروني یتمیز بقدرته على إنجاز العملیات الحسابیة حسب األوامر والتعلیمات (

المعلومات الواسعة والمختلفة التي المعطاة له بسرعة فائقة وبدقة متناهیة، كذلك بإمكاناته الكبیرة في حفظ
فهو یعجز عن حفظها واستعادتها باستعمال . یعجز اإلنسان عن حفظها واستعادتها باستعماالته العادیة

فهو یعجز أن یقوم بشكل ذاتي بحل أي مسألة مهما كانت بسیطة، أي أن عملیه ینحصر . ذاكرته العادیة
مج له بشكل صحیح یتوافق مع األسس العلمیة الصحیحة التي في تحلیل وٕایجاد الحلول للمسائل التي تبر 

).تعتمد علیها هذه الحلول
:إن تحلیل أو حل أي مسألة باستخدام الحاسب یمر بمرحلتین رئیسیتین هما

:تتمثل في دور اإلنسان في حل المسألة وتتكون من عدة خطوات: المرحلة األولى
المسألة هو عبارة عن دقة التعبیر في تعریفها، بحیث یجعلها إن تعریف : تعریف وتحلیل المسألة-أ

معروفة ومفهومة بصورة واضحة دون أي غموض لجمیع األشخاص العاملین ضمن مجال االختصاص 
.الذي تخضع له المسألة

أما تحلیل المسألة واختیار طریقة الحل، فهو أصعب المصاعب وأشق الخطوات، ومن أجل الوصول 
إلى الحل صحیح فإن الكثیر من العالقات الریاضیة والقوانین المناسبة كل المسائل، یجب أن تستعمل 

الحاسب اإللكتروني، وربما تحتاج أیضا إلى تطویر هذه القوانین والعالقات لجعلها تناسب الحل باستخدام
.وفیما یلي العناصر األساسیة التي یمكن التعرض إلیها أثناء التحلیل

وتحدید نوعها ) النتائج المطلوب التوصل إلیها(تحدید أهداف المسألة وذلك بتحدید عناصر المخرجات - 
).بیانات حرفیة أو رقمیة أو حرفیة رقمیة وتحدید أسلوب عرضها(
المدخالت وتشمل المتغیرات ذات التأثیر للوصول إلى قیم عناصر المخرجات، وكذلك تحدید عناصر - 

2.یجب تحدید نوع عناصر المدخالت وتوصیفها بدقة

.291، ص1984الحاسبات اإللكترونیة ومعالجة البیانات، مطبعة دار األمل، أسس : حمد الفیومي.د- 2
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تحدید العالقات الریاضیة المختلفة التي یشملها الحل، وحصر طرق الحل وتقییمها من أجل اختیار - 
.اإللكترونيمع كیفیة تنفیذه بالحاسبالحل األفضل الذي یتالءم 

: برمجة الحل تخطیطها-ب
بعد اختیار طریقة الحل المقترحة على شكل خطوات متسلسلة ومترابطة منطقیا یعبر عنها باللغة 
العادیة، إال أنه یحكمها المنطق الریاضي ومجموع الخطوات هذه یسمى بخوارزمیة المسألة، وقد یكون 

أن جمیع هذه الخوارزمیات تؤدي إلى نفس النتیجة ولكن بطرق للحل الواحد أكثر من خوارزمیة واحدة إال
مختلفة، وقد یكون في كثیر من األحیان وضع مخطط وصفي تسلسلي یسمى مخطط سیر العملیات وذلك 
باستخدام مجموعة من األشكال الرمزیة التي تكون أكثر وضوحا وأنسب فهما وبواسطة خریطة سیر 

.بع الحل والعالقات المنطقیة التي تتبع في الحلالعملیات یمكن مالحظة كیفیة تت
.برمجة خوارزمیة الحل باستخدام إحدى لغات البرمجة- ج

إن مخطط سیر العملیات عبارة عن تخطیط تصوري مساعد سهل المالحظة بالنسبة للمبرمج، ولكنه 
سیر العملیات یجب أن غیر مفهوم بالنسبة للحاسب اإللكتروني لذلك فإن طریقة الحل المتمثلة بمخطط

تكتب بإحدى لغات الحاسب التي یفهمها والتي تتالءم مع حل المسألة، وبعد ذلك یتم طباعة البرنامج 
على آلة التنقیب أو طباعة البرنامج على شاشة االتصال المرئي والبرنامج في شكله األخیر وهو ما 

).Source Program(یسمى البرنامج المصدري 
:التالیةالمرحلة 

.وتتمثل في دور الحاسب نفسه في تحلیل وحل المسألة
ونعني بها عملیة تخزین البیانات، وهي المحصلة النهائیة في دورة ) data Sterage(أما التخزین 

تجهیز البیانات وتلعب دورا هاما في تجهیز العاملین والمختصین بالبیانات والمعلومات التي سبق 
في شكل مناسب ومقید وعملیة التخزین یمكن أن تتم على البیانات بعد معالجتها، حیث یتم االحتفاظ بها

ستخدامها التخزین على نسق وترتیب معین ومنظم یساعد ویبسط عملیة استرجاعها في المستقبل، وذلك ال
.كمدخالت في دورة جدیدة

:استخدام الحاسب اآللي في المجال الریاضي
دیثة في تحلیل میكانیكیة الحركات الریاضیة، سواء المتعلقة بجسم الریاضي أو إن الدراسات الح

، حیث تعتبر هذه الحسابات من )Computers(باألداة تعتمد وبشكل كبیر على الحاسبات اآللیة كمبیوتر 
ضروریات البحوث التي تتضمن التصویر السینمائي والتي تمدنا بمعطیات ومدلوالت كثیرة تساعد على 

بدراسة عن ) Purdy(حیث قام 1974ولقد ظهرت بوادر استخدام ذلك عام . یم األداء عن طریقهاتقو 
، )Running Curve(استخدام الحاسبة اآللیة في تحلیل أداء الریاضیین ذوي المستوى العالمي في ركضة 

وأخیرا الجداول التدریبیة للعدائین ). Scoring Tables(وعمل جداول خاصة بتقییم أداء العدائین 
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)Traigning Schedules( كما عرض من خالل دراسته نماذج أخرى الستخدام الحاسبة في تحلیل ،
.ودراسة األداء الحركي في فعالیات متعددة

بدراسة شملت اختبارات لإلزاحة الخطیة والزاویة ألجزاء الجسم المختلفة، حیث ) Susankap(وقام 
ح الحاسب دراسة السلسلة الكینماتیكیة لواصلتین أو ثالثة، وقد أخضعت المدلوالت والمعطیات أتا

كادر في الثانیة، لقد 100-96تم التصویر بین ) Fortan(المحصلة علیها من تحلیل الفالم لبرنام 
بمعامالت الخاصة ) Martin(تضمن النموذج األساسي المستخدم في هذا التحلیل استخدام طریقة القالب 

وتمت دراسة وظیفة وطول عمود الزانة الزجاجیة ودورها في التغییر . األبعاد الثنائیة والثالثیة للحركة
أوضحت نتائجها زمن األداء الخاص بمعدل التغیر في وظیفة الطول الخاص بالزانة أثناء القفز إلى 

عن ) 1984محمد صبري عمر دكتور (جانب ممر مركز ثقل الجسم أثناء األداء وأدت هذه الدراسة ل
استخدام الحاسب اآللي في تطویر األداء الحركي في ریاضة التجذیف، تمت كتابة البرنامج بلغة 

)Basic( قام األداء الحركي ألحد قوارب التجذیف الزوجیة من درجة تتقدم ممن تتراوح أعمارهم بین ، حیث
دراسة لتحلیل حركة ثالثة عداءات في ب) John Herman(و) Raip Mann(سنة كما قام كل من 27- 25

م، تم تصویر العداءات على المانع التابع 1984في أولمبیاد لوس أنجلس عام ) متر موانع100(ركض 
Des VAX11/750(أخضعت نتائج التحلیل إلى ) Des Rainbow ioo Computer(وحلل الفیلم السینمائي 

Computer( وقد استخلصت أكثر من ،)البرنامج المستخدم والتي على أساسها تمت متغیرات في) 9
المقارنة بین المیدالیة الذهبیة والفضیة والعداءة الثامنة، وأظهرت هذه الدراسة أهمیة بعض المتغیرات في 

حول أثر المتغیرات 1988وفي دراسة تمت في العراق لرسالة  ماجستیر عام . تحدید اإلنجاز األفضل
14تم هذا البحث والدراسة بمعاونة الحاسب اآللي، وتم التوصل إلى حصر ) في اجتیاز الموانع(الحركیة 

وتم دراسة المتغیرات لوصلتین ولثالثة ) Geometry of Motion(زاویة وصفیة لشكل حركة العداء 
نقطة مع تتبع أثر المسارات الخطیة والمنحنیة لهذا النقاط، كما تم مشاهدة ) 15(وصالت كینماتیكیة ل

إن ). Screen(داء لفن اجتیاز المانع ومقارنة ذلك بنموذج أو عداء آخر على نفس الشاشة العداء في أ
القیام بدراسة وصفیة غیر قادرة لتكوین فكرة شاملة عن موضوع الدراسة والبحث ما لم ترافق ذلك 

دلوالت الم) Basic(المدلوالت الرقمیة لنقاط الجسم ومركز ثقله واستخراج من البرنامج الذي أعد بلغة 
السرعة، التعجیل، والسرعة لزوایا الرجل القائدة ورجل االرتقاء - الزمن). المسافة- بدالة الزمنالخاصة 

وزوایا الجذع، فضال عن معالجة متفرقات أفردت لها مساحة خاصة أهمها زمن التماس قبل وبعد المانع، 
تیجة لتحلیل الحاسب اآللي كانت تخضع إن األرقام الهائلة التي ظهرت ن. وأعلى ارتفاع لمركز ثقل الجسم

إلى برنامج إحصائي إلثبات فیما لو تواجدت فروقات ذات داللة إحصائیة تشیر إلى تعدیل حالة أو 
دقیقة 34قصور أو قوة في ناحیة معینة، لقد تمكن الباحث ومن خالل الحاسب اآللي اختزال زمن قدره 

كادر بعد 531ط، وتم بزمن قدره دقیقة واحدة معالجة عمل لتحلیل وٕایجاد مركز الثقل لكادر واحد فق
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تحضیر الحاسب لبعض المعادالت التحلیلیة والتي أهمها إسقاطات الشعاعیة، والدوال المثلثیة ومقلوباتها 
لمحورین أفقي وعمودي، وتعیین أبعاد وارتفاع نقطة الوزن النسبي التي كانت وراء بعض المعوقات 

إن أهم ما كلف به الحاسب . م موانع110ة وهم من أبطال العراق في ركض الظاهرة على عینة الدراس
هو إیجاد الوضع األمثل للعداء، وذلك بدراسة احتمال التوافق العمودي ألي جزء من أجزاء الجسم مع 

.حافة المانع
مج على النتائج اعتمد البرنا. وقد سمح البرنامج بحریة اختیار نقاط البدایة والنهایة في مراحل الحركة

المستحصلة من التصویر السینمائي، وقد أشار البرنامج إلى أهمیة زاویة االرتقاء والمسافة قبل المانع 
الرجل القائدة األثر - لتحدید مسار منحنى طیران مركز ثقل العداء، واتضح أن سرعة مد زاویة الجذع

خیرة أهمیة أخرى في الهبوط بعد المانع لنقل الفعال في التحكم لنقل الجسم إلى األمام األعلى، وكانت لأل
الجسم لیسیر إلى المانع اآلخر، أسهمت المتغیرات األخرى مع ما تم ذكره أعاله في اختزال زمن الطیران 

الدراسات من خالل ما تقدم أهمیة استخدام الحاسبات لقد أظهرت. وأخیرا في اختزال زمن أداء الحركة
دراسة تطویر األداء الحركي من وجهة نظر استیعاب عدة متغیرات في وقت اآللیة في المجال الریاضي ل

واحد، وٕاقامة الجداول الخاصة، وبناء برامج خاصة بالقابلیات البدنیة إضافة إلى إمكانات أخرى تتم 
ویمكن تطبیق هذا أي استخدام الحاسب اآللي في مجال البحوث الریاضیة وتطویر . دراستها حالیا

از لكافة الفعالیات واأللعاب الریاضیة إلى استخدام الحاسب اآللي في عملیات تجهیز مستویات اإلنج
البیانات الریاضیة وتصنیفها وبرمجتها وتلخیصها وتخزینها وتوثیقها، لتكون مرجعا للباحثین والمستفیدین 

.منها في مجال التربیة الریاضیة
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القاعدة البدنیة في كرة القدم
الصفار سامي:الدكتور

بمستغانم–المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة : أستاذ محاضر

ماهیة القاعدة البدنیة في كرة القدم: أوال

اإلعداد البدني واللیاقة البدنیة شيء واحد؟هل أن
یسا كذلك، ألن اإلعداد للوهلة األولى یبدو أنهما شيء واحد، ولكن عند تحلیل كل منهما نجدهما ل

البدني هو العملیة التدریبیة التي تجرى مع الالعب الذي یحمل نتیجة لها اللیاقة البدنیة، وبتعبیر آخر إن 
كل تمرین ضمن المفهوم البدني هو التمرین من تمارین اإلعداد البدني، وهو خطوة على الطریق المؤدي 

.مارین اإلعداد البدني وصل إلى اللیاقة البدنیةإلى اللیاقة البدنیة، ولكن لیس كل من قام بت
.إن اإلعداد البدني هو وسیلة اللیاقة البدنیة هي الهدف

یحقق لنا األركان الالزمة للحالة البدنیة أال وهو أداء الواجبات البدنیة - اللیاقة البدنیة-إن بلوغ هدف
إن الوصول إلى اللیاقة البدنیة ال یعني أن اإلعداد البدني قد بكفاءة عالیة، ) المقابلة(البحثة أثناء المباراة 

.أدى واجباته بشكل كامل، ألن لإلعداد البدني واجبات أخرى غیر اللیاقة البدنیة
إن لعبة كرة القدم تتطلب من الالعبین أفرادا وجماعات وفریقا، إظهار كفاءات متعددة في مكونات 

:اللعبة التي تزید على األلف ركن أساسي، هذه المكونات الموزعة على أقسام التدریس اآلتیة
.الناحیة البدنیة الصرفة-1
.الناحیة التكتیكیة-2
.الناحیة التكنیكیة-3
.المعنویة، السیكولوجیة- احیة التقنیةالن-4
.التكیف والتأقلم-5
.قانون اللعبة والممارسة الفعلیة للعبة، المباراة-6

إن كل قسم من األقسام الستة یحتاج إلى تمارین عملیة لكي یجیده الالعب، كما أن الالعب یحتاج 
القوة والسرعة والمطاولة المرونة والمهارة والقفز، . إلى تمارین بدنیة للتدریب في عناصر الناحیة البدنیة

، وللتعبیر عن جوهر هذه الفكرة نقدم فإنه بحاجة إلى تمارین بدنیة عند التدریب على أقسام اللعبة األخرى
:الشكل اآلتي
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دور القاعدة البدنیة في تدریب كرة القدم
المستوى والنتیجة

اللیاقة الریاضیة
اللیاقة البدنیة                                                      اللیاقة في

اإلعداد البدني الخاص بكل
الناحیة                الناحیة   الناحیة    القانونالناحیةمركز من مراكز الفریق      

اإلعداد البدني
الخاص بلعبة كرة القدم         البدنیة    التكتیكیة                        التكیف     واللعب

النفسیةاإلعداد البدني العام                                
المعنویة    والتأقلم

القاعدة البدنیة

وأننا ندخل هذا المصطلح في علم التدریب . األساس في العملیة التدریبیة هي التمارین البدنیةأي أن
.الریاضي تحت اسم

:القاعدة البدنیة
وعلى أساس القاعدة البدنیة تتم عملیة اإلعداد البدني العام واإلعداد البدني الخاص المناسب للعبة 
كرة القدم، ولكن هذا اإلعداد العام والخاص ال یكفي لكي یتمكن الالعبون من أداء واجباتهم بشكل سلیم، 

بة كرة القدم، یحل وقت اإلعداد إذ بعد أن یحصل الالعبون على القاعدة البدنیة العامة والخاصة للع
البدني الخاص بكل مركز من مراكز الفریق اإلحدى عشر، فتمارین حارس المرمى مثال تختلف في بعض 
جوانبها عن تمارین المهاجم، وتمارین المهاجم الیمین تختلف عن تمارین المدافع الیمین وهكذا، ألن 

اتها ثم تجرى عملیة ربط بین واجبات الالعبین التمارین المطلوبة لكل العب في الفریق تستجیب بذ
التمارین البدنیة الفردیة والجماعیة لفریقه في حاالت الدفاع والهجوم اإلحدى عشر ویقوم المدرب بإعطاء 

واالنتظار بما یحقق واجب اإلعداد البدني للوصول إلى اللیاقة البدنیة الالزمة لالعبین في أقسام التدریب 
.الستة

قیق اللیاقة البدنیة في كل قسم من األقسام الستة ال یلغي أن التدریب قد وصل إلى الغرض إن تح
وٕانما وصل إلى الهدف، وعند الوصول إلیه تتحول اللیاقة البدنیة من هدف إلى وسیلة لبلوغ هدف أعلى 

قة الریاضیة ال بالتكامل مع مفردات التدریب األخرى، مّما یقضي إلى اللیاقة الریاضیة وعند بلوغ اللیا
نكون قد وصلنا إلى الغرض من التدریب، ألن اللیاقة الریاضة عند بلوغها تتحول من هدف إلى وسیلة، 



المدرسة العليا ألساتذة التربية البدنية والرياضية- البدنية و الرياضية   للثقافةالمجلة العلمية 

1995األول العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

مفھرسةمجلة علمیة محكمة

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

38

ویكون الهدف التالي هو تحقیق المستوى العالي للفریق، وعند بلوغ هذا الهدف یكون باإلمكان الوصول 
.إلى الغرض األساسي من التدریب أال وهو

:النتیجة
نرجع القهقري، ماذا یحدث لو أن القاعدة البدنیة ألقسام التدریب كانت ناقصة أو ضعیفة واآلن 

التكوین، هل سنحصل على التقدم المطلوب ؟ بالطبع إن التقدم سیتعثر وسیكون مجزوءا وغیر راسخ، 
.وهذا یعني أن هذا الفریق ال یمكن أن یحقق نتیجة جیدة على المستوى العالمي

:الخالصة
ن لعبة كرة القدم تحتاج إلى اإلعداد البدني العام واإلعداد البدني الخاص بكل قسم من أقسام إ

.التدریب، وبما یناسب المركز الذي یلعب فیه الالعب والواجبات المكلف بها في المباراة بالذات
أن القاعدة البدنیة هي للعبة كرة القدم، أي) القاعدة البدنیة(إن عملیة اإلعداد البدني هذه ترتكز على 

البدنیة والتكتیكیة والسیكولوجیة والتكیف والتأقلم : في العملیة التدریبیة في كرة القدم في النواحيأساس 
.وخوض المباراة

:الناحیة التطبیقیة للقاعدة البدنیة في كرة القدم: ثانیا
سنقوم بتحلیل طبیعة القاعدة البدنیة للعبة كرة القدم من جهة النظر ) القاعدة البدنیة(بعد بیان معنى

عند تحلیل النظرة في الناحیة البدنیة المستخدمة في كرة القدم نجد ما . التطبیقیة وعالقتها بأقسام التدریب
:یلي

أن اللعبة باإلضافة إلى كفاءة إن المعالجات البدنیة المطروحة هي معالجات تتم بالفردیة، في حین 
الفردیة تتطلب كذلك إظهار الكفاءة الجماعیة والكفاءة الفردیة، كما أن العمل على تطویر الناحیة البدنیة 

.یركز على الحد القصوى للصفة البدنیة المعنیة
هل أن مثل هذا المدخل للناحیة البدنیة یكفي العبي كرة القدم، وهل أنه یستجیب إلى : والسؤال هو

متطلبات طبیعة لعبة كرة القدم ؟
نعم، إنه یستجیب إلى قسم من النقاط الالزمة للتدریب لكرة القدم، ولكنه ال یكفي لكي یؤدي الالعبون 

وما یتركب علیها في مفردات في ) القاعدة البدنیة(دم استكمال متطلبات المباریات بكفاءة عالیة، وذلك لع
.أقسام التدریب الستة

ولكي یستجیب اإلعداد البدني لمتطلبات القاعدة البدنیة وصوال إلى تحقیق المستوى المطلوب الفریق 
:بغیة الفوز، یجب مالحظة النقاط اآلتیة بشكلها االنفرادي بالتكامل

في (إن لعبة كرة القدم تتطلب من الالعبین أن یظهروا :البدنیة بالنسبة المئویة المطلوبةالصفة - 1
، ولكن هل أن طبیعة اللعبة تستوجب من الالعب كلما حصل %100أقصى ما یمكن إلى حد ) القوة مثال

وة الالزمة ؟ بالطبع ال، ألن الالعب یركل الكرة واضعا فیها الق%100على الكرة مثال أن یركلها بقوة 



المدرسة العليا ألساتذة التربية البدنية والرياضية- البدنية و الرياضية   للثقافةالمجلة العلمية 

1995األول العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

مفھرسةمجلة علمیة محكمة

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

39

إلیصالها إلى النقطة التي حسب الخطة التي ینفذها هي القوة الالزمة، من هذا نخرج بحصیلة أن الالعب 
، وٕانما في فعالیة تكتیكیة، وهذا ینسحب على )لیس فیها یسمى بالناحیة البدنیة فقط(یظهر صفة بدنیة 

.المفردات األخرى للعبة
هي تسمیة عامة، ألن الواجبات التي - العب كرة القدمإن تسمیة :الصفة البدنیة حسب المركز- 2

یؤدیها الالعبون واجبات مختلفة، فحارس المرمى في عمله ال یطابق عمل المدافع، والمدافع ال یطابق 
تختلف عندما یلعب ) االم رویلیفیه(عمل المهاجم كمركز أن واجبات المدافع الیمین مثال في توزیعه 

، في حین أن )االم رویلفیه(ألنه في حالة الهجوم ال یتقدم كثیرا في توزیعه 2+4+4+1بحسب توزیعه 
من منطقة إلى ساحة الخصم، وقد یصل حتى خط مرمى الخصم، وعند 2+4+4+1یجري في توزیعه 

فشل الهجمة فإن علیه أن یعود فورا إلى منطقة دفاع فریقه، وتكرر الحالة طیلة وقت المباراة، أي أنه 
2+4+4+1وكذلك المدافع الوسط في توزیعه ) االم رویلفیه(إلى مطاولة أكبر مما في توزیعه یحتاج 

ألن وجود المدافع القشاش یخفف من مسؤولیته 1+3+4+1+1یجري أقل من المدافع الوسط في توزیعه 
.عن وسط المرمى

لبه من الالعب نفسه تتطلب من المدافع الوسط مطاولة أكبر مّما تتط2+3+4+1+1أي أن توزیعه 
وهكذا فإن القاعدة البدنیة لكل مركز من مراكز اللعب تختلف من 2+4+4+1عندما یلعب فریقه بتوزیعه 

توزیعه ألخرى ومن العب آلخر، كما أن هذه القاعدة مجموعها تختلف عن القاعدة البدنیة لحارس 
.المرمى مثال أو القاعدة البدنیة للمهاجم

إن بعض األلعاب تتمیز بصفة خاصة كالسرعة كما هو الحال في الجري :لمركبةالحالة البدنیة ا- 3
م، وأن بعضها یتمیز بالقوة كرفع األثقال وبعضها یتمیز بالمطاولة كجري المارثون وهكذا، 100لمسافة 

أما كرة القدم فال یمكن حصرها ضمن إطار بدني وحید الصفة ألنها تحتوي كل الصفات البدنیة بشكلها 
باشر وبشكلها المركب، مع الصفات البدنیة األخرى من مالحظة أن الصفات البدنیة ال یظهر بأسلوب الم

.ثابت وٕانما بشكل متغیر بحسب حالة اللعب في اللحظة المعنیة
.التعامل مع المتغیرات البدنیة یتم عن طریق التدریب الفردي والجماعي والفرقيولهذا فإن 

إن لعبة القدم تتطلب في المالعب أن یظهر كفاءة فردیة، لكونه :ماعیة والفرقیةالحالة البدنیة الج- 4
ال یلعب في الساحة لوحده فإن علیه أن یتعاون مع زمالئه في الفریق فعالیة جماعیة وفرقیة أن یكون ذلك 

عل العمل إن اختالف في النسبة المئویة لألداء تج(بتنسیق محكم بین أعضاء المجموعة أو الفریق بكامله 
یقوم الفریق بالهجوم على مرمى الخصم، وأن ظرف المباراة یقضي : الجماعي یفشل على سبیل المثال

من سرعته وأن على زمیله الذي على شماله أن یجري %65على حائز الكرة أن یتقدم بها بسرعة تبلغ 
من سرعته، فإذا أخل واحد من هؤالء الثالثة %40من سرعته والذي على یمینه بسرعة %90بسرعة 

بسرعته فإن الهجمة ستكون غیر مضبوطة، وأنها ال تتم أصال إذن إن تنسیق السرعة بین أفراد المجموعة 
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التي نفذت الهجمة هي صمیم لعبة كرة القدم، وبتعبیر آخر أن اللعبة تحتاج إلى السرعة الجماعیة، ومن 
اء الفریق، إن هذا ینطبق على الصفات البدنیة األخرى، لهذا فإن لعبة كرة ثم السرعة الفرقیة لجمیع أعض

.القدم تحتاج إلى الحالة البدنیة الفردیة والجماعیة والفرقیة
في بعض األلعاب یكون تسلسل األداء الحركي ثابت، وفي كل مرة الالعب :الحالة البدنیة المتغیرة- 5

قفز العالي والقفز العریض والجمناستیك، ولهذا فإن الریاضي یكون بنفس التسلسل كما هي الحال في ال
یتعود إظهار الصفات البدنیة بالتسلسل المطلوب أما في كرة القدم فال یوجد تسلسل ثابت ألداء الحركات 
كما أنه قد یحتاج إلى إظهار الصفات البدنیة بأي نسب مئویة من اللحظة األولى للمباراة وحتى اللحظة 

.ااألخیرة منه
بما أن أقسام التدریب تستند إلى القاعدة البدنیة، فإن كل تمرین في :حساب متغیرات الصفات البدنیة- 6

النواحي البدنیة والتكتیكیة، والنفسیة المعینة في التكیف والتأقلم وفي قانون اللعبة وممارستها، هو ضمنا 
في كرة القدم باالعتماد على المعادلة تمرین بدني، لذا أصبح من الممكن حساب الجهد البدني المطلوب 

:اإلحصائیة اآلتیة، والتي هي من صنعنا وكما یلي
.الجهد المبذول= %القفز + %المهارة + %المرونة + %المطاولة + %السرعة+ %القوة

مدروس ولكي یستطیع الالعبون إنجاز مثل هذا المجهود البدني الكبیر، البد لهم أن یتدربوا بشكل 
.وأن قاعدتهم البدنیة أكبر وأقوى مما تتطلبه المباراة

ال توجد صفة بدنیة في كرة القدم یمكن عزلها عن :الطبیعة التدریبیة لمفردات لعبة كرة القدم- 7
الصفات األخرى، كما أن المفرد التدریبي الذي ینسب إلى الناحیة التكتیكیة یحتوي كذلك الجوانب من 

فعلى سبیل المثال التقدم بسرعة نحو الكرة وركلها، إن التقدم بسرعة ال یتم لو لم یبذل . أقسام التدریب
الالعب القوة الالزمة للجري، كما أن ركل الكرة هو ناحیة تكنیكیة وٕان توجیهها نحو نقطة معینة، هو 

طط لشيء ما، ضمن علم النفس التطبیقي، كما أن الالعب عندما یتقدم نحو الكرة وأراد ركلها فإنه قد خ
أي أنه ینفذ خطة وبالنظر إلى أن هذه الركلة تتم في ظروف مناخیة معینة وساحة ریاضة معینة، فإن هذا 
یقتضي أن یكون قد تكیف وتأقلم لذاك ولكونه یؤدیها في حالة لعب فإنه ینفذها بموجب القانون وبحسب 

كنیكیة تحتوي على أقسام التدریب كافة، نظام اللعب، لهذا إن هذه الفعالیة التي تصنف ضمن الناحیة الت
أي أن اللعبة تفرض وبشكل موضوعي أو یؤخذ المفهوم البدني لكل فعالیة حسب طبیعتها ولیس حسب 

.تصنیفها فقط
إن مستوى القاعدة البدنیة لیس واحد كما أنه لیس ثابتا، إذ لكل فئة عمریة :مستوى القاعدة البدنیة- 8

فرق قاعدیة البدنیة، وكلما كان المستوى أعلى كانت القاعدة أوسع وأمتن، ولكل مستوى من مستویات ال
أن تصل إلى أعلى مستوى وأن هذه المتانة تزداد من سنة ألخرى مع شمولها مواضیع بدنیة أخرى إلى 

.الوطني لكرة القدم) النخبة(عبي المنتخب اللها عند 
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ع مكونات لعبة كرة القدم جمیعا إلى مستویات تتغذى إن هذه الواقع یفرض من الناحیة التطبیقیة توزی
بها القاعدة البدنیة بشكل متصاعد من سنة ألخرى، وبهذا فإن الفریق ینمو مع نمو القاعدة البدنیة التي 

.هي أساس العملیة التدریبیة
المصادر

.1988بغداد، اللیاقة البدنیة وطرق تحقیقها، مطبعة التعلیم العالي،: قاسم حسین، منصور جمیل-1
، مطبعة )تألیف(ستاینواف تیموفیج ) ترجمة(كرة القدم للناشئین : الربیعي كاظم، والمشهداني عبد اهللا-2

.1991دار الحكمة لجامعة البصرة، 
أسس التدریب في كرة القدم، كتاب منهجي لطالب قسم التدریب الریاضي : الصفار سامي وآخرون-3

ة التربیة الریاضیة بجامعة بغداد، مطابع التعلیم العالي في الموصل، بغداد المتخصصین بكرة القدم في كلی
1990.

الریاضة (األسس التربویة الخاصة بكرة القدم، المجلد الثاني لبحوث مؤتمر . بحث: الصفار سامي-4
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السباحة عند العرب
فیصل رشید عیاش: الدكتور
بمستغانم–المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة : أستاذ

في ابر، رهب المیاه ألول وهلة، ولكنه بالتدرج أخذ بالتقرب من سواحل الذي عاشإن اإلنسان 
البحار وشواطئ األنهار وضفاف البحیرات، ومن ثم صار بإمكانه النزول في المیاه المتدرجة العمق 
وتتابعت محاوالته فتارة یطوف فوق سطح الماء وتارة یخفق في مسعاه حتى لمس في نفسه القدرة على 

.السباحة
والشك في أن معرفة السباحة یسرت لإلنسان األول االستجابة لدوافعه التي كانت تحركه وتهیمن 
علیه، فقد دلت التجارب على أن االلتجاء إلى الماء فیه إنقاذ لحیاته إذا أجبر على ذلك الصراع مع من 

.هو أقوى منه
التي عرفتها البشریة، ولكنها لیست بدء إن حضارة وادي النیل ووادي الرافدین هي من أقدم المدنیات 

الخلیقة فالمدنیة حلقات من سلسلة بدأها اإلنسان األول وتعاقب جیال بعد آخر في المساهمة في وضعها 
وٕانمائها ومدها بالحدیث والجدید، إال أن حرص هاتین الحضارتین العریقتین على ترك آثار تدل على 

وفنون والریاضة منها، یدل على أنها مارست علوم الحیاة وتابعتها حیویتها ووفرة ما كانت تملكه من علوم 
بإخالص وجدد وأنشأت وحافظت على آثارها لمن جاؤوا بعدها، ولو عنیت كل الحضارات القدیمة 

.باالحتفاظ بتراثها لألجیال التي تلیها لوجدنا الجذور األولى الحقیقیة لكل التاریخ
دلت النقوش . لسباحة ترتبط بموقعها الجغرافي وطبیعة مناخهاإن معرفة الحضارات العریقة ل

م في الصحراء لیبیا على أنها أقدم ما یشیر إلى اهتمام .سنة ق4000الموجودة والتي یرجع تأریخها إلى 
المصریین بالسباحة ومن المعتقد أن حركات الرجلین عندهم تشابه حركات الرجلین في السباحة الكرول 

)1.(ر وهي أقرب وأوسع نوع سباحة منذ خلقت اإلنسانیةفي الوقت الحاض
قبل المیالد مارس المصریون الصید بمختلف أنواعه وطرقه تبعا لنوع الصید 3000وفي سنة 

مستعملین في ذلك الشباك واألقواس واألسهم والحیوانات المدربة، وكان ذلك یتطلب ضرب الخیام وركوب 
غیر مبالین بالظروف القاسیة التي كانوا یواجهونها سواء في البر أو في الخیل والمشي والجري والسباحة

)2. (البحر
وهناك آثار موجودة على جدران معابد بني الحسن وابي سنبل في مصر، إضافة إلى تمثال من 

سنة قبل 3000الخشب یمثل فتاة في وضع طفو ممسكة بجلد حیوان منفوخ بالهواء یرجع تاریخه إلى 
)3. (الد تشیر إلى ممارسة المصریین للسباحةالمی
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التي كانوا وقد بلغ اهتمام الكثیر من الحكام إلى حد إقامة حمامات للسباحة داخل اإلقطاعیات 
فكان ألحد الملوك في آخر . تتمتع بأوج عظمتها وقوتهاعهد الذي كانت مصر یحكمونها، وذلك في ال

مقسما إلى قسمین أحدهما للنساء واآلخر للرجال وذلك حوالي عصر الفراعنة حوض سباحة كبیر، وكان 
)4. (سنة قبل المیالد، وهذا یشیر إلى أن المرأة كانت تشاطر الرجل هوایة السباحة2900

سنة قبل 2400وفي مصر في قبر سینو عثر على حجر یرجع تاریخه إلى نهایة األسرة السادسة 
ولقد أعیدت هذه التسمیة عدة ). سباحة(بالهیروغلیفیة ) نیب(ومعنى ) نیبو(المیالد نقش اسم أحد الخدم 

د حكام أسیوط وقد روى أح). 5(مرات في مصر القدیمة وعادت للظهور في الدولة الوسطى ثم اختفت 
). 6(في قصره ) ملك مصر(في القرن الحادي عشر قبل المیالد أنه كان یتعلم السباحة مع أبناء فرعون 

ومن جملة اهتمامات المصریین بالسباحة وضعوا لها رمزا هیروغلیفیا یمثل شكال یشبه حركة الذراعین في 
.السباحة الحرة الحالیة

برامج المصریین والسومریین التعلیمیة والحربیة، وقد استخدمت في وكانت السباحة ركنا أساسیا في 
الحرب التي كانوا یخوضونها، حیث أن النقوش التي وجدت في آثار رمسیس الثاني في معركة قادش 

. تصور الجنود وهم یعبرون أحد األنهار في شمال سوریا أثناء تقهقر الجیشین) م.ق1225- 1292(
سباحتهم تشبه إلى حد كبیر ما یعرف اآلن بالسباحة األولیة على الظهر وتوضح الرسوم بأن طریقة 

.والسباحة على الجنب والسباحة الحرة
كما وتدل نقوش هذه المعركة على الطریقة البدائیة األولى لإلنقاذ فتوضح الجنود قد قبضوا على 

جاعه إلى وعیه، والبعض اآلخر مفصل قدم ملكهم وحملوه مقلوبا ورأسه لألسفل رغبة في اإلسراع في إر 
وهذا یعني أنهم عرفوا عملیات من الجنود واقفین على الشاطئ یمدون أیدیهم لمساعدة البعض اآلخر، 

یؤكد ذلك أن العرب ). 7(اإلنقاذ من الفرق التي تعتبر من مستحدثات الریاضة المائیة في القرن العشرین 
.هم أول من مارس السباحة

:ةعرب الجزیرة العربی
أما عن العرب وممارستهم للسباحة قبل اإلسالم، فلم نجد ما یؤید معرفة عرب الحجاز للسباحة وذلك 

أما عرب الجنوب والشرق، فمن المؤكد أنهم عرفوا السباحة . لعدم وجود األنهار أو بحار قریبة منها
وعلیه . لتجارة وصید اللؤلؤوالغطس لقرب مدنهم من السواحل الخلیجیة والبحار واشتغالهم بالمالحة وا

)3.(كانت السباحة من ضرورات أسالیب العیش وهي التي توارثوها
لقد أكد القبائل العربیة قبل اإلسالم على تربیة أبنائهم تربیة بدنیة عسكریة بسبب ظروف التنافس 

. احة لخلق مقاتلین أشداءلذا فقد كان اهتمامهم مركزا على ركوب الخیل والقتال والسب. والتناحر فیما بینهم
والدلیل على اهتمام العرب قبل اإلسالم بالسباحة هو ما كانت علیه قبیلة حمیر ذات الساحل الیمني 
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مزدحما بأصحاب السفن والمالحین العرب وهم ذائبون على أعمالهم التجاریة مع أرتیریا والصومال 
.وبریجاز في الهند وعوانه وفارس وغیرها

.دن میناء العرب السعیدة في القدیم میناء التبادل التجاري بین الهنود والعربكما كانت م
:اإلسالم والسباحة

كانت قریش وهي القبیلة الشمالیة التي استطاعت قبل اإلسالم أن تسیطر على مكة وأن تجلي عنها 
ا ما یدل على أن وهذ. قبیلة خزاعة، وكان لها بالحبشة عن طریق البحر األحمر صالت تجاریة قویة

للعرب علما في ممارسة السباحة، حیث أن ركوب البحر من قبل البحارة یتطلب معرفة السباحة بشكل 
.رئیسي

اإلغارة على بالد فارس . وفي أوائل القرن الرابع نجد البحرانین وعرب الساحل یعبرون الخلیج العربي
ذلك بسنوات قالئل رد الملك الفارسي سابور الثاني واالستیالء على خیراتها وتكررت هذه الغارات، وبعد

.على هذه الغارات بمثلها وذبح كثیرا من سكانها
بحریا أسطوال ) رضي اهللا عنه(لم یكن لدى العرب قبل اإلسالم وحتى نهایة خالفة عمر بن الخطاب 

ته الفتوحات اإلسالمیة كما كان لدى الرومان والفرس، هذا ما یساعدنا على تفسیر االتجاه الذي اتخذ
األولى، فقد كان من المحتمل أن یتجه التوسع إلى السودان والصومال، وقیل أن الرسول الكریم قد كتب 

.إلى نجاشي الحبشة یطلب إلیه الدخول في اإلسالم، ولكن لم تكن لدیه األداة التي تمكنه من فرض طلبه
وكانت ثمة أسباب أخرى جعلت المسلمین یتجهون إلى الشمال لفتح اإلمبراطوریتین البیزنطیة 

.والساسانیة
ولقد قیل أن العرب في الجزیرة العربیة مارسوا السباحة في المیاه المتجمعة من السیول واألمطار، 

وروي أنه قال ). 9(كان یمارس السباحة في بئر بني عدي النجار ) صلى اهللا علیه وسلم(وأن النبي 
". أنا وصاحبي"قال فسبح صلى اهللا علیه وسلم إلى أبي بكر حتى عانقه و " یسبح كل رجل إلى صاحبه"

حق الولد على الوالد أن یعلمه الكتابة والسباحة والرمایة وأن ال ) "صلى اهللا علیه وسلم(وقال رسول اهللا 
بالكامل ألنه كان یجید الكتابة والرمایة ) رضي اهللا عنه(وقد لقب سعد بن عباد ". یرزقه إال طیبا

وهناك أحادیث كثیرة . د اهللا بن زبیر بالسفینةعب) صلى اهللا علیه وسلم(وسمى رسول اهللا . والسباحة
: كل شيء لیس من ذكر اهللا فهو لهو أو سهو إال أربع"للرسول العظیم تؤكد على أهمیة السباحة منها 

)10" (مشي الرجل بین القرصین، وتأدیة فرسه، ومالعبته أهله وتعلیمه السباحة
:زاولة السباحة كونها من ألوان التربیة البدنیةكما یالحظ أن الخلفاء الراشدین قد أكدوا على م

وقد ) 11(". علموا غلمانكم العوم"إلى عبیده بن الجراح ) رضي اهللا عنه(لقد كتب عمر بن الخطاب - 
).12" (علموا أوالدكم السباحة والرمي والفروسیة"وردت في مصادر أخرى المقولة بتعبیر آخر 
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على والي الشام معاویة بن سفیان بضرورة بناء ) اهللا عنهرضي (وأكد الخلیفة عثمان بن عفان - 
.األسطول العربي لمجابهة تحدیات الفرس والرومان

من تعلم وعام "، رابع الخلفاء الراشدین، قول مأثور)رضي اهللا عنه(كان اإلمام علي بن أبي طالب - 
".وضرب الحسام فنعم الغالم

علم أوالدي العوم فإنهم یجدون من یكتب "ذكر للشعبي، ویذكر أن الخلیفة مروان بن عبد الملك
، ومن خالل ما تقدم من أحادیث وأقوال لقادة األمة اإلسالمیة تبین لنا "عنهم وال یجدون من یسبح عنهم

.أهمیة ومكانة السباحة في حیاة المجتمع
اإلغارة عبر البحر لنشر عندما بلغ المسلمون األوائل السواحل المحیطة بهم، أظهر بعضهم میال إلى

وقد شنت أولى الغارات البحریة اإلسالمیة من شواطئ جزیرة العرب فقد أبحر عثمان . الدعوة اإلسالمیة
.الشقفي والي البحرین من عمان

في غارة جریئة على سواحل الهند عند تأنه بالقرب من بومباي، ووجه أخاه إلى خور الریبل عند 
وأراد العالء خلیفته في والیة البحرین أن یظهر جرأته وٕاقدامه، فعبر . میالدي636مصب نهر السند سنة 

ولكنه لم یوفق . بدعم من أهل والیته) ترسبولین(إلى سواحل بالد فارس وتوغل فیها بعیدا حتى اصطخر 
. م في رحلة محفوفة باألخطار636فقد تحطمت سفنه واضطر إلى أن یعبر أرض العدو إلى البصرة عام 

) رضي اهللا عنه(وقد شنت هذه الغارات رغم األوامر الصارمة التي أصدرها الخلیفة عمر بن الخطاب 
فقد كان رجال یعد البحر موطنا . ولقیت منه استنكارا شدیدا حین نص إلیه خبرها. ناهیا عنها644- 634

) رضي اهللا عنه(ر وأبي بك) صلى اهللا علیه وسلم(لألخطار، وكان لحسن إسالمه وٕاتباعه سیاسة النبي 
نفسه بتسییر ) رضي اهللا عنه(المخاطرة بأرواح المسلمین في حمالت ال جدوى منها، ولم یأمر عمر یأبى 

.حملة كهذه إال مرة واحد وكان ذلك ضد األحباش ردا على هجماتهم على السواحل العربیة
بعد ذلك أن یأذن له بغزو ) رضي اهللا عنه(یذكر أن معاویة والي الشام، طلب من عمر بن الخطاب 

وینقل إلینا الطبري روایات مختلفة عما دار بینهما من مكاتبة وهي روایات ألف بینها . قبرص فأبى عمر
:حیث یقول) الخالفة(میور تألیفها حسنا في حكایة واحدة، وذلك في كتابه 

زره، وقد ألح في الواقع كان معاویة یحس إحساسا قویا منذ عهد طویل بالحاجة إلى أسطول یشد من أ- 
یا أمیر المؤمنین إن بالشام قریة یسمع أهلها نباح كالب : على عمر في غزو البحر، وكتب إلیه یقول

الروم وصیاح دیوكهم، وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص، ولكون عمر بن الخطاب كان یرهب البحر، 
: كتب إلیهفقد كتب إلى أحد العارفین بشؤون البحر أن یصف إلیه البحر، ف

إني أرى خلقا كثیرا یركبه خلق صغیرة، لیس إال السماء والماء إن ركن خرق القلوب وٕان تحرك أزاغ - 
فلما قرأ عمر " العقول، یزداد فیه الیقین قلة والشك كثرة هم فیه كدود على عود، إن مال غرق وٕان نجا برق

إنا سمعنا أن بحر الشام یشرف على "قول هذا الوصف المفزع كتب إلى معاویة ینهاه في ركوب البحر، وی
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أطول شيء على األرض فیغرقها فكیف أحمل الجنود في هذا الكافر المتصعب وتاهللا لمسلم أحب لي مما 
".فإیاك أن تعرض لي وقدمت إلیك، وقد علمت ما لقي العالء مني ولم أتقدم في مثل ذلك. حوت الروم

ن یتقنون القتال والسباحة لكن لم یسمح له في تلك الفترة القیام ویذكر أن معاویة قد أعد جنودا ماهری
من البحر یعني أن العرب ال یجیدون ) رضي اهللا عنه(بحملته، وهذا ال یعني أن خوف الخلیفة عمر 

السباحة، وٕانما العكس فإن العرب كانوا یجیدون السباحة هذا ما تؤكده النقوش واآلثار التي وجدت في 
من فتح مصر ) رضي اهللا عنه(وریا، وما عرضه عمر بن العاص على الخلیفة عمر مصر والعراق وس

.رغم طریق الفتح سیسلك البحر ال البر
لكن القادة المسلمین آنذاك كانوا یریدون أسطوال ال یحقق لهم نجاح في الفتوحات وقد دارت بین 

:ومن أهم المعارك النهریة هي. ن السباحةالعرب واألعداء معارك نهریة وبحریة استخدم فیها بحارة یجیدو 
.معركة الغربان- 
.معركة الجسر- 
.معركة القادسیة والنهروان لتحریر بالد فارس- 
.الحرب الصلیبیة، ومعركة ذات الصواري- 

لما قویت شوكة اإلسالم في البحر، تطلع المسلمین إلى غزو البیزنطیین في عقر دارهم، فبدأت 
.میالدي663هجریة 43الطالئع العربیة األولى لحصار القسطنطینیة على عهد معاویة عام 

عاویة میالدي هاجم المسلمین القسطنطینیة نفسها بقیادة یزید بن م667هجریة 49وفي ربیع عام 
.وكان یدافع عنها اإلمبراطور قسطنطین الرابع

ولم یقل اهتماما العباسیین بالسباحة والتي غالبا ما كانت تمارس لغرض الترویح وقد احتوت قصور 
خلفائهم على برك السباحة تدل على البهرجة ولتعطي القصر صفة جمالیة وتلون میاهها بألوان مختلفة 

التي عروضها بالسباحة، وفي الغالب كانت هذه الظاهرة مأخوذة عن التقالید التركیةوتقدم الجواري والعبید 
.تأثر بها الحكم العباسي في سامراء

وأقبل الشباب على تعلیمها، حتى صار ) العراق(وقد بنى الخلیفة الكتفي حوضا للسباحة في سامراء 
وكانت تقام سباقات للسباحة . السباح یسبح على یده كانون فوقه وفوقه قدر ویبقى یسبح حتى ینضج اللحم

.عهمفي نهر وجلة یحضرها الخلیفة العباسي في مناسبات خاصة وتخصص جوائز لتشجی
وقد بعثت الریاضة البدنیة ومنها السباحة في أقطار عدیدة بعد فتحها من قبل العرب المسلمین الذین 

.أدخلوا معهم تقالید الفروسیة والقنص وكذلك السباحة
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التنظیم الحراري عند الریاضي
فیاللي خلیفة: األستاذ

مستغانم- أستاذ مساعد بالمدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

أثناء الجهد البدني إن لم جهاز التنظیم الحراري من األجهزة التي لها أولویة في جسم اإلنسان یعتبر 
وهذا إلبعاد الجسم عن ) نسبیا: (هذا الجهاز یعمل على تثبیت حرارة الجسم الداخلیة. نقل أنه أهم جهاز

.خطر الهالك بصفة عامة ولألسباب التالیة بصفة خاصة
ران لكي تعمل بصفة فعالة األجهزة المستعملة من طرف الجسم أثناء الجهد البدني مثل التنفس الدو - 

العضلي، الجهاز العصبي المركزي، األیض والتنظیمات الهرمونیة وغیرها- الدموي، الجهاز العصبي
درجة، علما أنه یوجد بعض التفاوت في درجة °37هذه األخیرة تقارب . تحتاج إلى حرارة معینة ومالئمة

.الحرارة ما بین المناطق الداخلیة للجسم، بین األعضاء وحتى في نفس العضو
حسب . أما الحرارة المحیطیة الجلدیة وما تحت الجلدیة فهي مختلفة تماما من منطقة إلى أخرى

:توزیع الدفء أو الحرارة داخل الجسم ینقسم هذا األخیر إلى قسمین
التي تحتوي على األعضاء الداخلیة، ویعني الموجود داخل البطن ) Noyau(القسم األول یتمثل في النواة 

الذي یتكون من ) Enveloppe(الصدري ومع الرأس، القسم الثاني یتمثل في الغطاء أو الغشاء والقفص 
بطبیعة الحال نسبة هذین القسمین لیست ثابتة وٕانما متغیرة حسب حرارة ). 5(العضالت والعظام والجلد 

بة النواة وتتقلص في حالة ارتفاع حرارة الجو وأثناء العمل تكبر نس. الوسط المحیط ونوعیة العمل وغیرها
یعمل جهاز التنظیم ). 5(أما في حالة البرد فنسبة النواة تتقلص ) 10(نسبة الغشاء إلى العضالت والجلد 

، حسب قوة وطول مدة العمل حسب التغیرات )عمل أو راحة(الحراري بصفة مختلفة حسب حالة الریاضي 
قدرات (، حسب درجة التدریب )عة تنقل الهواءالحرارة المرتفعة أو المنخفضة، درجة الرطوبة وسر (البیئیة 

حیث تختلف ) نسبة كل من السكریات والمواد الدسمة والبروتینات في الغذاء(، نوعیة الغذاء )الریاضي
.طاقویة كل مجموعة منها، وحسب اللباس والمسكن

في الساعات فیما یخص تدخل الغذاء فإننا نالحظ أن حرارة جسم اإلنسان تكون منخفضة نوعا ما 
األولى من الصباح ومرتفعة في الساعات األولى من المساء، وهذا ناتج عن التفاعالت الكیمیائیة 

)7. (المحللة للغذاء) Métaboliquesاألیضیة (
كما ورد آنفا في حالة الحرارة . بالنسبة ألثر البیئة فإنها تؤدي إلى تغییر في نسبة النواة ونسبة الغشاء

تفع درجة حرارة الجسم الداخلیة بنسبة معتبرة، حیث ترفع من حرارة العضالت والجلد مّما یوسع العالیة تر 
أّما في حالة البرد فإن أثر هذا األخیر یتطرق لمنطقة كبیرة من الجسم حتى تقترب من . في منطقة النواة

.األعضاء الداخلیة لهذا تتقلص نسبة النواة في هذه الحالة
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الریاضي، فمن المعروف أن الجهد البدني یؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلیة بالنسبة لحالة
الذي Marathonأتطرق لسباق الماراتون مقارنة بحالة الراحة، وهذا حسب قوة وطول مدة العمل وكتوضیح 

ألوائل أما هذه األخیرة نجدها عند ا. درجة وأكثر°41ه تصل درجة حرارة الجسم عند الریاضي إلى أثناء
)3. (عند األواخر فهي نسبیا أقل من هذا الرقم

عادة جهاز التنظیم الحراري نادرا ما یعمل بأقصى قوة له، إنه یعمل على مستوى معینة لفترة طویلة 
)4. (بفضل تدخل اإلنسان بنفسه حیث یمكنه المقاومة باللباس والمسكن

ككل األجهزة الوظیفیة للجسم، یحتوي جهاز التنظیم الحراري على مستقبالت ومركز عصبي 
فیما یخص المستقبالت فإنه یحتوي على مستقبالت داخلیة وأخرى خارجیة، . وأعضاء تقوم برد الفعل

. لجفنالمستقبالت الخارجیة توجد بكثرة في الجلد وبنسبة قلیلة في مخاطیة الجهاز التنفسي وعلى ا
المستقبالت الداخلیة توجد في الرأس خاصة في المركز الحراري الذي یتمثل في المنطقة ما تحت المهاد 

)Hypothalamus (ومن المحتمل أن توجد كذلك في األوعیة واألعضاء الداخلیة) .4(
ستقبالت بنسبة معینة حیث الم) خاصة في الوجه(هذه المستقبالت موجودة بكثرة في جلد اإلنسان 

)6. (مرات10البرد تفوق مستقبالت الدفء بـــــ
تنقسم المستقبالت الحراریة إلى مستقبالت خاصة وغیر خاصة، الخاصة تتمثل في مستقبالت البرد 

)8،6. (للبرد) المیكانیكیة(والدفء، أما الغیر الخاصة فتتمثل في المستقبالت اآللیة 
إما من الوسط المحیط إلى داخل الجسم، : رة التي تعبرها في االتجاهینتتأثر هذه المستقبالت بالحرا

)2. (وٕاما من داخل الجسم إلى الوسط المحیط
أما البرد فتتمثل في جسیمات ) Corpuscules de Ruffini(الدفء في جسیمات روفیني .تتمثل م

Corpuscules de(كراوز Kraus) (8،6،2(
أكدت بحوث : كذلك موضع المستقبالت في الجلد یختلف حسب نوع المستقبل وحسب الباحثین

میكرو 600-400السنوات األخیرة على أن المستقبالت موضوعة في كامل سمك على عمق ال یتعدى 
) 4. (متر ولیس كما كان معتقدا قبل
تم بصفة مدققة جدا، حیث ارتفاع أو انخفاض في ی) أي بالتغیرات الحراریة(تأثر المستقبالت بالحرارة 

ثواني 3- 1خالل فترة °1وحتى من األلف من الدرجة ) 4. (درجة الحرارة بنسبة بعض األجزاء من المائة
)2. (یؤدي إلى تنبیه المستقبل

) Potentiel de membrane(علما أن في النهایات العصبیة لهاته المستقبالت یوجد كمون غشائي 
إلى °32- 30یتم التنبیه بأقصى رثم لمستقبالت الدفء عند ارتفاع درجة الحرارة من ) 4. (الي جداع

في بعض األحیان إلى (°28-24إلى °35- 32فعند انخفاض درجة الحرارة من -أمام البرد40°- 38
15°).4(
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أین تحلل ) Hypothalamus(أّما مركز هذا الجهاز فهو یتمثل أساسا في المنطقة ما تحت المهاد 
هذا المركز بدوره یحتوي على مستقبالت . المعلومات الحراریة اآلتیة من المستقبالت الخارجیة والداخلیة

الذي . ])4(في ) 1987Lomax([حراریة، من میزات هذا المركز أنه یتمتع بمستوى حراري معین 
، هذه الوجهة األولى التي یتفق )كان هناك خللإذا (بواسطته یتم تنظیم الخلل الحراري القائم في الجسم 

.علیها الكثیر من الباحثین
العادیة توجد بعض التغیرات في حرارة المركز بنسبة ) الجویة(لوحظ أن أثناء الحرارة المحیطة 

وهذا ارتكاز على المعلومات اآلتیة من المستقبالت، هذا یعني أن أي ). 4(درجة وحتى أقل 0.01°
. أو زیادة طفیفة في حرارة المركز یؤدي إلى تنشیط هذا األخیر ودخوله المعركة لتعدیل الوضعیةانخفاض 

بطبیعة الحال إن المركز الحراري یحتوي على عتبة للتنبیه، أي إذا كانت المعلومات غیر كافیة فهذا ال 
خاصة (حیوانات حیث ارتكاز على البحوث التي أجریت على ال). 4(یؤدي إلى أي رد فعل من المركز 

إلى أن نسبة التغیرات التي تحدث في ) 1990Ivanov(لفهم آلیات التنظیم الحراري توصل ) على األرنب
تتم عملیة تحلیل المعلومات الحراریة ). 4(مرة أصغر مّما علیه في الجلد 50إلى 30المركز تقدر بــ

:كالتالي
تمر إلى المركز عبر السیاالت العصبیة، أّما ) جیةالمستقبالت الخار (المعلومات اآلتیة من الجلد 

:المعلومات الحراریة الداخلیة فتصل إلى المركز عبر الدورة وهذا على النحو التالي
یتم كلیا وبناء على أن المركز ) Capillaires(تبادل الحرارة أو الدفء في الشعیرات نعرف أن 

في ) Bogomolov. 1968) (2مم/شعیرة 2500لغایة (الحراري یحتوي على كمیة كبیرة من الشعیرات
.فإن أي تغیر في حرارة األعضاء الداخلیة وبالتالي في حرارة الدم یتأثر به المركز الحراري) 5(

توجد في المركز الحراري أعصاب تجمع فیها المعلومات اآلتیة من مستقبالت ) Bligh) "4"حسب 
اآلتیة من مستقبالت الدفء، وعلى هذا األساس تحدث عملیة مقارنة البرد وأخرى تجمع فیها المعلومات

).4(وهذه الوجهة الثانیة . االثنین وبالتالي یتم رد فعل للمركز ارتكازا على هذا النوع من التحلیل
األعصاب المجمعة للمعلومات تبدأ في عملها إما بالزیادة وٕاما بالنقصان في التنبه عند بلوغ العتبة، 

بیعة الحال المعلومات الحراریة اآلتیة من الجلد والنواة تكون مدققة لما تعتمد على مؤثرات كل جزء من بط
الجسم، بحیث یتم جمع المعلومات في المركز حسب مؤشراتها، في حالة ما إذا كانت مؤشرات الحرارة 

أما إذا كانت مؤشرات . يالداخلیة كبیرة، فإن التنظیم الحراري یتم ارتكازا على حرارة المركز الحرار 
المستقبالت (كبیرة فإن التنظیم یتم على حساب مستقبالت الجلد ) الجلدیة(المعلومات الحراریة المحیطة 

).الخارجیة
بعد تحلیل المعلومات الحراریة في المركز تصدر األوامر إلى األعضاء لتعدیل ما قد اختل، فیما 

.التنظیم الحراري ال یحتوي على أعضاء خاصة إال بهفإن جهاز) األعضاء(یخص هذه األخیرة 
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أن یستعمل أعضاء األجهزة األخرى كالتنفس والدوران الدموي وغیرها، لهذا یمكن القول أن هذا 
خاصة في الحاالت (، حیث یحدث بعض التنافس )5(في جسم اإلنسان الجهاز یعتبر أصعب جهاز 

خرى لتلبیة رغبات الجسم وتعدیل وضعه، وهذا ما سوف نراه فیما بین هذا الجهاز واألجهزة األ) القاسیة
.بعد

:لنرى اآلن التغیرات التنظیمیة التي تحدث أثناء مختلف التأثرات على الجسم
:التنظیم الحراري في حالة الراحة- 1

و دخول أ(كما هو معروف فإن الحرارة موجودة داخل جسم اإلنسان، تعتبر نتیجة تولید وضیاع 
للدفء أو الحرارة من جسم اإلنسان، فیما یخص تولید الدفء فإنه یتم حسب التفاعالت الكیمیائیة ) وخروج

).الریاضي(األیضیة، وتختلف نسبته عند مختلف األعضاء واألنسجة حسب حالة اإلنسان أو 
عضو أو نسیج من تولید رّبما أننا نتكلم عن حالة الراحة، فإن في هذه الحالة یكون توزیع حصة كل 

:الدفء كالتالي
%5- ، الجلد %7- ، الكلى %10- ، القلب %18- ، مخ الرأس %20- ، كبد %20- : العضالت

)7. (%19-ومجموع األنسجة الباقیة 
فیما یخص العضلة إنها ال تعتبر من األعضاء أو األنسجة األكثر تولیدا للدفء، لكن بما أن :مالحظة

من وزن الجسم فإن الدفء المولد عنها یكون مرتفعا %40المتلة العضلیة اإلجمالیة للجسم تقدر بحوالي 
.جدا

المواد الدسمة (من الشحوم 2/3في حالة الراحة المواد المحللة لتولید الطاقة وبالتالي الحرارة تتمثل في 
)7. (0.8المؤشر التنفسي آنذاك یقارب . من السكریات1/3و

كیلو 4و9كل لتر من األوكسجین المستهلك من طرف جسم اإلنسان یساعد على تولید حوالي 
0.3-0و2مع العلم أن في هذه الحالة مقدار األوكسجین المستهلك هو ) حرارة(حریرة من الطاقة 

درجة إذا كان اإلنسان عار وحوالي °28هذا إذا كانت حرارة الوسط المحیط معتدلة یعني ). 1(دقیقة /لتر
).1(، )9(درجة بلباس خفیف 22°- 20

هذا ما یساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلیة ثابتة وال یدعو جهاز التنظیم الحراري 
وسط المحیط مرتفعة فإنها تؤدي إلى ظهور بعض التغیرات التنظیمیة إلى التدخل، أما إذا كانت حرارة ال

إلبعاد خطر االختراق بالدفء الفائض، مع العلم أن مستوى حرارة الجسم الداخلیة لإلنسان قریب من الحد 
حیث هذه ) °45هذا الحد یقدر بأقل من (األقصى للحرارة التي یمكنها أن تستحمل من طرف الجسم 

)1. (ة إتالف البروتینات بواسطة الحرارةاألخیرة هي نقط
.في هذه الحالة یتكون فائض من الدفء في الجسم وللحفاظ على توازنه یجب علیه التخلص منه
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:أسالیب أو آلیات4للتخلص من الدفء، یستعمل جهاز تنظیم الحرارة 
.نسجةبواسطة الدم وتبادله بین األوعیة واأل) أو الحرارة(نقل الدفء -1
).سرعة الریاح(نقل الدفء من الجسم إلى الهواء بواسطة تنقل هذا األخیر -2
.اإلشعاع-3
).10(تبخر العرق -4
من الحار أو الدافئ إلى البارد أو أقل دفأ، أما الرابعة : تتم حسب الفرق الموجود بین الجهتین3و2و1

.درجة جویة°30هذه اآللیة األخیرة تتدخل عادة بعد . فالعكس
أثناء الحرارة العالیة أهم طریق لضیاع الدفء ). 3،2،1(تحت هذه النقطة یستعمل الجسم اآللیات 

كیلو حریرة مضیعة أو مبعدة من طرف 580یعتبر تبخر العرق، حیث كل لتر من العرق المتبخر یوافق 
جهاز التنظیم الحراري األجهزة للتخلص من الفائض الحراري المكون داخل الجسم، یستعمل ). 3(الجسم 

هذا یعني أن في هذه الحالة ال تحدث تغیرات . الجسمالمذكورة آنفا بنسب تتماشى والحالة الممثولة أمام 
معتبرة في هذه األجهزة وبالتالي ال تالحظ تغیرات تكیفیة معتبرة، كما هو معروف في حالة الراحة طلبات 

الذكر للتغطیة محدودة وضئیلة، لهذا یمكن لجهاز التنظیم الحراري الجهاز العضلي تجاه األجهزة السابقة 
).Nadel 1985)(5(من الدرجة القصوى %30حیث تستعمل قدراته بنسبة ال تفوق . أن یلبي رغباته كلیا

بصفة أخرى یمكن القول أن في حالة الراحة تأثیر الحرارة الخارجیة العالیة على الجسم، یجد نفسه 
.ة التي تنشط اآللیات الهجینیة المؤدیة إلى تغیرات وظیفیة وتشكلیةتحت العتب

، فإن جهاز التنظیم الحراري یعمل في االتجاه )الریاضي(فیما یخص تأثیر البرد على جسم اإلنسان 
.المعاكس لما سبق، حیث یستعمل آلیة تولید الدفء سواء بالطریقة اإلرادیة أو الغیر إرادیة

.دیة تتمثل في تنشیط العضالتالطریقة اإلرا
حیث تظهر من الحبیبات في جلد اإلنسان كرد فعل " االرتجاف"والطریقة الغیر إرادیة تتمثل في ظاهرة 

)9. (للبرد
:التنظیم الحراري أثناء الجهد البدني- 2

بعشرات أثناء الجهد البدني یالحظ ارتفاع في مستوى األیض مّما یؤدي إلى زیادة في تولید الدفء
).10) (3. (بالمقارنة مع حالة الراحة، وبالتالي ترتفع الحرارة الداخلیة للجسم حسب قوة العمل) 5(المرات 

االستعمال الكبیر للطاقة من طرف العضالت في هذه الحالة یؤدي إلى تولید كمیة كبیرة من الدفء 
أو أقل من هذه الطاقة تعمل على تسهیل عملیة التقلص العضلي، أما الباقي %25، حیث )أو الحرارة(
یعمل على ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلیة تحرر على شكل حرارة أو دفء هذا األخیر %75حوالي (
وهذا حسب نوعیة وقوة العمل، لوحظ في سباق الماراتون درجة حرارة الجسم تصل ). 1) (5) (10) (3(

في هذه الحالة یلزم تدخل جهاز التنظیم الحراري إلنقاذ الموقف وٕابعاد خطر ) 3،5(وأكثر ° 41إلى غایة
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وكما ورد آنفا فإن هذا األخیر یستعمل نفس األسالیب أو اآللیات التي ذكرت في القسم السابق . االحتراق
.للخالص من الدفء الفائض

) سواء بتنقل الهواء أو سیر الدم(ة النقل في هذه األثناء ضیاع الدفء من طرف الجسم بواسط
واإلشعاع یكون ضئیلة وثابتة أهم وسیلة لهذا الغرض هي التبخر للعرق بدون أن ننسى التبخر عن طریق 

وهذه النسبة قد تكون ). 5(من مجموع الدفء المضیع %10الجهاز التنفسي، حیث یساهم بحوالي 
لبدني الكبیر یحدث بعض التنافس على أعضاء الجهاز التنفسي معتبرة أثناء الجهد البدني، أثناء الجهد ا

بین الجهاز الحراري والجهاز الحركي، األول یحتاج إلى الخالص من الدفء، والثاني یحتاج إلى 
لتفادي االختناق یلزم للجهاز ) ATPیعني تولید 02وكما هو معروف استهالك (األوكسجین من الهواء 

یالحظ كذلك تنافس ). 10(عمیق أما الجهاز الحراري یطلب تنفس سطحي الحركي أن یكون لدیه تنفس 
نقل الغذاء، األكسجین (بین الجهاز الحراري وجهاز الدوران الدموي، هذا األخیر زیادة على وظائفه العادیة 

ر إلى الجلد، هذا یعتب) العضالت(من المناطق المصنعة له ) أو الحرارة(، ینقل الدفء )واإلفرازات األخرى
الطریق السلیم للتخلص من فائض الحرارة من طرف العضالت العامة، عندما یصل الدم في األوعیة ما 
تحت الجلدیة تتدخل األسالیب الباقیة إلبعاد الدفء من الجسم، فعالیة هذا اإلبعاد ترتكز على حجم أو 

).10) (5(كمیة الدم الموزعة في األوعیة ما تحت الجلدیة 
في هذه الثناء یالحظ مل شاق ومطول كلما كانت كمیة الدم تحت الجلدیة معتبرة، كلما كان الع

تحت الجلدیة الحتواء أكبر كمیة ممكنة من الدم وبالتالي التخلص من أكبر كمیة ) األوردة(توسیع لألوعیة 
).10) (5. (ممكنة من الدفء الزائد، وهذا توازنا مع ارتفاع حرارة الجلد

مما ) 5(یة الدم في األوعیة تحت الجلدیة یالحظ بطأ في التیار الدموي تحت الجلدي عندما تكبر كم
یسهل مهمة الغدد العرقیة ألخذ كمیة الماء الالزمة للعرق، تمركز الدم في األوعیة تحت الجلدیة یؤدي إلى 

وكنتیجة ینقص على إثرها الرجوع الدموي الوریدي : نقص كمیة الدم الموجودة في األعضاء الداخلیة
) عدد الضربات القلبیة(ینخفض الضخ القلبي، تعویضا لهذا تظهر بعض التغیرات یرتفع رتم القلب 

)5. (وینخفض الضغط الدموي الشریاني، وبهذا یبقى الصادر القلبي ثابتا
الدرجة القصوى (ولكن هذا یحدث في حدود المعقول، حیث عند اقتراب نبض القلب إلى أقصاه 

زیادة على التغیرات ) 5. (فإنه یؤدي إلى تعب الشخص وبالتالي االنقطاع عن العمل) الخاصة بالشخص
في كمیة الدم المذكورة آنفا وخاصة عندما یكون العمل شاق، فإن سرعة العرق تكبر مّما یؤدي إلى نقص 

للعرق تعوض بكمیة أخرى تؤخذ من الوسط البیئي ) البالزما(كمیة الماء المأخوذة من الدم : الدوراني
).5(للخالیا ومن الخالیا نفسها 

.هذا التعویض یكون كلي عندما تكون سرعة العرق صغیرة:مالحظة
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دوراني، هذه نتیجة التعویض الغیر هذا ما یؤدي إلى نقص الماء في الخالیا وبالتالي نقص كمیة الدم ال
.التام للماء الخارج من الدم

إذا كانت سرعة العرق تقدر : بعد فترة معینة على هذا المنوال، یمكن مالحظة تعب الغدد العرقیة
دقیقة من العمل الیومي یمكن مالحظة تعب الغدد العرقیة، هذا 20-15لترات في الساعة فبعد 9-8بــ

)5. (یة معتبرة من الماء من الجسم ویعتبر هذا التعب كآخر محاولة لتقلیص هذا النقصنتیجة نقص كم
هذا األخیر یعتبر واحد ). 5(بعدما تتعب الغدد العرقیة من العمل تبدأ الحرارة الداخلیة في االرتفاع 

.من العوامل الرئیسیة التي تعیق العمل وتوقفه
عند ارتفاع سرعة العرق في NACLرق نجد نسبة معینة من ملح محتویات العمن المعروف أن من 

تكون معتبرة وتؤدي إلى خلل في توازن هذا الملح مّما یؤدي إلى تدخل بعض NACLهذه النسبة من 
.األجهزة المنظمة للماء واألمالح وٕابعاد الخلل والحفاظ على التوازن في الجسم

. هذا ما یحدث بصفة عامة من تنظیمات أثناء الجهد البدني في حالة الحرارة المعتدلة للوسط المحیط
أما إذا كان العمل العضلي یتم في حرارة مرتفعة للوسط المحیط، فهذا یزید من الخطر على جسم اإلنسان 

أثناء الجهد (لتي رأیناها من قبل حیث األجهزة تعمل بأكثر فعالیة وقوة وتقریبا نفس التغیرات الوظیفیة ا
حیث تكبر كمیة الدفء داخل الجسم بنسبة كبیرة جدا، إذا : تحدث هنا كذلك لكن بحدة أكبر). البدني

فهذا یؤدي إلى الصعوبة بمهمة ) الحرارة العالیة الخارجیة+ العمل البدني (تكرر هذا التأثیر المضاعف 
الجسم نفسه أمام خیارین إما التكیف مع هذه الظروف وٕاما جهاز التنظیم الحراري أكثر فأكثر، ویلقى 

مراحل وخالل مدة تفوق الشهر، وكنتیجة 4هذا التكیف یتم عبر . االستسالم أمام األمر الواقع والهالك
:لهذا التكیف یالحظ ما یلي

).خاصة أثناء العمل(انخفاض مستوى العتبة الحراریة لبدایة العرق - 
).أو التعرق(ارتفاع سرعة العرق- 
.توزیع محكم لدرجة العرق في مختلف أماكن الجسم- 
.نقص كمیة األمالح في العرق- 
.انخفاض في نبض القلب- 
.ارتفاع للدم المضخ من طرف القلب- 
.ارتفاع كمیة الدم الدوراني- 
).الهیموقلوبین(نقص تكثف خصاب الدم - 
.اء الراحة والعملانخفاض درجة الحرارة الداخلیة والجلدیة أثن- 
)10. (الرفع من استقرار الجسم اتجاه الحرارة الخارجیة العالیة- 
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التنظیم الحراري عند الریاضي
فیاللي خلیفة: األستاذ

مستغانم- أستاذ مساعد بالمدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

أثناء الجهد البدني إن لم جهاز التنظیم الحراري من األجهزة التي لها أولویة في جسم اإلنسان یعتبر 
وهذا إلبعاد الجسم عن ) نسبیا: (هذا الجهاز یعمل على تثبیت حرارة الجسم الداخلیة. نقل أنه أهم جهاز

.خطر الهالك بصفة عامة ولألسباب التالیة بصفة خاصة
ران لكي تعمل بصفة فعالة األجهزة المستعملة من طرف الجسم أثناء الجهد البدني مثل التنفس الدو - 

العضلي، الجهاز العصبي المركزي، األیض والتنظیمات الهرمونیة وغیرها- الدموي، الجهاز العصبي
درجة، علما أنه یوجد بعض التفاوت في درجة °37هذه األخیرة تقارب . تحتاج إلى حرارة معینة ومالئمة

.الحرارة ما بین المناطق الداخلیة للجسم، بین األعضاء وحتى في نفس العضو
حسب . أما الحرارة المحیطیة الجلدیة وما تحت الجلدیة فهي مختلفة تماما من منطقة إلى أخرى

:توزیع الدفء أو الحرارة داخل الجسم ینقسم هذا األخیر إلى قسمین
التي تحتوي على األعضاء الداخلیة، ویعني الموجود داخل البطن ) Noyau(القسم األول یتمثل في النواة 

الذي یتكون من ) Enveloppe(الصدري ومع الرأس، القسم الثاني یتمثل في الغطاء أو الغشاء والقفص 
بطبیعة الحال نسبة هذین القسمین لیست ثابتة وٕانما متغیرة حسب حرارة ). 5(العضالت والعظام والجلد 

بة النواة وتتقلص في حالة ارتفاع حرارة الجو وأثناء العمل تكبر نس. الوسط المحیط ونوعیة العمل وغیرها
یعمل جهاز التنظیم ). 5(أما في حالة البرد فنسبة النواة تتقلص ) 10(نسبة الغشاء إلى العضالت والجلد 

، حسب قوة وطول مدة العمل حسب التغیرات )عمل أو راحة(الحراري بصفة مختلفة حسب حالة الریاضي 
قدرات (، حسب درجة التدریب )عة تنقل الهواءالحرارة المرتفعة أو المنخفضة، درجة الرطوبة وسر (البیئیة 

حیث تختلف ) نسبة كل من السكریات والمواد الدسمة والبروتینات في الغذاء(، نوعیة الغذاء )الریاضي
.طاقویة كل مجموعة منها، وحسب اللباس والمسكن

في الساعات فیما یخص تدخل الغذاء فإننا نالحظ أن حرارة جسم اإلنسان تكون منخفضة نوعا ما 
األولى من الصباح ومرتفعة في الساعات األولى من المساء، وهذا ناتج عن التفاعالت الكیمیائیة 

)7. (المحللة للغذاء) Métaboliquesاألیضیة (
كما ورد آنفا في حالة الحرارة . بالنسبة ألثر البیئة فإنها تؤدي إلى تغییر في نسبة النواة ونسبة الغشاء

تفع درجة حرارة الجسم الداخلیة بنسبة معتبرة، حیث ترفع من حرارة العضالت والجلد مّما یوسع العالیة تر 
أّما في حالة البرد فإن أثر هذا األخیر یتطرق لمنطقة كبیرة من الجسم حتى تقترب من . في منطقة النواة

.األعضاء الداخلیة لهذا تتقلص نسبة النواة في هذه الحالة
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الریاضي، فمن المعروف أن الجهد البدني یؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلیة بالنسبة لحالة
الذي Marathonأتطرق لسباق الماراتون مقارنة بحالة الراحة، وهذا حسب قوة وطول مدة العمل وكتوضیح 

ألوائل أما هذه األخیرة نجدها عند ا. درجة وأكثر°41ه تصل درجة حرارة الجسم عند الریاضي إلى أثناء
)3. (عند األواخر فهي نسبیا أقل من هذا الرقم

عادة جهاز التنظیم الحراري نادرا ما یعمل بأقصى قوة له، إنه یعمل على مستوى معینة لفترة طویلة 
)4. (بفضل تدخل اإلنسان بنفسه حیث یمكنه المقاومة باللباس والمسكن

ككل األجهزة الوظیفیة للجسم، یحتوي جهاز التنظیم الحراري على مستقبالت ومركز عصبي 
فیما یخص المستقبالت فإنه یحتوي على مستقبالت داخلیة وأخرى خارجیة، . وأعضاء تقوم برد الفعل

. لجفنالمستقبالت الخارجیة توجد بكثرة في الجلد وبنسبة قلیلة في مخاطیة الجهاز التنفسي وعلى ا
المستقبالت الداخلیة توجد في الرأس خاصة في المركز الحراري الذي یتمثل في المنطقة ما تحت المهاد 

)Hypothalamus (ومن المحتمل أن توجد كذلك في األوعیة واألعضاء الداخلیة) .4(
ستقبالت بنسبة معینة حیث الم) خاصة في الوجه(هذه المستقبالت موجودة بكثرة في جلد اإلنسان 

)6. (مرات10البرد تفوق مستقبالت الدفء بـــــ
تنقسم المستقبالت الحراریة إلى مستقبالت خاصة وغیر خاصة، الخاصة تتمثل في مستقبالت البرد 

)8،6. (للبرد) المیكانیكیة(والدفء، أما الغیر الخاصة فتتمثل في المستقبالت اآللیة 
إما من الوسط المحیط إلى داخل الجسم، : رة التي تعبرها في االتجاهینتتأثر هذه المستقبالت بالحرا

)2. (وٕاما من داخل الجسم إلى الوسط المحیط
أما البرد فتتمثل في جسیمات ) Corpuscules de Ruffini(الدفء في جسیمات روفیني .تتمثل م

Corpuscules de(كراوز Kraus) (8،6،2(
أكدت بحوث : كذلك موضع المستقبالت في الجلد یختلف حسب نوع المستقبل وحسب الباحثین

میكرو 600-400السنوات األخیرة على أن المستقبالت موضوعة في كامل سمك على عمق ال یتعدى 
) 4. (متر ولیس كما كان معتقدا قبل
تم بصفة مدققة جدا، حیث ارتفاع أو انخفاض في ی) أي بالتغیرات الحراریة(تأثر المستقبالت بالحرارة 

ثواني 3- 1خالل فترة °1وحتى من األلف من الدرجة ) 4. (درجة الحرارة بنسبة بعض األجزاء من المائة
)2. (یؤدي إلى تنبیه المستقبل

) Potentiel de membrane(علما أن في النهایات العصبیة لهاته المستقبالت یوجد كمون غشائي 
إلى °32- 30یتم التنبیه بأقصى رثم لمستقبالت الدفء عند ارتفاع درجة الحرارة من ) 4. (الي جداع

في بعض األحیان إلى (°28-24إلى °35- 32فعند انخفاض درجة الحرارة من -أمام البرد40°- 38
15°).4(
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أین تحلل ) Hypothalamus(أّما مركز هذا الجهاز فهو یتمثل أساسا في المنطقة ما تحت المهاد 
هذا المركز بدوره یحتوي على مستقبالت . المعلومات الحراریة اآلتیة من المستقبالت الخارجیة والداخلیة

الذي . ])4(في ) 1987Lomax([حراریة، من میزات هذا المركز أنه یتمتع بمستوى حراري معین 
، هذه الوجهة األولى التي یتفق )كان هناك خللإذا (بواسطته یتم تنظیم الخلل الحراري القائم في الجسم 

.علیها الكثیر من الباحثین
العادیة توجد بعض التغیرات في حرارة المركز بنسبة ) الجویة(لوحظ أن أثناء الحرارة المحیطة 

وهذا ارتكاز على المعلومات اآلتیة من المستقبالت، هذا یعني أن أي ). 4(درجة وحتى أقل 0.01°
. أو زیادة طفیفة في حرارة المركز یؤدي إلى تنشیط هذا األخیر ودخوله المعركة لتعدیل الوضعیةانخفاض 

بطبیعة الحال إن المركز الحراري یحتوي على عتبة للتنبیه، أي إذا كانت المعلومات غیر كافیة فهذا ال 
خاصة (حیوانات حیث ارتكاز على البحوث التي أجریت على ال). 4(یؤدي إلى أي رد فعل من المركز 

إلى أن نسبة التغیرات التي تحدث في ) 1990Ivanov(لفهم آلیات التنظیم الحراري توصل ) على األرنب
تتم عملیة تحلیل المعلومات الحراریة ). 4(مرة أصغر مّما علیه في الجلد 50إلى 30المركز تقدر بــ

:كالتالي
تمر إلى المركز عبر السیاالت العصبیة، أّما ) جیةالمستقبالت الخار (المعلومات اآلتیة من الجلد 

:المعلومات الحراریة الداخلیة فتصل إلى المركز عبر الدورة وهذا على النحو التالي
یتم كلیا وبناء على أن المركز ) Capillaires(تبادل الحرارة أو الدفء في الشعیرات نعرف أن 

في ) Bogomolov. 1968) (2مم/شعیرة 2500لغایة (الحراري یحتوي على كمیة كبیرة من الشعیرات
.فإن أي تغیر في حرارة األعضاء الداخلیة وبالتالي في حرارة الدم یتأثر به المركز الحراري) 5(

توجد في المركز الحراري أعصاب تجمع فیها المعلومات اآلتیة من مستقبالت ) Bligh) "4"حسب 
اآلتیة من مستقبالت الدفء، وعلى هذا األساس تحدث عملیة مقارنة البرد وأخرى تجمع فیها المعلومات

).4(وهذه الوجهة الثانیة . االثنین وبالتالي یتم رد فعل للمركز ارتكازا على هذا النوع من التحلیل
األعصاب المجمعة للمعلومات تبدأ في عملها إما بالزیادة وٕاما بالنقصان في التنبه عند بلوغ العتبة، 

بیعة الحال المعلومات الحراریة اآلتیة من الجلد والنواة تكون مدققة لما تعتمد على مؤثرات كل جزء من بط
الجسم، بحیث یتم جمع المعلومات في المركز حسب مؤشراتها، في حالة ما إذا كانت مؤشرات الحرارة 

أما إذا كانت مؤشرات . يالداخلیة كبیرة، فإن التنظیم الحراري یتم ارتكازا على حرارة المركز الحرار 
المستقبالت (كبیرة فإن التنظیم یتم على حساب مستقبالت الجلد ) الجلدیة(المعلومات الحراریة المحیطة 

).الخارجیة
بعد تحلیل المعلومات الحراریة في المركز تصدر األوامر إلى األعضاء لتعدیل ما قد اختل، فیما 

.التنظیم الحراري ال یحتوي على أعضاء خاصة إال بهفإن جهاز) األعضاء(یخص هذه األخیرة 
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أن یستعمل أعضاء األجهزة األخرى كالتنفس والدوران الدموي وغیرها، لهذا یمكن القول أن هذا 
خاصة في الحاالت (، حیث یحدث بعض التنافس )5(في جسم اإلنسان الجهاز یعتبر أصعب جهاز 

خرى لتلبیة رغبات الجسم وتعدیل وضعه، وهذا ما سوف نراه فیما بین هذا الجهاز واألجهزة األ) القاسیة
.بعد

:لنرى اآلن التغیرات التنظیمیة التي تحدث أثناء مختلف التأثرات على الجسم
:التنظیم الحراري في حالة الراحة- 1

و دخول أ(كما هو معروف فإن الحرارة موجودة داخل جسم اإلنسان، تعتبر نتیجة تولید وضیاع 
للدفء أو الحرارة من جسم اإلنسان، فیما یخص تولید الدفء فإنه یتم حسب التفاعالت الكیمیائیة ) وخروج

).الریاضي(األیضیة، وتختلف نسبته عند مختلف األعضاء واألنسجة حسب حالة اإلنسان أو 
عضو أو نسیج من تولید رّبما أننا نتكلم عن حالة الراحة، فإن في هذه الحالة یكون توزیع حصة كل 

:الدفء كالتالي
%5- ، الجلد %7- ، الكلى %10- ، القلب %18- ، مخ الرأس %20- ، كبد %20- : العضالت

)7. (%19-ومجموع األنسجة الباقیة 
فیما یخص العضلة إنها ال تعتبر من األعضاء أو األنسجة األكثر تولیدا للدفء، لكن بما أن :مالحظة

من وزن الجسم فإن الدفء المولد عنها یكون مرتفعا %40المتلة العضلیة اإلجمالیة للجسم تقدر بحوالي 
.جدا

المواد الدسمة (من الشحوم 2/3في حالة الراحة المواد المحللة لتولید الطاقة وبالتالي الحرارة تتمثل في 
)7. (0.8المؤشر التنفسي آنذاك یقارب . من السكریات1/3و

كیلو 4و9كل لتر من األوكسجین المستهلك من طرف جسم اإلنسان یساعد على تولید حوالي 
0.3-0و2مع العلم أن في هذه الحالة مقدار األوكسجین المستهلك هو ) حرارة(حریرة من الطاقة 

درجة إذا كان اإلنسان عار وحوالي °28هذا إذا كانت حرارة الوسط المحیط معتدلة یعني ). 1(دقیقة /لتر
).1(، )9(درجة بلباس خفیف 22°- 20

هذا ما یساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلیة ثابتة وال یدعو جهاز التنظیم الحراري 
وسط المحیط مرتفعة فإنها تؤدي إلى ظهور بعض التغیرات التنظیمیة إلى التدخل، أما إذا كانت حرارة ال

إلبعاد خطر االختراق بالدفء الفائض، مع العلم أن مستوى حرارة الجسم الداخلیة لإلنسان قریب من الحد 
حیث هذه ) °45هذا الحد یقدر بأقل من (األقصى للحرارة التي یمكنها أن تستحمل من طرف الجسم 

)1. (ة إتالف البروتینات بواسطة الحرارةاألخیرة هي نقط
.في هذه الحالة یتكون فائض من الدفء في الجسم وللحفاظ على توازنه یجب علیه التخلص منه
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:أسالیب أو آلیات4للتخلص من الدفء، یستعمل جهاز تنظیم الحرارة 
.نسجةبواسطة الدم وتبادله بین األوعیة واأل) أو الحرارة(نقل الدفء -1
).سرعة الریاح(نقل الدفء من الجسم إلى الهواء بواسطة تنقل هذا األخیر -2
.اإلشعاع-3
).10(تبخر العرق -4
من الحار أو الدافئ إلى البارد أو أقل دفأ، أما الرابعة : تتم حسب الفرق الموجود بین الجهتین3و2و1

.درجة جویة°30هذه اآللیة األخیرة تتدخل عادة بعد . فالعكس
أثناء الحرارة العالیة أهم طریق لضیاع الدفء ). 3،2،1(تحت هذه النقطة یستعمل الجسم اآللیات 

كیلو حریرة مضیعة أو مبعدة من طرف 580یعتبر تبخر العرق، حیث كل لتر من العرق المتبخر یوافق 
جهاز التنظیم الحراري األجهزة للتخلص من الفائض الحراري المكون داخل الجسم، یستعمل ). 3(الجسم 

هذا یعني أن في هذه الحالة ال تحدث تغیرات . الجسمالمذكورة آنفا بنسب تتماشى والحالة الممثولة أمام 
معتبرة في هذه األجهزة وبالتالي ال تالحظ تغیرات تكیفیة معتبرة، كما هو معروف في حالة الراحة طلبات 

الذكر للتغطیة محدودة وضئیلة، لهذا یمكن لجهاز التنظیم الحراري الجهاز العضلي تجاه األجهزة السابقة 
).Nadel 1985)(5(من الدرجة القصوى %30حیث تستعمل قدراته بنسبة ال تفوق . أن یلبي رغباته كلیا

بصفة أخرى یمكن القول أن في حالة الراحة تأثیر الحرارة الخارجیة العالیة على الجسم، یجد نفسه 
.ة التي تنشط اآللیات الهجینیة المؤدیة إلى تغیرات وظیفیة وتشكلیةتحت العتب

، فإن جهاز التنظیم الحراري یعمل في االتجاه )الریاضي(فیما یخص تأثیر البرد على جسم اإلنسان 
.المعاكس لما سبق، حیث یستعمل آلیة تولید الدفء سواء بالطریقة اإلرادیة أو الغیر إرادیة

.دیة تتمثل في تنشیط العضالتالطریقة اإلرا
حیث تظهر من الحبیبات في جلد اإلنسان كرد فعل " االرتجاف"والطریقة الغیر إرادیة تتمثل في ظاهرة 

)9. (للبرد
:التنظیم الحراري أثناء الجهد البدني- 2

بعشرات أثناء الجهد البدني یالحظ ارتفاع في مستوى األیض مّما یؤدي إلى زیادة في تولید الدفء
).10) (3. (بالمقارنة مع حالة الراحة، وبالتالي ترتفع الحرارة الداخلیة للجسم حسب قوة العمل) 5(المرات 

االستعمال الكبیر للطاقة من طرف العضالت في هذه الحالة یؤدي إلى تولید كمیة كبیرة من الدفء 
أو أقل من هذه الطاقة تعمل على تسهیل عملیة التقلص العضلي، أما الباقي %25، حیث )أو الحرارة(
یعمل على ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلیة تحرر على شكل حرارة أو دفء هذا األخیر %75حوالي (
وهذا حسب نوعیة وقوة العمل، لوحظ في سباق الماراتون درجة حرارة الجسم تصل ). 1) (5) (10) (3(

في هذه الحالة یلزم تدخل جهاز التنظیم الحراري إلنقاذ الموقف وٕابعاد خطر ) 3،5(وأكثر ° 41إلى غایة
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وكما ورد آنفا فإن هذا األخیر یستعمل نفس األسالیب أو اآللیات التي ذكرت في القسم السابق . االحتراق
.للخالص من الدفء الفائض

) سواء بتنقل الهواء أو سیر الدم(ة النقل في هذه األثناء ضیاع الدفء من طرف الجسم بواسط
واإلشعاع یكون ضئیلة وثابتة أهم وسیلة لهذا الغرض هي التبخر للعرق بدون أن ننسى التبخر عن طریق 

وهذه النسبة قد تكون ). 5(من مجموع الدفء المضیع %10الجهاز التنفسي، حیث یساهم بحوالي 
لبدني الكبیر یحدث بعض التنافس على أعضاء الجهاز التنفسي معتبرة أثناء الجهد البدني، أثناء الجهد ا

بین الجهاز الحراري والجهاز الحركي، األول یحتاج إلى الخالص من الدفء، والثاني یحتاج إلى 
لتفادي االختناق یلزم للجهاز ) ATPیعني تولید 02وكما هو معروف استهالك (األوكسجین من الهواء 

یالحظ كذلك تنافس ). 10(عمیق أما الجهاز الحراري یطلب تنفس سطحي الحركي أن یكون لدیه تنفس 
نقل الغذاء، األكسجین (بین الجهاز الحراري وجهاز الدوران الدموي، هذا األخیر زیادة على وظائفه العادیة 

ر إلى الجلد، هذا یعتب) العضالت(من المناطق المصنعة له ) أو الحرارة(، ینقل الدفء )واإلفرازات األخرى
الطریق السلیم للتخلص من فائض الحرارة من طرف العضالت العامة، عندما یصل الدم في األوعیة ما 
تحت الجلدیة تتدخل األسالیب الباقیة إلبعاد الدفء من الجسم، فعالیة هذا اإلبعاد ترتكز على حجم أو 

).10) (5(كمیة الدم الموزعة في األوعیة ما تحت الجلدیة 
في هذه الثناء یالحظ مل شاق ومطول كلما كانت كمیة الدم تحت الجلدیة معتبرة، كلما كان الع

تحت الجلدیة الحتواء أكبر كمیة ممكنة من الدم وبالتالي التخلص من أكبر كمیة ) األوردة(توسیع لألوعیة 
).10) (5. (ممكنة من الدفء الزائد، وهذا توازنا مع ارتفاع حرارة الجلد

مما ) 5(یة الدم في األوعیة تحت الجلدیة یالحظ بطأ في التیار الدموي تحت الجلدي عندما تكبر كم
یسهل مهمة الغدد العرقیة ألخذ كمیة الماء الالزمة للعرق، تمركز الدم في األوعیة تحت الجلدیة یؤدي إلى 

وكنتیجة ینقص على إثرها الرجوع الدموي الوریدي : نقص كمیة الدم الموجودة في األعضاء الداخلیة
) عدد الضربات القلبیة(ینخفض الضخ القلبي، تعویضا لهذا تظهر بعض التغیرات یرتفع رتم القلب 

)5. (وینخفض الضغط الدموي الشریاني، وبهذا یبقى الصادر القلبي ثابتا
الدرجة القصوى (ولكن هذا یحدث في حدود المعقول، حیث عند اقتراب نبض القلب إلى أقصاه 

زیادة على التغیرات ) 5. (فإنه یؤدي إلى تعب الشخص وبالتالي االنقطاع عن العمل) الخاصة بالشخص
في كمیة الدم المذكورة آنفا وخاصة عندما یكون العمل شاق، فإن سرعة العرق تكبر مّما یؤدي إلى نقص 

للعرق تعوض بكمیة أخرى تؤخذ من الوسط البیئي ) البالزما(كمیة الماء المأخوذة من الدم : الدوراني
).5(للخالیا ومن الخالیا نفسها 

.هذا التعویض یكون كلي عندما تكون سرعة العرق صغیرة:مالحظة
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دوراني، هذه نتیجة التعویض الغیر هذا ما یؤدي إلى نقص الماء في الخالیا وبالتالي نقص كمیة الدم ال
.التام للماء الخارج من الدم

إذا كانت سرعة العرق تقدر : بعد فترة معینة على هذا المنوال، یمكن مالحظة تعب الغدد العرقیة
دقیقة من العمل الیومي یمكن مالحظة تعب الغدد العرقیة، هذا 20-15لترات في الساعة فبعد 9-8بــ

)5. (یة معتبرة من الماء من الجسم ویعتبر هذا التعب كآخر محاولة لتقلیص هذا النقصنتیجة نقص كم
هذا األخیر یعتبر واحد ). 5(بعدما تتعب الغدد العرقیة من العمل تبدأ الحرارة الداخلیة في االرتفاع 

.من العوامل الرئیسیة التي تعیق العمل وتوقفه
عند ارتفاع سرعة العرق في NACLرق نجد نسبة معینة من ملح محتویات العمن المعروف أن من 

تكون معتبرة وتؤدي إلى خلل في توازن هذا الملح مّما یؤدي إلى تدخل بعض NACLهذه النسبة من 
.األجهزة المنظمة للماء واألمالح وٕابعاد الخلل والحفاظ على التوازن في الجسم

. هذا ما یحدث بصفة عامة من تنظیمات أثناء الجهد البدني في حالة الحرارة المعتدلة للوسط المحیط
أما إذا كان العمل العضلي یتم في حرارة مرتفعة للوسط المحیط، فهذا یزید من الخطر على جسم اإلنسان 

أثناء الجهد (لتي رأیناها من قبل حیث األجهزة تعمل بأكثر فعالیة وقوة وتقریبا نفس التغیرات الوظیفیة ا
حیث تكبر كمیة الدفء داخل الجسم بنسبة كبیرة جدا، إذا : تحدث هنا كذلك لكن بحدة أكبر). البدني

فهذا یؤدي إلى الصعوبة بمهمة ) الحرارة العالیة الخارجیة+ العمل البدني (تكرر هذا التأثیر المضاعف 
الجسم نفسه أمام خیارین إما التكیف مع هذه الظروف وٕاما جهاز التنظیم الحراري أكثر فأكثر، ویلقى 

مراحل وخالل مدة تفوق الشهر، وكنتیجة 4هذا التكیف یتم عبر . االستسالم أمام األمر الواقع والهالك
:لهذا التكیف یالحظ ما یلي

).خاصة أثناء العمل(انخفاض مستوى العتبة الحراریة لبدایة العرق - 
).أو التعرق(ارتفاع سرعة العرق- 
.توزیع محكم لدرجة العرق في مختلف أماكن الجسم- 
.نقص كمیة األمالح في العرق- 
.انخفاض في نبض القلب- 
.ارتفاع للدم المضخ من طرف القلب- 
.ارتفاع كمیة الدم الدوراني- 
).الهیموقلوبین(نقص تكثف خصاب الدم - 
.اء الراحة والعملانخفاض درجة الحرارة الداخلیة والجلدیة أثن- 
)10. (الرفع من استقرار الجسم اتجاه الحرارة الخارجیة العالیة- 
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Evaluation des techniques de nage:
Du débutant au nageur confirme sur la base de l’analyse

Des élèments de la structure des mouvements
Ecrit par: BENDAHMANE mohamed nasreddine
Maître Assistant à l’ENS-EPS Université de Mostaganem

La technique sportive est un procédé, ou un ensemble de procédés appris par
l’intermédiaire de l’exercice physique, dans le but de résoudre, de la façon la plus
économique la plus rationnelle possible et avec un maximum d’éfficacité une tâche
déterminée à base de mouvement autrement dit un problème moteur. Toute prestation est
fondée sur l’intéraction de la capacité de l’athlète et des conditions extérieures, (réaction du
sol, de l’engin, de l’adversaire, milieu fluid).
La technique est une habilité motrice, c’est à dire une composante automatisée de l’action
consolidée par répétition.
1- Organisation pratique:
Dans le tableau 1, il existe trois (03) groupes d’âge différenciés pour une analyse objective de
la technique de nage.
Tableau n°01: paramète du test d‘évaluation de la technique de nage en fonction de chaque
groupe d’âge:

Age
Paramètres

8 Ans 9 Ans – 11 Ans 12 Ans et plus

Distance 2 × 25 m 2 × 50 m 2 × 100 m
Intensité 95% de la meilleure

performance actuelle
95% 95% de la M.P.A

Repos 10 mn 10 mn 10 mn

Chaque groupe d’âge à une distance précise à réaliser dans un même style de nage tout en
respectant l’intensité de nage et le repos entre les deux (02) répétitions.

L’analyse de la technique se fait sur la base d’une évaluation des éléments structurelles des
mouvements sous forme de table de notation. (voir 2.1, 2.2, 2.3)
Les modalités pratiques pour l’évaluation des éléments structurels des mouvements seront
organisées comme suit :

- au cours de la première répétition, c'est-à-dire 25m, 50m ou 100m selon le groupe d’âge
concerné, les éléments suivants seront évalué :
* Position du corps.
* Mouvements des bras.

- au cours de la deuxième répétition, ce sera le tour :
* Des mouvements de jambes.
* De la respiration.
* De la coordination.

Il est à souligner que dans chaque éléments de contrôle de la technique (ex : position du corps
en nage libre) on ne pourra donner qu’une seule évaluation en points (soit1, soit 2 ou soit 6).
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2- les éléments de contrôle de la structure des mouvements et leur degrès d’évaluations :
2.1- Dos et nage libre :

* Position du corps :
- Position hydrodynamique.
- Avec le bassin stable (hanche).
- Absence de notations autour de l’axe longitudinal du corps avec un angle d’attaque obtinal
(-5°).

* Mouvements des bras :
- Sensations sub-acquatique.
- Mains voutées avec les coudes élevés en avant.
- Avec un vitesse correspondante.

* Phase motrice :
- Direction de la main pensant l’action sous l’eau (coudes élevés en avant).
- Trajectoire de la main relativement droite.
- Geste intensif de propulsion… (augmentation progressive de la vitesse de la main).

* Phase de retour :
- Retour de bras relachés à l’aide des épaules.
- Diminution de la résistance frontal.

* Mouvements des jambes :
- L’action des jambes part de la hanche, jusqu’aux pointes des pieds.
- Accentuer l’action de propulsion avec une amplitude et des mouvements symétriques.

* Respiration :
- Respiration rythmique avec les mouvements de bras.
- Moment d’inspiration optimale et retardé en N.L.
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