


جملة العلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والر�ضية                               

  2001ديسمرب  لعدد الثالثا

 

 علمية محكمةمجلة 

  مفهرسة

1 

  

  �لمة افتتاح�ة 

�سعدنا �ثیرا والدة هذه الدور�ة لتطو�ر وتوسع مؤسستنا التر	و�ة �ل�ة العلوم االجتماع�ة والتر	�ة البدن�ة 

لبدن�ة مجال علوم التر	�ة اوالر�اضة، و�نتیجة لمتطل'ات التطور في مجال النشر العلمي والتر	و# في 

والر�اضة والتي نهدف من خاللها التعر�ف 'التغیرات والتطورات التي تحدث في المعلومات والفهم 'النس'ة 

للعدید من الموضوعات في مجال التخصص والمتضمنة �ثیرا من الحقائ6 العلم�ة المتعلقة 'القدرة على 

فة في مجال التطبی6 العلمي، وان تش�ل مستغانم لنشر استخدام الموضوعات والمعلومات العلم�ة المختل

األف�ار العلم�ة واستثمار الطاقات المعنیین من ال'احثین أساتذة أفاضل و طالب دراسات عل�ا، وغیرهم 

حیث تساعدهم في نشر 'حوتهم ودراساتهم وانفتاحهم على المجتمع والعالم، �ما نأمل من خالل هذا المنشور 

الجزائر�ة والعر	�ة و�ذلك الن إعداد وتأهیل اإلطارات الدراس�ة ذات الكفاءة العال�ة ی'قى سد تدع�م الم�ت'ة 

مرهونا هو األخر في تعامل المواد لتكو�ن القدرات واكتساب المعارف والخبرات والتي من شانها دفع درجة 

ة معززة النظر�ة والتطب�ق�اإلعداد والتأهیل من خالل نشر 'حوث و دراسات متوازنة و دسمة 'موادها العلم�ة و 

  'الشرح والتحلیل واالستنتاج واإلجا'ة على �تبر من التساؤالت 'حتا عن الحق�قة.

و أخیرا نسأل هللا تعالى وت'ارك أن تخص هذه المجلة الدور�ة برضا ال'احتین والعاملین والمسئولین والطل'ة 

 ائما في إ�ماننا وأدائنا من اجل غد مشرق المتناعلى سواء ،و�ل ما تتمناه األمانة العلم�ة والوطن�ة تنع�س د

  ووطننا الكبیر.   

  

  وفقنا هللا لما ف�ه الخیر                           

         

  عمید �ل�ة العلوم االجتماع�ة والتر��ة البدن�ة والر�اضة           

                                          اإلستاد بن قوة علي                                 

  

  

  



جملة العلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والر�ضية                               

  2001ديسمرب  لعدد الثالثا

 

 علمية محكمةمجلة 

  مفهرسة

2 

  الرئ�س:

  د. قاضي سید ماحي أمین.

  رئ�س جامعة مستغانم

  مدیر المجلة والنشر:

  أ. بن قوة علي.

  عمید �ل�ة العلوم االجتماع�ة والتر	�ة البدن�ة والر�اض�ة

  رئ�س التحر�ر:

  أ.د/ ر�اض علي الراو#.

  أستاذ/ قسم التر	�ة البدن�ة والر�اض�ة

  لجنة التحر�ر والقراءة:

  أ.د. ع'اس صالح السمرائي.

  أ.د. ر�اض علي الراو# 

  د. ف�اللي خل�فة

  د. قصي محمود الق�سي

  د. بن دحمان محمد نصر الدین

  أ. رمعون محمد

  أ. حرشاو# یوسف

  أ. بن قاصد علي الحاج محمد

  العنوان:

  جامعة مستغانم

  �ل�ة العلوم االجتماع�ة والتر	�ة البدن�ة

  27000مستغانم  01ص.ب: 

  الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة

  045 26 60 46هاتف: 

  045 26 60 49فاكس: 

  

  

  

  



جملة العلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والر�ضية                               

  2001ديسمرب  لعدد الثالثا

 

 علمية محكمةمجلة 

  مفهرسة

3 

  ـاتــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــاملـحـتـ

  الصفحة  اسم ال+احث / عنوان ال+حث  رقم

01  

ممارسة �رة لتحدید المستو�ات المع�ار�ة الخت�ار الموهو	ین بین الناشئین 

 سنة) 12-11الفئة العمر�ة ( -القدم

  أستاذ مساعد م�لف 'الدروس أ.بن قوة علي

4-16  

02  

(لالعبي  PWC170) Vإعداد اخت'ارات تخصص�ة لتقو�م الكفاءة البدن�ة (

  سنة). 14-�13رة القدم أعمار 

  أستاذ  أ.د. ر�اض علي الراو7/

17-23  

03  

سة في تعلم المهارات التقن�ة في مدر استعمال الوسائل السمع�ة ال'صر�ة 

 �رة القدم

  أستاذ محاضر  د. بوداود عبد ال�مین/ -

24-27  

04  
 الواقع الوظ�في لطل'ة المدرسة العل�ا ألساتذة التر	�ة البدن�ة والر�اض�ة

  أستاذ محاضر د. ف�اللي خل�فة/ 
28-32  

05  

-1962رؤ�ة في �تا'ة تار�خ ألعاب القوb في الجزائر للفترة من 

1998. 

  أستاذ محاضر  د. قصي الق�سي / 

33-48  

06  

ظواهر اكتشاف الموهو	ین لتالمیذ المدارس لكال الجنسین وسبل تطو�ر 

 المستوb الر�اضي في الوطن العر	ي.

  أستاذ محاضر  د. الطائي عبد الح��م / 

49-55  

07  
 رؤ�ة حول ق�اس األداء في التر	�ة

  أستاذ  د. رومان محمد / 
56-61  

08  

دور التر	�ة البدن�ة والر�اض�ة في تنم�ة القدرة على تر�یز االنت'اه  -

 وعالقته 'المیل والدافع

  أستاذ مساعد م�لف 'الدروس د. حرشاو7 یوسف / 

62-65  

09  
 Physical activity as health-protective behavior in middle aged 

adults (36-60 Y) 

Prof. Dr. Y. Vanden Auweele 

66-75  

  



مجلة العلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية

2001ربمسيدث الثلالعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

مفھرسةعلمیة محكمةمجلة 

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

4

تحدید المستویات المعیاریة الختبار الموهوبین من الناشئین لممارسة كرة القدم 

)سنة12- 11(الفئة العمریة –

عليبن قوة : السید

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

.مستویات معیاریة، اختیار، الموهوبین، كرة القدم: الكلمات األساسیة

یمثل االختیار في المجال الریاضي عملیة مستمرة لالكتشاف واالبتداء واالندماج في مجال النشاط 
ن االختیار یمثل احد الریاضي المنظم لجمیع أولئك الذین لدیهم مواهب لممارسة الریاضة وبالتالي فا

.المسائل الهامة في التربیة الریاضیة

إن انجاز األرقام القیاسیة یستند مباشرة على نوعیة االختیار كما یحدث في أي قطاعات األخرى حیث 
تتعلق بنوعیة المنتوج الجاهز بجودة المادة األولیة، ذلك إن االختیار یقوم على جملة من المقاییس مما 

الریاضیین اللذین لدیهم أفاق واضحة على تقدمهم، ویزداد دور االختیار بالمنافع المتعددة یسمح باكتشاف 
الجوانب التي یوفرها لریاضة االنجاز لتجنب الذاتیة واالرتجال الذي قد یسبب ضیاع الوقت وبعض 

.التكالیف المادیة التي ال تخدم الهدف المطلوب

سراع في عملیة التعلم ویضمن ظروف أفضل لسیر العمل إن اختیار الریاضیین للمهارة یساهم في اإل
التربوي ویساهم في تدلیل المصاعب القائمة في منهاج التدریس والتدریب عنه في حالة االختیار الخاطئ، 
وفي نفس الوقت یمثل قیمة موضوعیة في تسجیل بعض النتائج القیمة، وهنا یمكن القول أن االختیار 

.في تسجیل نتائج الریاضیین المتفوقینالصحیح یمثل عنصرا حاسما

أنإن االختیار األنسب للریاضیین لممارسة فرع ریاضة معینة كان دائما محط اهتمام المدربین ،كما 
ضرورة احترام خصائص ممارسة نظریات التدریب الریاضیة المعاصرة والتي تتطلب مزاولة التدریب 
المستمر و الطویل األمد و التي تقتضي البحث العمیق لترقیة عملیة االختیار للریاضیین القادرین على 

موهوبین القادرین على تلبیة المتطلبات الكبیرة لممارسة ریاضة االنجاز العالي والسیما لغرض اكتشاف ال
.تحقیق نتائج ریاضیة في اقصر وقت ممكن

ان لعبة كرة القدم هي من األلعاب التي تعتمد على اإلعداد طویل األمد و المنظم من اجل الوصول إلى 
المستویات الریاضیة العالیة و في مرحلة من النمو المناسب ،و لهذا نعتمد في هذا اإلعداد على اشتراك 
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ن األطفال في لعبة كرة القدم بمواصفات عالیة تؤهلهم الن یكونوا في المستقبل النواة األولى عدد كبیر م
للمنتخب الوطني، لهذا السبب یصبح من الضروري التفكیر في التفكیر في اختیار الموهوبین اللذین 

.یوجدون ضمن مجموعة األطفال الدین یریدون دخول إلى المدارس الریاضیة لكرة القدم

عدم االهتمام بهذه المواهب التي تعتبر ثروة كبیرة یكون خسارة لهذه الفئة النادرة، حیث انه من خالل إن 
المقابالت الشخصیة مع مدربي النوادي الریاضیة للناشئین على المستوى الغرب الجزائري و خاصة أندیة 

لرابطات الوالئیة للوالیات وسعیدة، و من خالل الزیارات المیدانیة إلى ا–وهران وغلیزان –مستغانم 
.المذكورة و السؤال حول وجود معاییر مقننة تستخدم الختیار الموهوبین بالغرب الجزائري لكرة القدم

یدفعنا بالتساؤل عن الكیفیة التي یتم على أساسها اختیار الناشئین الموهوبین في لعبة كرة القدم مما 
:ة یتوجب اإلجابة على التساؤالت التالیةبالغرب الجزائري والمساعدة في حل هذه المشكل

ما هي االختبارات الضروریة المعتمدة لتحدید قدرات العبي كرة القدم من الناشئین ؟* 

هي المعاییر المستخدمة الختیار الموهوبین في لعبة كرة القدم؟ما

:لمتمثلة فيفي ضوء اإلجابة على هذه األسئلة نأمل حل هذه اإلشكالیة المطروحة في البحث و او 

" تحدید مستویات معیاریة الختیار الناشئین و الموهوبین لممارسة كرة القدم بالغرب الجزائري"

:أهداف البحث

.اقتراح البطاریة اختبارات موضوعیة تعتمد في اختیار الموهوبین من الناشئین لكرة القدم: أوال

.قدرات الموهوبین من الناشئین في كرة القدم:ثانیا

.وضع معاییر محددة یستند علیها في اختیار الناشئین الموهوبین لممارسة كرة القدم: ثالثا

:یفترض الباحث التالي/الفروض

.لعینات البحثاألعمارقدرات الالعبین الناشئین الموهوبین لممارسة كرة القدم بین إن* 

.المتوسطالمقاییس المعیاریة لعینة البحث تقع ضمن المستوى نتائجإن* 

.جیدة للعمل لتحدید االختبارات المناسبة الختیار الناشئین الموهوبین في لعبة كرة القدمأرضیةإعداد* 

:منهج و مجاالت البحث
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استخدم الباحث المنهج المسحي كل مشكلة البحث أعاله، وتكونت عینة المجتمع األصلي للبحث من 
سنة ،ثم اختیارهم بطریقة عشوائیة من 12- 11أعمارهم العب ناشئا في لعبة كرة القدم تراوحت 140

العبا 20العبا، رائد غلیزان 21العبا، وداد مستغانم 20المدارس الفرق الریاضیة  ترجي مستغانم 
.العبا18العبا ، جمعیة وهران 43مولودیة سعیدة 

:عینة ألسباب التالیة 38وقد استبعد الباحث نتائج

عن بعض االختبارات، وتكرار غیابا تهم عن التدریب، ولتعرض البعض منهم، العبا تم انقطاعهم 18- 
.إلصابات التي حالت دون اشتراكهم في االختبار

.العبا من عینة التجربة االستطالعیة20- 

وقد تم إجراء جمیع االختبارات البدنیة و الفنیة لعینة البحث في مالعب كرة القدم الخاصة بالفرق المذكورة 
.تم ضبط جمیع المتغیرات اإلجرائیة للبحثأنبعد أعاله 

: األسس العلمیة لالختبارات 

.1997جانفي30لغایة 1996دیسمبر 13وقد تمثل المجال الزمني إلجراء البحث من تاریخ 

التي تم استبعاد نتائجهم با من مجتمع عینة البحث الكلیة و الع20أجرى الباحث تجربة استطالعیة شملت 
ئج التجربة الرئیسیة للبحث ، كما تم التأكد من صدق و ثبات و موضوعیة االختبارات المستخدمة عن نتا

، و التي أظهرت درجة عالیة من الصدق و الثبات عند مستوى داللة) 2الجدول (، ) 1الجدول (،
ل للتأویكما عكست هذه االختبارات المستخدمة  في البحث سهلة وواضحة الفهم وغیر قابلة (0.05)

. بعیدة عن التقویم الذاتي ، والذي أكده الخبراء في مجال البحث من أساتذة و مدربین وباحثینو 

.یمثل معامل الثبات والصدق لبطاریة اختبارات اللیاقة البدنیة): 1(جدول 

الدراسة  اإلحصائیة

اختبارات اللیاقة البدنیة

درجــــــــــــــــة حجم العینة
الحریة

معامل ثبـات 
اختبار

معامـــل صـــدق 
اختبار

ـــــــــــــــــة  الدالل
االحصائیة

ـــــــار  معامـــــــل اختب
سبیرمان الجدولیة

متر سرعة من الوقوف30الركض 

2019

0.970.98

0.050.38
0.980.94الوثب العمودي من الثبات

0.810.90رمیة التماس
0.920.90)دقائق05الجري (اختبار بریكسي 
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:یبین معامل الثبات و صدق لبطاریة اختبارات المهارات الفنیة):2(جدول 

الدراسة اإلحصائیة
اختبارات المهارات الفنیة

درجة حجم العینة
الحریة

معامل ثبات 
االختبار

معامل صدق 
االختبار

الداللة 
االحصائیة

معامل اختبار 
سبیرمان الجدولیة

تنطیط الكرة
2019

0.970.980.050.38
0.980.99الجري المنعرج

0.600.77ضرب الكرة ألبعد مسافة 

0.970.98الجري بالكرة

: بطاریة االختبارات المستخدمة

هدف االختبار                     :االختبارات البدنیة-

)قیاس السرعة االنتقالیة لالعب(متر                      30اختبار الركض -1

)قیاس القوة االنفجاریة لعضالت الفخذین  والساقین(اختیار الوثب العمودي من الثبات            -2

)دینقیاس القوة النابضة من القدمین إلى الی(رمي التماس                  اختبار مسافة-3

)قیاس التحمل()دقائق5الجري( اختبار-4

:االختبارات الفنیة

.)التحكم فیهاة الالعب على الكرة والمقدرة على قیاس حساسی(اختبار تنطیط الكرة بالمسافة -1

)التحكم فیهاحساسیة الالعب على الكرة والمقدرة على (الجري المتعرج                        اختبار-2

) قیاس قوة ضرب الكرة بالقدم ألبعد مسافة(والكرة الثابتة    اختبار ضرب الكرة ألبعد مسافة-3

)ي الملعب والمراوغة للمنافسفقیاس القدرة على التحكم في الكرة أثناء التقدم (اختبار الجري بالكرة -4

:استخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة

)مقاییس التشتت(االنحراف المعیاري - )مقاییس النزعة المركزیة(المتوسط الحسابي - 

) f(تحلیل التباین –النسبة المئویة - ثبات االختبار وصدق االختبار - .معامل االرتباط سبیرمان- 
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).وضع الدرجات والمستویات المعیاریة(التوزیع الطبیعي-الدرجة المعیاریة              - 

:االستنتاجات

) 0.88(، )0.92(أظهرت مسطرة االختبارات البدنیة و الفنیة صدقا و تباتا عالیتین و على التوالي . 1
.من مستوى الداللة) 0.05(وعند 

سنة بین فروق معنویة 11،12بحث البدنیة و المهارة بین العینات التباینت نتائج اختبارات القدرات . 2
.ظاهریة لصالح العینة و التي تعضد فرضیة البحثو 

تأسس نتائج استخدام التوزیع الطبیعي في وضع الدرجات المعیاریة و المستویات المعیاریة لجمیع . 3
76.31- بالمائة 63.7(ة المحصورة بین االختبارات البدنیة و المهاریة لعینتي البحث بالنسبة المئوی

).بالمائة 

:مقابلة النتائج بالفرضیات

من فرضیة البحث األولى والتي نفرض فیما انه یوجد فروق معنویة بین أعمار جل التحققمن أ
الذي یبین نتائج الختبارات ) 3(ولمعرفة مدى صحة هذه الفرضیة یشیر الجدول رقم . الناشئین الموهوبین

بار متر، رمیة التماس، وثب العمودي واخت30لتقییم مستوى اللیاقة البدنیة التي تمثلت في اختبارات جري 
التي تتمثل في اختبار ) 4(، أما بالنسبة للمهارات الفنیة حیث یتجلى لنا من الجدول رقم )دقائق5الجري (

الجري باكرة واختبار ضرب الكرة ألبعد مسافة، تنطیط الكرة واختبار الجري المنعرج بالكرة، كل هذه 
.الذي یؤكد الفرضیةاالختبارات تبین لنا الفروق الظاهریة وبلغ بعضها الحد اإلحصائي و 

ویتفق أیضا مع النتائج بحث كل من ناظم كاظم جواد الذي یؤكد على وجود فروق معنویة في مستوى 
صفات اللیاقة البدنیة و كذلك دراسة قحطان جلیل العزاوي الذي یؤكد بدوره على و جود فروق معنویة في 

.لقدممستوى صفات بعض المهارات األساسیة التي یحتاجها العب كرة ا

من خالل ما تقدم یرجع الباحث أسباب هذه الفروق المعنویة في االختبارات البدنیة و المهاریة بلعبة كرة 
سنة إلى اختالف مستوى اللیاقة البدنیة من سن إلى أخر، كذلك إن أعمار ) 12-11(القدم للفئة العمریة 

و بهذا و من خالل ما تقدم فان . سنة11سنة قد سبق لها وان مارست لعبة كرة القدم بعكس أعمار 12
.فرضیة البحث ألولي و التي نشیر من خاللها على وجود فروق معنویة بین أعمار الناشئین قد تحققت
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تظهر نتائج االختبارات للقدرات البدنیة لعینة البحث من الناشئین الموهوبین بكرة القدم ):3الجدول (

).سنة12-11(لألعمار 

االختبارات

المؤشرات اإلحصائیة

اختبارات اللیاقة البدنیة

رمي التماس ثانیة.متر30جري 
مدى الثبات متر

دقائق05الجري الوثب العمودي متر

العمر بالسنة 

1112111211121112

N
عدد أفراد العینة

6432643864386438

£X363.5213.6518.635114488867040043700
X

المتوسط الحسابي
5.685.628.109.2422.6223.3111001150

S
االنحراف المعیاري

0.310.361.501.603.305.20100120

£X2
مجموع مربع الدرجات

2070.61205.44400333833444223907804820020792000

£X/N2064.61200.4420332423272120257.807744000050255000
£n

عینة البحث
102102102

0.081142.811.3959607.8بین المجموعات

0.1129.3724.1511452داخل المجموعات

0.7338.910.475.20المحسوبةfقیمة 

3.946.903.943.94الجد ولیةfقیمة 
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تظهر نتائج االختبارات للقدرات البدنیة لعینة البحث من الناشئین الموهوبین بكرة القدم ):3الجدول (

).سنة12-11(لألعمار 

االختبارات

المؤشرات اإلحصائیة

اللیاقة البدنیةاختبارات 

رمي التماس مدى ثانیة.متر30جري 
الثبات متر

دقائق05الجري الوثب العمودي متر

العمر بالسنة 

1112111211121112

N
عدد أفراد العینة

6438643864386438

£X363.5213.6518.635114488867040043700
X

المتوسط الحسابي
5.685.628.109.2422.6223.3111001150

S
االنحراف المعیاري

0.310.361.501.603.305.20100120

£X2
مجموع مربع الدرجات

2070.61205.44400333833444223907804820020792000

£X/N2064.61200.4420332423272120257.807744000050255000
£n

عینة البحث
102102102

0.081142.811.3959607.8بین المجموعات

0.1129.3724.1511452داخل المجموعات

0.7338.910.475.20المحسوبةfقیمة 

3.946.903.943.94الجد ولیةfقیمة 
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االختبارات

المؤشرات اإلحصائیة

االختبارات المهاریة

صرب الكرة ألبعد مسافة ثانیةبالكرة جري 
متر وأجزائه

تنطیط الكرة 
المسافة باألمتار

ثانیة. المتعرج الجري 

العمر بالسنة 

1112111211121112

N
عدد أفراد العینة

6438643864386438

£X1034.556.11215.6881.2568.50541890.5468.2
X

المتوسط الحسابي
16.214.7019228.9014.2413.912.3

S
االنحراف المعیاري

1.72.13.803.505.506.301.501.3

£X2
مجموع مربع 

الدرجات

16902.38470.924020.2218890.446992.8917512537.55807.2

£X/N167238306.723088.818436.025040.97702.112389.085744.1
£n

عینة البحث
102102102102

45.38219.27683.562.46بین المجموعات

3.4313.8634.162.11داخل المجموعات

13.2315.822029.6المحسوبةfقیمة 

6.906.903.946.90الجد ولیةfقیمة 
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لمدارس عینة البحث البحث من الناشئین لعینتيللقدرات الفنیةنتائج االختباراتیبین):4الجدول (
التجریبیة

:الفرضیة الثانیة

علیها و معالجتها بالوسائل اإلحصائیة و التي تحقق فرضیة البحث من خالل النتائج المتحصل
الثانیة، التي تفرض من خاللها أن المستویات المعیاریة لعینة البحث تقع ضمن المستوى المتوسط حیث، 

الذي یبین تقییم الدرجات المعیاریة والمستویات المعیاریة والذي یبین الدراسة المقارنة ) 5(یشیر الجدول 
سب لالعبین والنسب المقررة لها في منحنى التوزیع الطبیعي الختبارات الصفات البدنیة إن اكبر نسبة للن

.لعینة البحث تقع عند المستوى المعیاري متوسط والذي یتوافق مع نتائج دراسة الباحث ناظم كاظم جواد
عینة البحث التي هي البحث تقع ضمن المستوى المتوسط لصغار الناشئین مننالحظ أن أغلبیة عینة

في بدایة تخصصها وٕالى نقص اإلطارات المتخصصة في التدریب لهذه الفئة العمریة ونقص والوسائل، 
أما بالنسبة لصفات بعض المهارات األساسیة، توصل الباحث من . ولیست هناك برامج خاصة للتدریبات

مستویات المعیاریة والذي یبین الدراسة الذي یبین تقییم الدرجات المعیاریة و ال) 6(خالل الجداول رقم 
المقارنة للنسب الالعبین والنسب المقررة لها في منحنى التوزیع الطبیعي، إن أغلبیة عینة البحث تقع 

.ضمن المستوى المتوسط و التي تتطابق و نتائج الباحتان قحطان العزاوي وكاظم جواد في دراستهما

البحث الثانیة والتي نشیر من خاللها إلى إن المستویات من خالل كل ما تقدم و من خالل فرضیة 
.تقع ضمن المستوى المتوسط قد تحققت) سنة12- 11(المعیاریة لعینة البحث 

االختبارات

الدرجات 
المعیاریة 
المعدلة 

الختبارات

المستویات 
المعیاریة

اختبار جريالوثب العموديرمیة التماسمتر30جري 
دقائق05

نسب ال
المقررة 
في 

منحنى 
التوزیع 
الطبیعي

ركض 
م30

النسبة 
المئویة

عدد النسبة المئویةعدد الالعبین
الالعبین

%
المئویة

النسبة المئویةعدد الالعبین

لعینتي 
البحث

11 -12
سنة

11
سنة

12
سنة

11
سنة

12سنة11سنة12
سنة

11
سنة

12
سنة

11
سنة

12
سنة

000002003.12000000000000004.86جید جدافما فوق80

1615.68080512.5013.152322.54100715.6218.4224.52جید60- 79

6866.6433067.1878.946563.72472673.4368.4240.96متوسط40- 59

1615.68110317.187.891413.72070513.9313.1524.52ضعیف20- 39

021.96000000000000000000004.86ضعیف جدافما فوق20

0099.98643899.9899.9810299.98643899.9899.9899.72المجموع
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یظهر نتائج الدرجات والمستویات المعیاریة لعینتي البحث التجریبیتین لالختبارات المهاریة ): 5(جدول رقم 
.لعبة كرة القدم والنسب المقررة لها في المنحنى التوزیع الطبیعيفي 

االختبارات

الدرجات 
المعیاریة 
المعدلة 

الختبارات

المستویات 
المعیاریة

ضرب الكرة ألبعد مسافةتنطیط الكرةالجري المتعرجالجري بالكرة
النسب 
المقررة 
في 

منحنى 
التوزیع 
الطبیعي

عدد النسبة المئویةعدد العبین
الالعبین

النسبة المئویةعدد الالعبینالنسبة المئویةعدد الالعبینالنسبة المئویة

11121112111211121112111211121112

فما 80
وقف

000000000000000005017.802.63000000004.86جید جدا

120418.7510.52150523.4313.1603044.6910.52090923.6823.6824.52جید60- 76
422765.6271.05382959.3776.31191029.6926.51442565.7965.7940.96متوسط40- 59
100715.6218.42110417.1910.52221834.3747.36110417.1810.5224.52ضعیف20- 39
فما 20
دون

0000000000000000150523.4313.16000000004.86ضعیف جدا

643899.9899.98643899.9899.98643899.9899.98643899.9899.9899.72المجموع

یظهر نتائج الدرجات والمستویات المعیاریة لعینتي البحث التجریبیتین لالختبارات المهاریة ): 6(رقم جدول
.في لعبة كرة القدم والنسب المقررة لها في المنحنى التوزیع الطبیعي

:یوصي الباحث بما یلي:التوصیات

ار إختیالمستویات في من استعمال الدرجات المعیاریة و استفادة جمیع مدربي فرق مدارس كرة القدم-1
.الناشئین الموهوبین

بین من خالل الجداول التعرف على مستوى الالعختبارات في بدایة فترة اإلعداد و ضرورة تطبیق اال-2
.التي یتمكن المدربون من وضع خطط للتدریبالمعیاریة و 

.تطور مستوى الالعبینلمعرفة مدى ضرورة تطبیق االختبارات بین مراحل التدریب-3

.كذلك تقویمهاالمهارات األساسیة و ضرورة اهتمام بزیادة تطویر -4

.ضرورة إجراء بحوت و دراسات متشابهة لبقیة األصناف األخرى لإلیجاد المستویات المعیاریة-5

.ضرورة إجراء بحوث و دراسات متشابهة للفئات العمریة األخرى-6

.كیفیة استخدامهو لمدربین ألجل تفهم هذه القیاسات فتح دورات ل-7
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:المراجع باللغة العربیة و األجنبیة

دیوان المطبوعات الجامعیة . 152ص .التربوي و قیاس النفس و ا اإلحصاء:مقدم عبد الحفیظ- 1
.1993الجزائر سنة 

دیوان . 196ص - 9ص .مقدمة في اإلحصاء :عدنان محمد عوضمحمد صبحي أبو صالح و - 2
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.1986دار الجامعیة سنة . 95ص . مبادئ في اإلحصاء  التطبیقي :عبد العزیز فهمي هیكل- 3
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.1987سنة 1ج2.النشر ططباعة و لل
.386ص .التدریب الریاضي اإلعداد البدنياللیاقة البدنیة و : موسى فهمي إبراهیم- 5
دار الفكر . 505فسیولوجیا التدریب في كرة القدم ص : العال عبد الفتاح و إبراهیم شعالنأبو- 6

.1994القاهرة سنة - العربي
دار الفكر . 28ص 27القیاسات ألالعبي كرة القدم صاالختبارات و : حنفي محمود مختار- 7

.1993العربي مدینتي نصر سنة  
دار الفكر 35ص .الناشئةم اآلثار التربویة على األطفال و كرة القد: محمد یسري موسى محمد- 8

.1995العربي القاهرة سنة 
ص . النفسیة في المجال الریاضي االختبارات المهاریة و : محمد حسن علوي  محمد رضوان- 9

.1987سنة 1.عربي القاهرة طدار الفكر ال. 275- 267

دار . 257ص. الخطط الالعب كرة القدمالمهاري و الجدید في اإلعداد:مفتي إبراهیم محمد-10
.1990الفكر العربي القاهرة سنة 

نشر المعرفة 24ص . المبادئ األولیة في اإلحصاء: ودیع نسیم اسعد و فاتن فهیم محمود-11
.1979سنة 4.الثقافة العلمیة القاهرة طو 

92.ص.مبادئ اإلحصاء في التربیة البدنیة: شامل كامل محمدي عبد الجبار و قیس ناج-12
.1979سنة 1.جامعة بغداد ط
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دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 218ص–32ص.مدخل إلى اإلحصاء: عبد القادر حلمي-13
.1994سنة 

مطبعة .العلوم للنشأة التوزیع دار النشر 34ص . المعین في اإلحصاء: السیدأمینمعین -14
.امزیان الجزائر بدیان
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Résume

L’entrainement n’est qu’un entrainement de qui développent entre l’entraineur et joueur et se
sont ces relacions même qui aident le joueur à s’améliorer en tant qu’individu précise a habité
sportive.

L’expérience du joueur de football reflète énormément et directement le rôle de
l’entrainement et directement le rôle de l’entraineur et ses instructions.

La question qui se pose a chaque entraineur dans chaque unité entrainement est comment
est ce qu’il peut atteindre le entrainement et le but.

Ainsi entrainement réussi est toujours le résultat de la coordination entre la préparation
quotidienne et le but espère.

Pour atteindre cela il faut pouvoir orienter plusieurs facteurs qui peuvent assurer cet aspect de
coordination. Parmi ces facteurs il y a le fait de choisir l’échantillon le plus approprié qui se
subir cette opération entrainement.

Ainsi le fait de confirmer à un échantillon spécial  pour choisir les joueurs est considère
comme un facteur essential en football en plus d’autre facteur comme l’aspect esthétique et
celui de la planification ainsi que le coté psychique éducatif matériel et social par ce que le
joueur ne peut un atteindre un bon niveau de réalisation que si celui –ci est en concordance
avec celui des autre joueurs.

Ceci dit les joueurs de football peuvent peu importe leur âge ou bien leur maturité physique
ont besoin d’évaluer leur responsabilités lors des matchs.

Ainsi donc nous démontrons la nécessite d’établir les critères pour choisir le footballeur
digne de ce nom et pour découvrir aussi des points valable.

Ainsi on Renda plus facile la mission de entrainement  et on Renda plus efficace  ces
pelons entrainement d’une part et d’autre part cela facilitera sons doute la formation des
futures joueurs particulièrement quand il sont à ce concentrer sur entrainement à base
scientifique.

Nous Avon pu démontrer lors de nos recherches la nécessite de tourner entre 10 et 12 ans.
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v (pwc170(اختبارات تخصصیة لتقویم الكفاءة البدنیة إعداد 

)سنة14- 13لالعبي كرة القدم أعمار (

ریاض علي الراوي: الدكتور

جامعة مستغانم-أستاذ

التأكد من المستوى التدریبي من األمور الرئیسیة التي تستند علیها العملیة التدریبیة، تعتبر المراقبة و 
للتقویم من اثر فعال لرفع قدرة فالتقویم الكمي یجب إن یرافق العملیة التدریبیة في جمیع المراحل لما 

المعنى من الوقوف درب و مراقبة المستوى تمكن المفعملیة التقویم و مستویاتهم التدریبیة، وكفاءة الریاضیین و 
الزمن ، هل هي تسیر باالتجاه المرسوم ووفق األهداف و على الحقائق المتعلقة بكیفیة سیر العملیة التدریبیة

انحراف لكي یتسنى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحیح المنهج المخطط لها أم هي في حالة تعثر و 
ارتفاع مستوى في الوقت الحاضر نظرا لشدة و ریة التدریبي أي وسائل تقدیر التحمیل التدریبیة ضرو 

فلم یعد كافیا الفحص البسیط الن هذا الفحص یتعلق بالالعب في حالة الراحة، حیث إن . التدریب لالعب
لكنها لیست كافیة، الن مثل هذه البحوث دد بالتأكید عن إتقان المبدئیة و البحوث الجاریة بهذا األسلوب تح

تبار ویجب أن یكون إعداد االخ. ذلك لیتسنى التقدیر بصورة صحیحةو وظیفیةیجب أن تكون حركیة و 
أمانة المستوى الحقیقي للظاهرة التي نحن بصدد قیاسها مع األخذ موضوعیا لكي یعكس بكل صدق و 

، فتقویم الحالة ؤثر ایجابیا وسلبیا والعمل على تحدیدهابنظر االعتبار المؤثرات التي یمكن من خاللها أن ی
جة تطور عمل ة من خالل تحدید الكفاءة البدنیة یجب أن یشمل تحدید اإلعداد البدني و در التدریبی

سنة 13- 14للریاضیین الناشئین لألعمار v (pwc170(ن محاولة إعداد اختبار األجهزة العضویة، وإ 
عن الدوام ینبغي أال یغیب و . الوظیفیةدرجة تطور عمل األجهزةالبدني و یتفق و العامل المشترك لإلعداد

الفترة الدوام و تكرار التمرین ألنها هي التقویم من حیث الشدة و بالنا العالقة بین العناصر التدریبیة أثناء
تثبت عملیة ؤكد التأثیر القوي للتدریب، و التي تحدد درجة نجاح البرنامج التدریبي، فالمعلومات الوظیفیة ت

.مین الطاقةأوكسجینیة في تأالالسجینیة و نظمة المختلفة األكالتكثیف التام الستخدام األ

:مشكلة البحث

تطرق التيدنیة للریاضیین لمختلف المراحل والمستویات التدریبیة و تحدید الكفاءة و القدرة البلمراقبة و 
اختبار الكفاءة (pwc170د الكفاءة البدنیة استخدم اختبار لتحدی، و )4.5.8(الكثیر من الباحتین إلیها 

في جمیع اسع لالنتشار االختبار األطفال والمراهقین والبالغین و الو ) د/ض170البدنیة للعمل عند نبض 
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هذه األبحاث نستخدم الحمل التدریبي في المختبر بواسطة أجهزة مختلفة مثل مقیاس الجهد بواسطة 
طویر عملیة التدریب ال یمكن االستمرار في ت. الدراجة الثابتة، أو السیر الدوار، أو اختبار الخطوة

طریقة التامین الطاقة لهذا لتحلیل النشاط الحركي و االرتقاء بها بدون استخدام المنهج العلميالریاضي و 
لتمرینات الدوریة االرتباط المتبادل بین مكونات الحمل للنوع أو ذلك من الجهد المبذول، وحقیقة العالقة و ا

التفسیر تحلیل و ن الطاقة یجب اإلشارة إلیها من خالل أهمیةانعكاساتها على الطرق تكویكل على حدة ، و 
تنمیة هذه ه فهم هذه العالقة المتبادلة ، و العالقات الضروریة لعینة البحث بأسلوب یمكن من خالل

مدة الخططیة فحسب بل یجب ان یشمل كذلك تقویم الشدة و الفنیة و العالقات لیتوقف على أداء المهارات 
الحمل التدریبي للریاضیین المختلفة اختصاصاتهم بواسطة استخدام و ة ، واالختبار الكفاءةفترة الراحالدوام و 

pwcبما انه ال یوجد اختبارو البدنیة لالعبین و المؤثرات الوظیفیة خاص میداني لالعبي كرة القدم 170
یر الممكن فمن غ) أكابر(االختبارات الموجودة هي خاصة بالبالغین سنة و 14-13للناشئین أعمار

من ناحیة أخرى األطفال مراهقین هذا من ناحیة، و استخدام هذه االختبارات على األعمار الصغیرة في 
.إعداد اختبار میداني مقنن و مخصص لهذه الفئة یعكس صدق النتائج و المعلومات الحاصل علیها

:أهداف البحث
نبضة لكل دقیقة خاص 170عند نبض إعداد اختبار میداني متخصص یحدد الكفاءة البدنیة : أوال

.سنة) 14-13(بالعبي كرة القدم 

.تحدید بعض المؤشرات الوظیفیة للعینة في الظروف الراحة والجهد:ثانیا

سنة لتحدید 14- 13یفترض الباحث إن إعداد اختبار میداني خاص بالعبي كرة القدم أعمار 
تأثیر المتضمن اختبارات حركیة والوظیفیة لها أهمیة و قیقة و د/ض170الكفاءة البدنیة للعمل عند نبض 

.االرتقاء بالنتائج الریاضیة لهذه الفئةي تطویر عملیة التدریب الریاضي و ایجابي ف

هذه ملخص للمصطلحات االنجلیزیة  في جامعة استوكهوم الملكیة، و pwc170تم إعداد اختبار 
physical working  capacityیعتمد في ضربة لكل دقیقة و 170مل عند نبض لبدنیة للعأي الكفاءة ا
، وبعد ذلك مر هذا للمحافظة على الصحة ویحدد الكفاءة األوكسیجینیةجمیع أنحاء العالم كاختبار 

، حیث یعد أحسن1970كاربماناالختبار بعدة تطورات استقر على ما توصل إلیه العالم الروسي 
التي تعتمد في تنفیذها على عدد الضربات القلبیة بوصفه مؤشرا ها، و انسب طریقة تم اكتشافوافصل و 

.وظیفیا داال بالمجهود البدني المراد تنفیذه ،و بالكمیة المستهلكة خالل األداء المجهود البدني

بین سرعة الضربات القلبیة العالقة 1948"فالنود"و 1947"ستیوراند"الكتشاف العالمینوكان 
170وقد اقترحا طریقة بیانیة لتحدید شدة الحمل الممكنة عندما یكون النبض الحمل،القلیلة و شدة
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د یصاحبها انخفاض في حجم الدم الذي /ض170د، وهذا یعتبر مثالیا الن زیادة سرعة القلب عن /ض
لأللعاب الریاضیة التي pwcاقترح اختبار ) 6(كیسیلفج اما ). 2(یضخه القلب في الضربة الواحدة 

"كاربمان"وقد حدد . تمد قیاس نتائجها بواسطة تقییم الكفاءة البدنیة في الظروف الطبیعیة للمصارعةتع
pwcمقدار الكفاءة البدنیة میدانیا لبعض االختصاصات الریاضیة بواسطة اختبار 1980 170

(v) مضروبة باألمتار و التواني، و كلما ازداد مقدارpwc 170 (v) یاضي في ازدادت سرعة جریي الر
pwcظروف مالئمة لوظائف الدورة الدمویة،وكلما ازدادت الكفاءة البدنیة زاد مقدار  170(v) و هذا،

2.5بین pwc 170(v)االختبار ال یتطلب من الریاضي إظهار أقصى القوة و یتراوح مقدار السرعة 
العبي كرة القدم البالغین و ثانیة ل/ متر4.83متر لكل ثانیة ، ویبلغ للریاضیین اإلبطال تقریبا 5إلى 

zemkn»یرى . ثانیة/ متر3.29المالكمین  یكون عند الریاضیین pwc 170(v)أن مقدار 1975«
1المتقدمین و خاصة عند العدائین اكبر من غیر ریاضیین بالكمیة المطلقة و النسبیة عندما یحسب لكل 

) 8(المستهلك األقصى االكسجیني بواسطة vo2maxو من الممكن تحدید ). 7(كغ من وزن الجسم 
pwc 170عن طریق المعادلتین التالیتین :

vo2max=202pwc170+1070للریاضیین                  

vo2max=1.7pwc170+1240غیر الریاضیین             

هو قیاس هام للتمییز أن الكفاءة القلبیة التنفسیة مؤشر لقیاس الحالة البدنیة للفرد و " كالرك"ویرى
نظرا ) ذوي اللیاقة الریاضیة المنخفضة(و غیر الریاضیین ) ذوي اللیاقة البدنیة العالیة(بین الریاضیین 

).1(لكفاءة الجهاز الدوري التنفسي للریاضیین أكثر منه غیر الریاضیین

فسي نتیجة االستمرار التغیرات التي تحدث في القلب و الجهاز التندوكبجامعة "فرودویش"یلخص و 
.التدریب لعدد من الالعبین أثناء جري المسافات الطویلة

»یتفق كل من و  Adams fox«و1980« على أن كفاءة الجسم في استهالك 1979«
.األكسجین تعتبر من القدرات الهامة التي یتطلبها النشاط البدني الذي یتطلب األداء لفترة طویلة

التجریبي نظرا لمالمته لطبیعة البحث العلمیة، و بحث المشكلة أو لتحقیق الهدف منها تم اختیار المنهج
الذي یترتب علیه النجاح أو اإلخفاق في تحقیق الهدف ،العتباره من أدق المناهج المستخدمة و أكفئها 

.للتوصل إلى نتائج موثوق بها

: لقد تطلب بحث هذا الموضوع استخدام الوسائل التالیة
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تم استخدام المراجع العربیة و األجنبیة، و استخدام میزان طبي لتحدید الوزن، و جهاز لقیاس طول العینة، 
.صنع یابانيtunturiنوع pulse télémètreو میقاتین الكترونیین و جهاز تحدید الضربات القلبیة 

: طریقة إجراء االختبارات

وفي خطة البحث و قبل البحث و قبل كل شئ یتم . یتم تحدید عدد الضربات القلبیة أثناء الراحة
قد ، و من حیث الحجم و الشدة لهذه الفئة من األعمارpwc 170اختیار الحمل المالئم إلجراء اختبار 

م 800افة أن حدد الحمل للعدائیین من الریاضیین البالغین عن طریق جري مسكاربمانسبق للعالم
الحمل (ثانیة 30-20و ) حمل األول (ثانیة 40- 30متر بسرعة 100مرتین، بحیث یكون جري كل 

و یحسب وفق ) ثانیة/ متر( للعدائیین بواسطة تحدید سرعة الجري pwc170(v)و یتم تحدید ). الثاني
:المعادلة التالیة

Pwc170(v) = v1 + (v2- v1)

.ثانیة/سرعة الجري في الجهد الثاني مترvثانیة / لجري في الجهد األول مترسرعة اv1حیث أن 

F1-f2 ،و من الطبیعي و غیر عدد الضربات القلبیة في الدقیقة في نهایة بذل الجهد األول و الثاني
نتوقع ان شدة الحمل المحددة أعاله للعدائیین المتقدمین في العمر سوف یكون هو نفسه الممكن ان 

مناسبا لعینتنا و خاصة من حیث التخصص و المرحلة العمریة ، و یفترض أن یكون الحمل كبیرا لهذه 
.العینة

ینة البحث، ة ردود الفعل على عبهدف معرف) 8(ألیام متفرقة وفق pwc 170(v)قد تم إجراء اختبار و 
).1انظر الجدول رقم (البدنیة المالئمة لمثل هذا االختبار وتحدید المؤشرات الوظیفیة و 

بعد إجراء عدة اختبارات ى أسس علمیة على العینة البحث، و علعداد هذا االختبار بشكل دقیق، و إلو 
مسافة تقلیص الو م400لتحدید جمیع االحتماالت عن طریق التحفیظ من الشدة الجري لقطع مسافة 

pwc 170األسس الرئیسیة الختبار ال تتقاطع و النتائج التي یجب أنبحیث نحصل على المعلومات و 
(v)ثواني5على مدى(الثاني و من ناحیة حدود عدد الضربات القلبیة عند نهایة بذل الجهد األول (

دقیقة / ض120- 100عند مستوى الدقیقة / ضربة40الذي یتراوح تقریبا بین ومراعاة الفرق بینهما و 
وعند تحلیل . مرة عن الجهد األول1.4دقیقة للجهد الثاني اي ب / ضربة 140/160للجهد األول و 

-35متر بسرعة 100دراسة نتائج مختلف االختبارات توصلنا إلى تحدید سرعة الجري بشكل دوري كل و 
.متر400افة ثانیة للجهد الثاني لمس40-30ثانیة للجهد األول، و 45

170 - F1

F2 - F1
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متر 100متر مرتین، سرعة جري لكل 800لجري مسافة pwc170(v)اتضح من االختبارات العینة 
، ثا لألول/ م) 2.86(ثا أي بسرعة ) 30-20(ثا و للجهد الثاني ) 40-30(في الجهد األول كانت 

ثواني هي 5ت خالل كان عدد الضربات القلبیة في نهایة الجهد األول و التي حددثا للثاني، و /م) 4(و
د، بینما بلغ /ض185د بینما بلغ عدد الضربات القلبیة في نهایة الجهد الثاني التي حددت /ض161

).1انظر الجدول رقم (ثا /م3.285مقدار الكفاءة البدنیة للعمل 

متر على عینة البحث وفق 800للجري pwc170(v)یوضح مؤشرات اختبار  ): 1(الجدول رقم 

.1980كاربمان 

د /ص161سجلت ) م800جري مسافة بعد (عدد الضربات القلبیة في نهایة الجهد األول أننالحظ 
كاربمان و آخرین أن سرعة pwc170(v)د، وفق اختبار /ض185ارتفعت في نهایة الجهد الثاني حتى و 

د، ألنه عند ارتفاع مقدار الضربات القلبیة بشكل كبیر فان  /ض170الضربات  القلبیة أال تتجاوز 
.العالقة الخطیة بینهما و بین شدة الجهد سوف تزول

متر من ناحیة و إعادة النظر في 800متر بدال من 400تبین من خالل اختصار مسافة الجري إلى و 
ل و الثاني على التوالي للجهد األو ) 40- 30(و) 45- 35( متر بواقع 400مسافة سرعة الجري لقطع

دقیقة للجهد الثاني 2.4ألول و دقیقة للجهد ا2.7= متر أي بمتوسط زمني كلي مقداره 100لكل 
).2الجدول رقم (

نستطیع الحكم على شدة الجهد و عدد الضربات القلبیة من خالل تحلیل اختبار العینة حیث نجدها و 
، مما یعكس دقة و صحة أعداد هذا االختبار  لكریمانpwc170(v)تتوافق في االتجاه و المضمون مع 

.سنة) 14- 13(المخصص لفئة العبي كرة القدم الناشئین أعمار

عینة البحث
زمن جري بالثواني لكل 

100متر لكل 800مسافة 
م

متوسط عدد الضربات القلبیة 
قیقة الواحدةفي الد

Pwc 170(v)
ثانیة/ متر

العمر 
بالسنوات

عدد أفراد 
العینة

الجهد األول الجهد الثانيالجهد األول
5خالل 
ثواني

الجهد الثاني 
5خالل 
ثواني

13-141530-4020-301611853.285
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14-13الخاصة بالعبي كرة القدم pwc170(v)یظهر المتوسطات الحسابیة لمؤشرات ) 3(الجدول رقم 
.سنة

المسافة 
باألمتار

م جري100زمن
الثانیة

نتائج االختباراتالعینة التجریبیة

د/عدد الضربات القلبیة ض

الجهد 
األول

الجهد 
الثاني

الجهد راحةالعینةالعمر
األول

الجهد 
الثاني

یة 
نها

د 10 فاء
تش

اس

Pw
c1

70
(v) / متر

نیة
الثا

45- 35م400
)40(

30 -40
)35(

13 -14
سنة

1568.5132.716079.62.989

المیداني pwc 170(v)للمتوسطات الحسابیة لمؤشرات اختبار ) 3(عند تحلیل و مناقشة الجدول رقم 
م من المسافة 100سنة وجدنا أن السرعة المالئمة لجري كل من 14- 13الخاص بالعبي كرة القدم 

لحضنا ني، و مرة أسرع لصالح الثا1.33ل التي تزید بمعدو 35ثا وللثاني 40م للجهد األول400الكلیة 
ثواني على التوالي 5خالل األول والثاني في نهایة الجهد و أن الفرق بین الضربات القلبیة بین الجهد 

68.5د ، بینما كان عدد الضربات القلبیة في متوسط في ظروف الراحة /ض160، د /ض132.7
البدایة وقد سجل وضع لم یعد ) استشفاء(د10وجدنا انه بعد انتهاء االختبار بزمن قدره د، و /ض

قد اظهر و . د/ض27.3ألول والثاني یعادل في عدد الضربات القلبیة بین اد وأن الفرق /ض79.6
.أمتار لكل ثانیة3أي تقریبا 2.989االختبار أن مقدار الكفاءة البدنیة للعینة هو 

:االستنتاجات

یجب أن یخفض من سرعته سنة، 14- 13االختبار المیداني المخصص لالعبي كرة القدم إن:أوال
.آخرین للمتقدمینة بالمقارنة مع اختبار كاربمان و الشدة و المساف) سرعة الجري(

م على أساس جري كل 400سنة من خالل جري 14- 13كفاءة للعینة استخدام اختبار الیمكن:ثانیا
.ثانیة للحمل الثاني40-30ثا للحمل األول، و 45-35م قدرة 100

2.98سنة هي 14- 13لالعبي كرة القدم أعمار pwc170(v)ط الكفاءة البدنیة للحمل إن متوس: ثالثا
.متر لكل ثانیة
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العالقة بین الضربات في نهایة الجهد األول والثاني، و هي الفرق بینضربة قلبیة لكل27هر أن ظ:رابعا
.لصالح الثاني1.33سرعة الجري للجهد األول و الثاني أعلى 

سنة 14- 13الخاص بالعبي كرة القدم للناشئین pwc 170(v)یوصي الباحث باستخدام اختبار 
لتقویم الكفاءة البدنیة لهذه الفئة، كما نرى ضرورة مواصلة إجراء البحوث بهدف تحدید الكفاءة البدنیة 

.لمختلف المراحل العمریة و مختلف األلعاب الریاضیة

:المراجع

.1982دار الفكر العربي " الختبارات و القیاس في التربیة البدنیة ا:" إبراهیم سالمة -1

.1982دار الفكر العربي، القاهرة " بیولوجیا الریاضة:" أبو العال عبد الفتاح-2

.م1988دار الكتب للطباعة و النشر، الموصل " التدریب الریاضي:" ریسان خریبط مجید-3

.1994جامعة قار یونس، بنغازي" الریاضيعلم التدریب:" علي بن صالح الهرهوري-4

.1981التربیة البدنیة و الریاضة، موسكو " دلیل المدرب الطبي: ف.كیسیلیفج، أ-5

.1975التربیة البدنیة و الریاضیة، موسكو" فسلخة اإلنسان:" ف.زمیكن، ن-6

.1980التربیة البدنیة و الریاضة، موسكو " الطب الریاضي" ل .فكاربمان،-7
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استعمال الوسائل السمعیة البصریة في تعلم

المهارات في مدرسة كرة القدم

.بوداود عبد الیمین: الدكتور

.أستاذ محاضر بجامعة الجزائر

:احتوت الدراسة على خمسة أبواب هي

التي تمكن في وجود صعوبات عدیدة في تعلم التقنیات مشكلة البحث و تضمن الباب األول عرضا ل
األساسیة في مدرسة كرة القدم، الن اغلب هذه المهارات یصعب معها مالحظة التفاصیل الدقیقة مضافا 

األداء الحركي مما یولد نوعا من قصور إلیها عملیة  التنسیق و التوافق بین حركات الجسم المختلفة أثناء 
ذلك لكون البحث األول في الجزائر إلى عرض أهمیة البحث اجتماعیا وریاضیا، و ضافةالعملیة التعلیمیة إ

.في تعلم المهارات التقنیة في مدرسة كرة القدم) فیدیو(الذي یبرز أهمیة الوسائل السمعیة البصریة

یهدف البحث التوصل غالى أسلوب اقتصادي علمي یسهل عملیة التعلم و ذلك بمعرفة أفضل الطرق 
تي یمكن استخدامها مستقبال في تعلم المهارات التقنیة داخل مدرسة كرة القدم ، وقد وضعنا حلول مبدئیة ال

:افترضنا فیها ما یلي

.التعلم باستخدام النموذج الحي ال یؤدي إلى تحسین عملیة تعلم المهارات التقنیة -1
.كرة القدممشاهدة النموذج المصور تساهم في عملیة تعلم المهارات التقنیة في -2
.مشاهدة الذات تساهم في عملیة تعلم المهارات التقنیة في كرة القدم-3
التعلم باستخدام الوسائل البیداغوجیة السابقة مشتركة ، تؤدي إلى استغالل أفضل للوسائل السمعیة -4

.البصریة لتعلم المهارات التقنیة في كرة القدم

:مجاالت البحث فقد شملت-

.العبا90العبي مدارس كرة القدم، و عددهم : المجال البشري- 

.1996مارس 30إلى 1991جانفي 1: المجال الزمني- 

موضوعا مهما 18ي من البحث إلى تطرقنا إلى هذا الجانب الحیو .الدراسات السابقةالدراسات النظریة و 
:مناقشة ما یليوتوضیح و 
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، الدور الوظیفي لوسائل وسائل االتصالتعریف المفاهیم الرئیسیة للبحث، الدراسات المشابهة، 
، األجهزة السمعیة البصریة، خصائص األجهزة السمعیة البصریة، دور األجهزة السمعیة االتصال

ات الریاضیة ، الصورة و التعلم والذاكرة، مشاهدة الذات البصریة، استقبال و نقل المعلومات في الحرك
مشاهدة الذات القواعد قیمة الوسائل السمعیة البصریة و الوسائل السمعیة البصریة، مالحظات حولو 

الواجب إتباعها عند العرض بالوسائل السمعیة البصریة، النموذج، الشروط الواجب توفرها في النموذج، 
.طرق تعلمهلنمو عند العب مدرسة كرة القدم و فائدة استخدام الفیدیو في التعلم، ممیزات مراحل ا

م في حل مشاكل التربیة البدنیة والریاضیة، وقد الباب إلى المناهج التي تستخدتطرقنا في هذا 
ذلك لمناسبتهما لطبیعة البحث، و قمنا بوصف عینة البحث استخدمنا المنهج التجریبي والمنهج الوصفي و 

: المتكونة من

.العب تتعلم باستخدام النموذج المصور16عددها المجموعة التجریبیة األولى و - 

.العب تتعلم استخدام النموذج الحي16عددهاالمجموعة التجریبیة الثانیة و - 

.العبا تتعلم باستخدام األدوات البیداغوجیة السابقة مشتركة16عددها المجموعة التجریبیة الرابعة و - 

.العبا تتعلم باستخدام الطریقة التقلیدیة16عددها المجموعة الضابطة و - 

....، التصویر بالفیدیو الخاالختباراتلومات دقیقة استخدمنا الزیارات المیدانیة،من اجل التوصل إلى معو 

:أما أهم الخطوات التي اتبعناها في إجراء التجربة فهي

الصفات البدنیة والمورفولوجیة تثبیت المتغیرات الرئیسیة و ذلك بوضع بطاریة اختبار لقیاس مستوى -1
.من تكافؤ المجموعات الخمسةكدالتقنیة، قبل بدایة التجربة للتأو 

.األهداف المراد تعلمهاتحدید أسس البرنامج التعلیمي و -2

.انجاز شریط فیدیو خاص بطریقة تعلم كل مجموعة مبینة على برنامج دقیق-3

.القیام باختبارات القلبیة لكافة المجموعة، و الشروع في تطبیق البرنامج مباشرة-4

.األولى لكافة المجموعةاالختبارات البعیدة -5

.االختبارات البعدیة الثانیة لكافة المجموعة-6

.اختبارها إحصائیاعرض النتائج و 
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، (f-fichier)ظهر لنا في هذا الباب أن المجامیع الخمسة متجانسة في االختبار القلبي باستخدام 
.عالیة من الثباتكما أظهرت نتائج معامل االرتباط لسبرمان بان االختبارات ذات درجة

، أن استخدام )tukey(و) f-fisher(و ) t-test(وظهر لنا بعد االختبار البعدي الثاني باستخدام 
مشاهدة النموذج المصور، والنموذج الحي، ومشاهدة الذات في المجموعات األولى والثانیة والثالثة، لم 

).التقنیة في مدرسة كرة القدمتعلم المهارات (تؤدي إلى تحسین مستوى األداء عند الالعبین 

بعد شهر في االختبار (واستمر هذا االنخفاض في المستوى بعد إجراء االختبارات البعدیة الثانیة 
).البعدي الثاني

وقد لوحظ تحسن واضح في مستوى أداء الالعبین باستخدام الطرق الثالثة مشتركة، واستمر هذا 
یة الثانیة، وقد لوحظت نفس النتائج عندما قمنا بإعادة نفس التجربة التطور بعد إجراء االختبارات البعد

بعد مدة سنة من انتهاء التجربة األولى، وهذا بالتحكم في جمیع متغیرات عینة البحث، وفي نفس 
.الشروط التي تمت في التجربة األولى

ا إلیها في بحثنا، حیث االستنتاجات والتوصیات ضمن هذا الباب والنتائج والتوصیات التي توصلن
تم تحقیق بعض أهداف وفروض البحث وتم وضع مجموعة من التوصیات بغیة االرتقاء بمستوى تعلیم 
وتدریب العبي مدرسة كرة القدم، وتمهید الطریق للباحثین بتجدید مقترحات لبحوث أخرى في هذه 

.الریاضة

:المراجع

.105ص. 1984دار المعارف القاهرة . عثمان التعلم الحركي-1
2- Decaigny. Technologie éducative et audiovisuelle, Bd Labor, Bruxelles, 1975, P9.

3- Dr. Arnold K. et Leirich J : terminologie, sport Ver làz, Berlin, 1983, P41.

4- Hotz A. Apprentissage psychomoteur, éd Vigit, Paris, 1985, P89.

اثر الوسائل السمعیة البصریة على تعلم المهارات التكنیكیة، رسالة ماجستیر، : الیمینبوداود عبد-5
.الجزائر

6- Hotz- A, Op cité, P38.

7- Faure (Dr Jacques), Cohen Seat (Gilbert), corrélation à partir des effets de la projection
filmique sur l’etiviten nerveuse, revues int, de filmologie.

.المرشد الریاضي التربوي: فؤاد عبد الوهاب،علي بشیر إبراهیم رحومة-8
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.121، مرجع سابق، صبوداود عبد الیمین-9

.124و123، مرجع سابق، صبوداود عبد الیمین- 10

.101، ص1987علم النفس التربوي، جامعة الیرموك، إربد، األردن : عبد المجید نشواني- 11
12- Pierre Lebel, Audiovisuel et pédagogie, éd. ESF, Paris 1984, PP 9-10.

أثر عرض النموذج بواسطة األجهزة السمعیة البصریة على تعلم : ساهر رزاق، كاظم الخفاجي- 13
.22- 21، ص1993األداء الحركي في جمناستیك اإلیقاع، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، 

.22- 21مرجع سابق، صسهر رزاق، كاظم الخفاجي،- 14

.121بوداود عبد الیمین، مرجع سابق، ص- 15

.124- 123بوداود عبد الیمین، مرجع سابق، ص- 16
17- Henri Garnier Jacques, Personne, image et mouvement audiovisuel et sport, ENS/EPS
(bibliothèque spécialisée), Metz 1979, PP.98.

18- Henri Garnier Jacques, Op, cité, P.151.

االتجاهات الحدیثة في تدریس التربیة البدنیة، : غسان محمد صادق، فاطمة یاسین الهاشمي- 19
.17، ص1988مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل 

.17، ص1983مناهج وطرق تدریس التربیة البدنیة، سنة : عنایات محمد خطاب- 20
21- Bandra a self efficacity, to world aunithing teory of behavior in change psychological.

ساهر رزاق، كاظم الخفاجي، بحث تجریبي على طالبات المرحلة الرابعة، كلیة التربیة للبنات، - 22
.جامعة بغداد

.346، ص1987، دار المعارف، القاهرة 1علم النفس الریاضي، ط: محمد حسن عالوي- 23
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الواقع الوظیفي لطلبة المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

الدكتور فیاللي خلیفة: إعداد

أستاذ محاضر جامعة مستغانم

:الكلمات مفاتیح

.المستوى- المؤشرات الوظیفیة- ریاضة-التحضیر البدني

تعتبر التربیة البدنیة والریاضیة من بین العوامل المهمة التي تؤدي إلى تهذیب الشخص ونموه 
الصحیح من جمیع النواحي، حیث االنضباط والعنایة بالصحة، الرفع من القدرة العملیة والعمل على 

.إطالة الحیاة العملیة النشیطة

مدى تأثیرها على مختلف وظائف جسم اإلنسان وبما أنها تتطرق لجسم اإلنسان فمن الضروري معرفة
.خاصة الریاضي

مشكلة البحث تتمثل في أنه من خالل األعمال التطبیقیة لمقیاس الفزیولوجیا التي قمت بها 
شخصیا لوحظ أن قیم بعض المؤشرات الوظیفیة لدى بعض طلبة السنة الثانیة للمدرسة العلیا ألساتذة 

. یة بمستغانم تقارب قیم مؤشرات الغیر ریاضیین وفي بعض األحیان ال تتعداهاالتربیة البدنیة والریاض
.ویفترض أن یكون المستوى الوظیفي لطلبة المدرسة أقل من مستوى الریاضیین الممتازین

:من بین االحتماالت التي یرجع إلیها هذا الوضع نجد

.سوء البرمجة للتدریبات-1

.قلة التدریبات أو تباعدها-2

.عدم االنضباط على التدریبات-3

.االنقطاعات عن التدریب المتكررة-4

هذا البحث یهدف إلى معرفة مستوى طلبة السنة الثانیة للمدرسة المذكورة آنفا من الناحیة الوظیفیة من 
خالل عملیة مقارنة قیم بعض المؤشرات الوظیفیة لدى طلبة المدرسة المذكورة مع قیم مؤشرات فریق 

.لقوى لمدینة مستغانمأللعاب ا
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:الجانب التطبیقي

:تمثل هذا الجانب في االختبارات والقیاسات التالیة

:اختبار القدرة الهوائیة- 1

باستعمال الطریقة الغیر ) VO2max(قیست هذه األخیرة بواسطة اختبار أقصى استهالك لألوكسجین 
).1،2،3(مباشرة ألسترند ورهیمنغ 

:البدنیةاختبار القدرة العملیة- 2

VO2max، هذا األخیر حسب بطریقة غیر مباشرة ارتكازا على قیمة pwc170وحددت بواسطة مؤشر 

:بواسطة معادلة كاربمان التالیة

1240 +]pwc170×1.7[ =VO2max ) 2حسب(

:اختبار القدرة االسترجاعیة- 3

).step-test)2،3،4لهارفرد باستعمال اختبار ISTHحددت هذه القدرة بقیمة 

:قیاس نبض القلب في حالة الراحة-4

:قیاس وزن الجسم-5

في هذا البحث ارتكزنا على اإلمكانیات الموجودة في المخبر الفزیولوجي للمدرسة العلیا ألساتذة التربیة 
:البدنیة والریاضیة وهي كالتالي

.سم50ذو ارتفاع ) أو درجة سلم(صندوق - 

.سم40صندوق آخر ذو ارتفاع - 

.میقاتي- 

.ذو صنع یاباني" TUNTURI"من نوع " sport telemeter"جهاز قیاس الضربات القلبیة - 

.میزان- 

".Nomogramme d’Amstrand"منحنى أستراند - 

".Metronome"جهاز خاص باإلیقاع - 
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:تمثلت العینة في

طالب، وفریق 17ة والریاضیة عددها عینة لطلبة السنة الثانیة للمدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنی- 
لمدینة مستغانم، سبق له وأن فاز بألقاب ومیدالیات ) جري على المسافات النصف الطویلة(أللعاب القوى 

.13على المستوى الوطني، وعددهم 

) ر.ب.ت(م بالنسبة لطلبة السنة الثانیة 03/05/95و17/01/95تمت االختبارات والقیاسات ما بین 
.)1العینة (

أما عینة فریق ألعاب القوى، فقد اختبرت من طرف الباحث بن سي قدور حبیب تحت إشرافي ما بین 
.27/03/95و22/03/95

تمت هذه االختبارات والقیاسات في المخبر الفزیولوجي للمدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة 
.بمستغانم

:النتائج

"1"جدول رقم : تتمثل النتائج في الجدول التالي

العدد العینة
)n(

السن 
)السنة(

الوزن 
)كلغ(

Fco
)د/ض(

VO2maxpwc170ISTH

/م.كلغ()د/م.ملغ()كلغ د/ مل()د/ل(
)د

I1720.67
)19-25(

63.6272.363.0650.181076.9017.5596.22

II1317.23
)15-18(

58.6159.533.9167.301329.7623.11105.12

I- عینة طلبة السنةII)ت ب ر(

II-عینة فریق ألعاب القوى.

Fco :نبض القلب أثناء الراحة.

VO2max :أقصى استهالك لألوكسیجین.

pwc170 :القدرة العملیة البدنیة.

ISTH :مؤشر االسترجاع لهارفرد.
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:تحلیل النتائج ومناقشتها

:مقارنة بفریق ألعاب القوى ما یليIIمن خالل جدول النتائج یالحظ عند طلبة السنة 

.د/ض12.83نبض القلب في حالة الراحة نوعا ما أكبر بـــــ-1

د.كغ/مل17.12د و /ل0.85مؤشر أقصى استهالك لألوكسجین أقل بــــــ-2

.د/م.كلغ05.56د، و/م.كلغ256.86أقل بـــpwc170مؤشر -3

.8.90أقل بــــــISTHمؤشر -4

تربیة بدنیة IIهذا یعني أن كل المؤشرات المدروسة تدل على أن القدرات الوظیفیة لدى طلبة السنة 
وریاضیة أقل من قدرات فریق ألعاب القوى، بالرغم من أن فارق السن نوعا ما عمیق حیث یقدر بحوالي 

، أما فریق ألعاب )سنة25-19(زیادة على هذا فإن الطلبة ینتمون إلى فئة األكابر . ت ونصفسنوا3
، وٕاذا قارنا هذه النتائج بالموجودة بالمراجع والتي )سنة18-15(القوى فینتمي إلى فئة األشبال األواسط 

) 3حسب كاربمان وزمالئه : (هي كالتالي

VO2maxpwc170ISTHالعینة

)د/م.كلغ()د/م.لغك()كلغ د/ مل()د/ل(
79-110014.465- 3.1442700الغیر ریاضیون

عدائي المسافات
النصف طویلة

-7016762484-111

)2جدول رقم (

نجد أن مستوى التدریب للطلبة نوعا ما منخفض على ما یلزم أن یكون، ویقع ما بین مستوى الغیر 
ریاضیین والریاضیین ذوي المستوى العالي، وهذا یعني أن هناك اضطرابات في تكیف جسم الطالب مع 

:التدریب، حسب اعتقادي هذا یرجع إلى السببین التالیین

اإلضرابات، االنقطاع عن التدریب خالل شهر : التي تحدث كل سنة ومنهااالنقطاعات عن التدریب-1
. وحتى برمجة التدریبات) وعید األضحىعید الفطر(رمضان المعظم، العطل الموسمیة، عطلة العیدین 

).1. (حیث من المعروف أن أي انقطاع عن التدریب یؤدي إلى محو ما قد اكتسب أثناء التدریب تدریجیا
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هذا التدریب یعتبر . لطلبة یتم بطریقة أخف من تدریب الفرق المتخصصة كألعاب القوى مثالتدریب ا-2
خلیط من عدة اختصاصات ریاضیة مما یؤدي إلى ظهور نوع من المزیج في خصائصهم الوظیفیة 

.وغیرها

بشكل آخر یمكن القول أن الخصائص الوظیفیة لدى الطلبة هي حصیلة ومعدل لجمیع 
ت الریاضیة التي یقوم بها وهذا حسب نسبة تدخل كل اختصاص ضمن البرنامج التدریبي االختصاصا

.المسطر لدیهم

:خالصة

ارتكازا على الخصائص الوظیفیة المدروسة، یمكن القول أن المستوى التحضیري لطلبة السنة الثالثة 
.وبهذا تتأكد الفرضیة المطروحة. یقع ما بین الغیر ریاضیین والریاضیین ذوي المستوى العالي) ت ب ر(

المراجع

1- ASTRAND P.O, RODAHL K : précis de physiologie de l’exercice musculaire. 3ème

édition Masson, 1994.

2- KARPMAN V.L ; Sportiunaia meditsina. Fizkoultoura i sport, 1987.

3- KARPMAN V.L ; BELOTSERKOVSKII Z.B, GOUDKOV I.A, Testirovanie V
Sportivnoi meditsine. Fizkoultoura i sport, 1988.

4- DEKKAR N. BRIKCI A. HANIFI R. techniques d’évaluation physiologique des
athlètes. Edition le Comité Olympique Algérien, 1990.



مجلة العلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية

2001ربمسيدث الثلالعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

مفھرسةعلمیة محكمةمجلة 

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

33

1998- 1962یا في كتابة تاریخ ألعاب القوى في الجزائر من رؤ 

قصي محمود القیسي: الدكتور

أستاذ محاضر جامعة مستغانم

تعد ریاضة ألعاب القوى من الریاضات العریقة التي مارسها اإلنسان في مختلف المجتمعات التي 
ظهرت قبل فجر التاریخ، وهي من أهم الریاضات التي اعتمدت في األلعاب األولمبیة القدیمة وعروس 

والقفز والسباقات األلعاب األولمبیة الحدیثة، وتشمل عدة اختصاصات مختلفة من المشي والجري والرمي 
ودراسة تاریخ ألعاب القوى تتیح للباحثین والمهتمین معرفة . العشاریة للرجال والخماسیة والسباعیة للنساء

اإلیجابیات والسلبیات التي ترافق تطور هذه األلعاب وعالقتها بتطور المجتمعات، كما أنها تضع عالجا 
ولدراسة تاریخ . ة بدون وجود تجارب تاریخیة مسبقةللنواقص وال یوجد أي إنجاز أو تطور حققته البشری

ألعاب القوى في الجزائر یمتلك أهمیة كبیرة ألنه یعطینا حقیقة ما تم تحقیق إنجازه من طرف الریاضیین 
الجزائریین وكذلك من خالل ما قدمته الدولة من عنایة واهتمام بالریاضة عموما، وكان أول ذلك االهتمام 

دعى إلى االهتمام بالشباب الجزائري باعتباره الذخیرة الحیة الذي یمكن من خالله الذي1962هو دستور 
التي 1962بناء مجتمع صحي ومتقدم ومنظم بكل جوانبه وعلى هذا األساس أنشئت وزارة الشباب 

.اضطلعت في العنایة بالشباب وتوجیهاتهم واهتماماتهم ومنها الریاضة

للریاضیین الجزائریین والنتائج التي حققوها كانت رغبة منا في محاولة إن دراسة تاریخ ألعاب القوى
كتابة هذا التاریخ وتدوینه بالشكل العلمي ألول مرة في الجزائر وذلك لخدمة الریاضة ولكي ال تذهب هذه 

.ونبدأ بالقسم األول الذي یشمل فعالیات الجري. اإلنجازات في طي النسیان

ق إلى الطلبة الباحثین بن عیسى رحال وحمني جمال في مساعدتهم الكبیرة وأتوجه بالشكر العمی
.إلنجاز هذا البحث، واهللا من وراء القصد

:المشكلة

یالحظ أن جمیع اإلنجازات التي حققها الریاضیین الجزائریین، وكذلك تاریخ الریاضة بشكل عام في 
الك صعوبات تواجه أي باحث یرغب في دراسة الجزائر لم یدون أو یكتب بشكله العلمي الصحیح، وهن
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تاریخ األلعاب الریاضیة، لهذا سیضطر إلى جمعها من هنا وهناك واالعتماد على الصحف والمجالت 
وهذه مشكلة تعترض أي باحث في الریاضة لذلك . الخاصة بالریاضة والعامة، إضافة إلى إجراء مقابالت

:تم وضع التساؤالت التالیة

.خ ألعاب القوى لم یدون بالشكل الفضلهل أن تاری-1

.هل أن الوثائق والمصادر المعینة ال تتوفر لدى الروابط الوالئیة أللعاب القوى-2

هل أن ذلك التدهور الذي یالزم ألعاب القوى من ناحیة ممارسیها وٕانجازاتهم راجع لقلة االهتمام -3
.اضیین الشبابوالعنایة وانعدام اإلمكانیات المادیة والبشریة بالری

هل أن عدم معرفة تاریخ ریاضة العاب القوى تعني األخطاء والسلبیات التي صاحبت هذه المسیرة -4
.التاریخیة

:أهداف البحث

على أسس علمیة 1998- 1962جمع المعلومات والوثائق لغرض تدوین مسیرة ألعاب القوى من -1
.ومنهجیة

.اعترضت مسیرة ألعاب القوى في الجزائرالكشف عن اإلیجابیات والسلبیات التي -2

:فروض البحث

.یفترض الباحث عدم كتابة تاریخ ألعاب القوى في الجزائر على أسس علمیة ومنهجیة-1

یفترض الباحث أن ألعاب القوى في الجزائر بجمیع فروعها وتخصصاتها تعاني من تدني مستواها -2
.عبر مسیرتها التاریخیة

البحث هو دراسة تاریخیة تحلیلیة ونقدیة، استعمل فیها المنهج التاریخي لدراسة تاریخ ألعاب القوى 
والواقع الذي یالزم هذه الریاضة في الجزائر، إضافة إلى محاولة تدوین وكتابة تاریخها ومناقشة وتحلیل 

على مختلف األصعدة كل النتائج التي حققها الریاضیین في ألعاب القوى بجمیع التخصصات و 
والمستویات وٕاعطاء اإلیجابیات حقها وتحدید السلبیات لغرض معالجتها، إضافة إلى كونه خطوة أولیة 
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لبناء أرشیف ریاضي على أسس علمیة یستطیع الباحثون في المستقبل االعتماد علیه عند محاولة دراسة 
.أي اختصاص في ألعاب القوى ولغرض تطویر الریاضة بشكل عام

:اریخ ألعاب القوى في الجزائر قبل االستقاللت

إن التیار الریاضي قد أتى من انجلترا مرورا بفرنسا وصوال بالجزائر، وذلك في بدایة القرن العشرین 
.حیث اعتبر ذلك تأخرا كبیرا

یات ورغم ذلك نجد تكوین فرق فرنسیة وأوربیة على التراب الجزائري، وكان هذا التكوین على ثالث وال
، شباب )MCA(مولودیة الجزائر : في الثالثینیات ومن بینها. الجزائر، وهران وقسنطینة: مختلفة وهي

.من وهران، أما الفرق األخرى كانت بدایتها في األربعینیات) USMO(و) CSC(قسنطینة 

فعالیة الرمي، ولعدم وقلة اإلمكانیات المادیة والبشریة لم تساعد في الحصول على نتائج جیدة وخاصة في 
مما جعلهم یهتمون كثیرا بالسباقات الطویلة والنصف طویلة، واقتصرت نتائج عدائینا آنذاك على النحو 

:التالي

1.عربیدي بطل فرنسا للعدو الریفي: 1913* 

.فوز مولودیة الجزائر بالمرتبة الثالثة في بطولة شمال إفریقیا: 1937* 

.م500م و400ائر في فعالیة مغربي شایب الطیب بطل الجز : 1945* 

. م خالل األلعاب األولمبیة بإنجلترا10000علي عكاشة فاز بالمیدالیة الفضیة في : 1948* 

م 5000فاز علي عكاشة میمون في األلعاب األولمبیة بفنلندا بمیدالیتین فضیتین األولى : 1952* 
.م10000والثانیة في 

alainي األلعاب األولمبیة بمالبرن والذي غیر اسمه إلى علي عكاشة میمون فاز بالماراتون ف: 1956

Mimouneمن أجل المشاركة .

2.فاز شلیفي كلوش بالعدو الریفي لألواسط* 

1- Fédération Algérienne d’athlétisme : 30 ans d’histoire d’athlétisme algérienne, P12. 1993.
2- Hamid Grine : Al Manach, Tome1, P7, 1986.
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:1996-1962تاریخ ألعاب القوى في الجزائر بعد االستقالل 

25أصبحت الجزائر مستقلة، وبعد االستقالل التام للجزائر وبالضبط في 1962جویلیة 5في 
تأسست فیدرالیة الجزائر أللعاب القوى، وكان الفضل للسید محمود عبدون الذي یعتبر من 1962دیسمبر 

.زيأقدم الریاضیین والعدائین على المستوى القطري، ومع اتفاقه بمصطفى أقولین وطیب مق

وبعد تأسیس فیدرالیة الجزائر أللعاب القوى أصبح السید مصطفى أقولین أول رئیس للفیدرالیة بعد 
.االستقالل

ومن جهة أخرى كان بعض الریاضیین العاملین منهم والطلبة المغتربین یتهیؤون من أجل تمثیل الجزائر 
.اش ودیاف في القفز الطویلفي المحافل الدولیة ومن أبرزهم عمار، براكشي في العدو، عد

بحیث عمار حمود هو الذي أهدى للجزائر المستقلة أول میدالیة ذهبیة وذلك بفوزه بسباق العدو جرى 
.1962دیسمبر 31بمدینة سیلفستر بسان باولو في 

شیدت الجزائر بعد استقاللها الكثیر من المالعب واستطاعت في إقامة وتنظیم بطوالت عالمیة مثل 
والبطوالت اإلفریقیة أللعاب القوى والعدو الریفي مثل الذي 1975عاب البحر األبیض المتوسط سنة أل

.1992جرى في قسنطینة سنة 

أدناه مالعب دولیة ووطنیة ذات المواصفات القانونیة 1وتملك الجزائر حالیا كما هو مبین في الجدول 
.والدولیة

):1(جدول رقم 

اسم الملعبالوالیات
الجزائر العاصمة

قسنطینة
عنابة

سطیف
باتنة

تیزي وزو
بجایة

معسكر
تلمسان

جویلیة5
ملعب حمالوي

ملعب الوحدة المغاربیة
1945ماي 8

المركب الریاضي لباتنة
ملعب أول نوفمبر

المركب الریاضي بجایة
ملعب الوحدة اإلفریقیة

العقید لطفي
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والتي تتیح إمكانیة إقامة بطوالت على المستوى الدولي، وتملك هذه المالعب ذات مواصفات دولیة 
.كافة الشروط والمستلزمات لها

أما توزیع المالعب بصورة عامة على والیات الجزائر والتي تحمل مواصفات محلیة أي ال تسمح 
:بإقامة بطوالت على المستوى الوطني والعالمي فهي كاآلتي

نوعیة المالعبالرابطات
محليدوليترابيزنجیليطرطان

)ع(الجزائر 
قسنطینة

باتنة
تیزي وزو

سیدي بلعباس
سطیف

بومرداس
جیجل
الجلفة
مسیلة

األغواط
معسكر
سعیدة
غلیزان

مستغانم
وهران

عین تموشنت
تیارت
الشلف
بلیدة

تلمسان
عنابة
بجایة

4
1
1
1
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
4
1

-
-
-
-
1
-
1
1
1
1
-
-
1
1
-
1
-
-
1
-
-
-
-

2
1
1
-
2
2
-
-
-
-
1
-
-
-
1
5
1
-
-
1
1
1
1

1
1
1
1
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1

5
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
-
1
1
1
6
1
-
1
1
1
4
1

1509200936المجموع
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09: ملعبا والباقي15یتبین لنا من الجدول أن عدد المالعب التي تحتوي على أرضیة طرطان هي 
ترابي، كما یوجد في مدینة تیارت ملعب مجاالت الجري فیه معبدة كالشوارع وهذا ما أثار 20زنجیل و

.اسغرابنا لخطورة هذه الحالة

التي ذات المواصفات الدولیة أو المحلیة هي متجمعة تبرز لنا هذه الظاهرة على أن المالعب سواء 
) 09(وتأتي بعدها والیات الغرب حیث بلغ عددها ) 12(في مدن الشمال وخصوصا في الشرق والوسط 

أما والیات الجنوب فإنها تخلو من جمیع المالعب حیث إن وجدت فهي مالعب رملیة ال تسمح بممارسة 
.أي نشاط ریاضي ومنها الجري

أیضا من خالل المقابالت الشخصیة ألعضاء الرابطات أن الدولة الجزائریة لم 3ما الحظ الباحثك
ومن هنا . تسعى لتشیید مالعب ذات مواصفات دولیة في هذه الوالیات منذ االستقالل إلى یومنا هذا

ى جاءت المشاركة الضعیفة جدا إن لم تكن منعدمة في مسابقات وطنیة الخاصة بألعاب القوى عل
المستوى الوطني، ولم یالحظ بروز مشاركة ریاضي على المستوى الوطني في بطوالت ألعاب القوى وٕان 
ذلك یدعو إلى األسف الشدید حیث یحرم أكثر من ملیوني شخص قادر على ممارسة الریاضة وخصوصا 

ت إمكانیة أضف إلى ذلك أن في هذه الوالیا. ألعاب القوى التي ال تحتاج إلى إمكانیات مادیة ضخمة
بروز موهوبین في سباقات الجري بأنواعها لما یتمیزون من خصائص جسمانیة ومواصفات بدنیة 

.للعدائین

وبالرغم من عدد هذه المالعب ومن خاللها تتیح مجال ممارسة ومزاولة ریاضة ألعاب القوى وتكوین 
خططة ومبرمجة تسمح بإبراز فرق متخصصة في هذه األلعاب ومن خالل عملیة التدریب الواعیة والم

موهوبین من الریاضیین الشباب ولكن لألسف لم یحص ذلك حیث نشاهد افتقار البطوالت الوطنیة التي 
.تقیمها على المستوى الوطني في أن تنظم مباریات في ألعاب القوى وفي مختلفها

اب القوى وهذا من ولم نشاهد أي تحسن في النتائج لكثیر من هذه الریاضات وخصوصا مسابقات ألع
.إلى یومنا هذا، وهذا یالحظ في الجدول الخاص بالمسافات القصیرة1962

مقابالت شخصیة أجریت في ) وهران، مستغانم، غلیزان، عین تموشنت، تیارت، سعیدة، سیدي بلعباس(رابطات والیات -
.1997عام  3
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.أحسن نتائج المشاركة الجزائریة في المسابقات القصیرة في المحافل الدولیة: الرجال) أ.3(جدول رقم 

1990-19891989-19791980-19691970-1962نوع البطولةالمنافسة
األلعاب اإلفریقیة-م100

)كونغو-برازافیل(
ألعاب البحر-

األبیض المتوسط
)سوریا(

نكروف وعدنان 
)1965(

سالمي محمد كمال 
)برونزیة(87

العاب البحر-م200
األبیض المتوسط 

)سوریا(

سالمي محمد كمال 
)برونزیة(87

البطولة الجزائریةم400

البطولة العالمیة
شتوتغارت

-71-70جاوود 1969جاوود 
72-73-74.

بومندیل الصادق تأهل 
إلى الربع النهائي 

)1993(

)1996(حسین عمار 
م100×4
م200×4
البطولة العالمیةم400×4

شتوتغرت 
تحطیم الرقم القیاسي 

.الجزائري

.الجزائریة في المسابقات القصیرة في المحافل الدولیةأحسن نتائج المشاركة : نساء) ب.3(جدول رقم 

1990-19891989-19791980-19691970-1962نوع البطولةالمنافسة
البطولة المغاربیة بالمغربم100

ألعاب البحر األبیض المتوسط
البطولة العربیة القاهرة

، )1967(غزالن ربیعة 
میدالیة برونزیة
، )1967(غزالن ربیعة 

میدالیة برونزیة
لعزیزي یاسمینة 

میدالیة ) 1989(
.ذهبیة

م200
م400

م100×4
م200×4
م400×4
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ویالحظ أنه ال یوجد من نتیجة إیجابیة في هذه الفعالیات من الجري، وهذا ما یدل على سوء 
فهل یعقل أنه ال یوجد أي ریاضي . التخطیط والبرمجة والتي تتبعها وزارة تكوین الفرق الوطنیة في بالدنا
شبابنا ال یوجد بینهم مواهب وهل أن. أو ریاضیة یشاركون في البطوالت العالمیة والدولیة في هذه الفعالیة

تستطیع أن تحقق نتائج جیدة تسمح لها بالمشاركات الدولیة، ولو كان ذلك یتم ألشیر له في السجالت 
. الدولیة والمخصصة لهذه الفعالیة

.ویتساءل الباحث عن األرقام التي أثبتتها الفیدرالیة الجزائریة للسباقات

لتجارب المیدانیة التي أجریت على الفئات العمریة المختلفة ومنها وبالرغم من ذلك فقد أثبتت البحوث وا
وقبل ذلك في البحث الذي 1966البحث الذي قام به الباحث علي مشیش في  رسالة الماجستیر سنة 

أجراه قصي محمود القیسي مع مجموعة طلبة باحثین على طلبة المدارس االبتدائیة في بعض والیات 
، أن هناك مواهب وخامات شابة یمكن تأطیرها وتنمیتها في هذا النوع من 1991الغرب الجزائري سنة 

على والیات مستغانم، وهران، 1989، وكذلك في البحث الذي أجري سنة )ب.أ.4الجدول (الریاضة 
معسكر، عین تموشنت حول تنمیة السرعة، إن هنالك مواهب لها مستقبل واعد یمكن أن تنمى وتتطور 

ا وجهت لها العنایة وكذلك القیام بإجراء اختبارات دوریة میدانیة لطلبة المدارس نحو األحسن إذا م
أما المشاركة . 1996وقد أكد ذلك بهذه نتائج البحث الذي قام به علي مشیش في . االبتدائیة والمتوسطة

ة الجزائریة النسویة فحدث عنها وال حرج، تفتقر هذه المسابقات إلى المشاركة النسویة بالرغم من أن المرأ
تملك الصفات المورفولوجیة واالستعداد البدني الكبیر الذي یسمح لها بالمشاركة في الفعالیات والنجاح في 

، ولكن المالحظ أن 1989ولعزیزي یسمینة 1967هذه المسابقات ولم نشاهد سوى عداءتین غزالن ربیعة 
حلیة، وأما المشاركة على المستوى الكثیر من الفتیات تشاركن في هذا االختصاص في البطوالت الم

الدولي فأین هي ؟ أین یكمن السبب ؟

.سنتركها للباحثین

وانعكس ذلك أیضا على سباقات التتابع سواء رجال أو نساء، حیث انعدمت المشاركة في جمیع 
ى یومنا إل1962البطوالت على اختالف أشكالها ماعدا الضوء الخافت الذي یبین المشاركة الوحیدة منذ 

هذا، وهي مشاركة الفریق الوطني الجزائري في البطولة العالمیة أللعاب القوى التي أقیمت بمدینة 
ولم تسفر هذه المشاركة عن تأهیل هذا الفریق ماعدا تسجیل رقم خاص للجزائر، إذن 1993شتوتغارت 

.كانت مشاركة رمزیة لینطفئ الضوء بعدها إلى ما ال نعلم
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)ب.أ.4(جدول 

4)11- 9(جدول یبین النتائج التي تحصل علیها أطفال مستغانم، وهران سن 

العشوائیةالعینةفریق وهرانفریق مستغانماالختبارات
م30
م40
م60
م80

5.97
7.61
11.27
14.52

6.14
7.59
11.45
14.67

6.05
8.52
12.33
14.31

6.09
7.94
10.65
14.66

.أحسن النتائج للمشاركة الجزائریة في فعالیة سباقات الحواجز في المحافل الدولیة:رجال) أ5(جدول رقم 

1996-19891980-19791980-19691970-1962نوع البطولةالمنافسة
. م) 69(بوجمعة طرابلس) 3(بطولة مغاربیة م110

ذهبیة
م200
م400
البطولة اإلفریقیة برازافیل -م300

)كونغو(
ألعاب البحر األبیض -

).الجزائر(المتوسط 
األلعاب اإلسالمیة -
).إزمیر(
).سیول(األلعاب األولمبیة -
).القاهرة(األلعاب اإلفریقیة-
).طوكیو(البطولة العالمیة -
ألعاب البحر األبیض -

)الیونان(المتوسط 
ألعاب البحر األبیض -

).فرنسا(المتوسط 

مرتبة1965عامر 
رابعة

) 75(رحوي 
ذهبیة. م

. م) 80(لحسن ساسي 
ذهبیة

) 88(عز الدین براهمي 
نهائي 2/1في 1مرتبة 

وتعرض إلى إصابة خالل 
التدریبات

) 91(عز الدین براهمي 
ذهبیة.م

) 91(عز الدین براهمي 
برونزیة.م

) 91(عز الدین براهمي 
برونزیة .م

) 91(عز الدین براهمي 
برونزیة.م

سنة للمنافسات ) 11- 9(القیاسات واالختبارات للعدادین المبتدئین : ، قصي محمود القیسيعمري فاطمة، معیزة صابرینة-
1991.4القصیرة، سنة 
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أحسن النتائج للمشاركة الجزائریة في فعالیة سباقات الحواجز في المحافل الدولیة:نساء) ب5(جدول رقم

1996-19891980-19791980-19691970-1962نوع البطولةالمنافسة
)المغرب(بطولة مغاربیة م100

ألعاب البحر األبیض 
)سوریا(المتوسط 

)برشلونة(البطولة العالمیة 

)القاهرة(البطولة العربیة 

)1969(غزالن ربیعة 
میدالیة ذهبیة

) 87(زعبوب نصیرة 
میدالیة برونزیة

)89(لعزیزي یسمینة 
المرتبة الثامنة
) 89(لعزیزي یسمینة 

میدالیة ذهبیة
م400

1963أ تظهر لنا مأساة أخرى، حیث أن أول نتیجة سجلت كانت سنة .5أما من خالل الجدول رقم 
في البطولة المغاربیة والتي احتضنتها لیبیا حیث استطاعت الجزائر الحصول على میدالیة ذهبیة في 

تائج المشرفة م حواجز، أما بقیة المسافات فال یوجد أي شيء بعد هذا التاریخ من حیث الن110سباق 
وهي النتائج التي سجلها عز الدین براهمیة خالل البطولة العالمیة وألعاب 93إلى 91سوى سنوات 

.وبعدها لم نشاهد أي نتیجة لحد اآلن تذكر. البحر األبیض المتوسط بالیونان وفرنسا

غزالن ربیعة : إلى یومنا هذا وهما على التوالي1962أما عند النساء فنالحظ مشاركة عداءتین منذ 
جدول (م حواجز 100في اختصاص 1987سنة ظهرت لعزیزي یسمینة سنة 20وبعد 1967سنة 

فتیان أو أین یكمن السبب یا ترى ؟ رغم وجود طاقات هائلة عند شبابنا : وهنا یطرح الباحث السؤال) ب5
.فتیات



مجلة العلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية

2001ربمسيدث الثلالعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

مفھرسةعلمیة محكمةمجلة 

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

43

أحسن النتائج للمشاركة الجزائریة في المسافات المتوسطة والطویلة في المحافل :أ الرجال.6جدول رقم 
الدولیة

1996-19891980-19791980-19691970-1962نوع البطولةالمنافسة

م800

ألعاب البحر البیض -
)تركیا(المتوسط 

ألعاب البحر األبیض -
)الجزائر(المتوسط 

ألعاب البحر األبیض -
)سوریا(المتوسط 

ألعاب البحر األبیض -
)سبلیت(المتوسط 

ألعاب البحر األبیض -
)الیونان(المتوسط 

األلعاب األولمبیة -
).برشلونة(

) 70(عزوزي 
فضیة.م

) 75(جاودي 
فضیة.م

) 76(عمار براهمیة 
فضیة.م

مرسلي عبد الرحمن 
فضیة.م) 79(

) 91(عبد النوز رضا 
ذهبیة.م

)91(عبد النوز رضا 
مرتبة سادسة

م1500

) برازافیل(األلعاب اإلریقیة 
)میونخ(األلعاب األولمبیة 
)سوریا(األلعاب العربیة 
)دیسلدورف(البطولة العالمیة 

)صوفیا(األلعاب الجامعیة 
ألعاب البحر األبیض 

)سبلیت(المتوسط 
األلعاب الجامعیة 

)تركیا-بوخاریست(
داخل ) 3(البطولة العالمیة 

)سفیل(القاعة 
خارج ) 3(البطولة العالمیة 

)طوكیو(القاعة 
ألعاب البحر األبیض 

)فرنسا(المتوسط 
)أطلنطا(األلعاب األولمبیة 

) 65(محمد جمال 
الرتبة السابعة

تأهل ) 72(عزوزي 
للنصف النهائي

مرسلي عبد الرحمن 
ذهبیة.م) 76(

مرسلي عبد الرحمن 
الرتبة الرابعة) 77(

مرسلي عبد الرحمن 
ذهبیة.م) 77(

مرسلي عبد الرحمن 
) 81(عمار براهمیة برونزیة.م) 79(

برونزیة.م
) 91(نور الدین مرسلي 

ذهبیة.م
) 91(نور الدین مرسلي 

ذهبیة.م
) 93(نور الدین مرسلي 

ذهبیة.م
) 96(مرسلي نور الدین 

ذهبیة.م
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م5000

)میونیخ(األلعاب األولمبیة 

ألعاب البحر األبیض 
)الجزائر(المتوسط 

)سوریا(األلعاب العربیة 
ألعاب البحر األبیض 

)سبلیت(المتوسط 
)الرباط(البطولة اإلفریقیة 

تأهل ) 72(رحوي 
إلى نصف النهائي

) 75(بن علي
برونزیة.م

برونزیة.م) 76(رحوي
) 79(حبشاوي 

فضیة. م
عبد النور هاشمي 

)79(
ذهبیة.م) 84(عبد النور 

ألعاب البحر األبیض م10000
)الجزائر(المتوسط 

ألعاب البحر األبیض 
)سبلیت(المتوسط 

ألعاب البحر األبیض 
)فرنسا(المتوسط 

) 75(رحوي 
برونزیة.م

ذهبیة.م) 79(نشاد 
) 79(حبشاوي 

مرتبة سادسة) 93(عزایج برونزیة.م

المرتبة ) 94(سالمي محمد )برشلونة(األلعاب األولمبیة الماراطون
59

نصف 
الماراطون

المرتبة ) 94(كوحیل كمال )أوسلو(البطولة العالمیة 
16

العدو 
الریفي

)برازافیل(السباق الدولي 
البطولة العالمیة للعدو الریفي 

)المغرب(
المغاربیة للعدو البطولة 

)المغرب(الریفي 
البطولة العربیة للعدو الریفي 

)لیبیا(
البطولة العربیة للعدو الریفي 

)بغداد(
البطولة العالمیة للعدو الریفي 

)برشلونة(
البطولة اإلفریقیة للعدو 

)المغرب(الریفي 
البطولة العالمیة للعدو الریفي 

)بوخارست(

) 62(عمار حمو 
میدالیة ذهبیة

لفریق الوطني المرتبة ا
)83(األولى 

) 84(بنور عبد النور 
ذهبیة.م

) 86(الفریق الوطني 
المرتبة األولى

76مرتبة ) 90(عمار مال 
مرتبة ) 90(عزایج یحي 

11
مرتبة ) 91(عزایج یحي 

25
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أحسن النتائج للمشاركة الجزائریة في المسافات المتوسطة والطویلة في المحافل :أ الرجال.6جدول رقم 
الدولیة

1996-19891980-19791980-19691970-1962نوع البطولةالمنافسة
) 2(البطولة المغاربیة م800

)الجزائر(
)الجزائر(األلعاب اإلفریقیة 
) 5(البطولة اإلفریقیة 

)الجزائر(
) 6(اإلفریقیة البطولة 

)الغوس(
)برشلونة(البطولة العالمیة 
)القاهرة) (5(البطولة العربیة 

ألعاب البحر األبیض 
)فرنسا(المتوسط 

arianeأریان 
میدلیة ذهبیة) 68(

سكینة بوطمین 
میدالیة ) 78(

ذهبیة

ذهبیة.م) 88(حسیبة بولمرقة 
ذهبیة .م) 89(حسیبة بولمرقة 
ذهبیة.م) 88(حسیبة بولمرقة 
ذهبیة.م) 89(حسیبة بولمرقة 

) 3(األلعاب اإلفریقیة م1500
)الجزائر(

)الجزائر(البطولة اإلفریقیة 
) 2(البطولة العالمیة 

)مونتلایر(
)تونس(البطولة اإلفریقیة 
)طوكیو(البطولة العالمیة 

)برشلونة(األلعاب األولمبیة 
) شتوتغرت(البطولة العالمیة 

)أطلنطا(األولمبیة األلعاب 

سكینة بوطمین 
ذهبیة.م) 78(

سكینة بوطمین 
ذهبیة.م) 79(

سكینة بوطمین 
مرتبة ) 78(

خامسة

ذهبیة.م) 89(حسیبة بولمرقة 

ذهبیة.م) 91(حسیبة بولمرقة 
ذهبیة.م) 92(حسیبة بولمرقة 
ذهبیة.م) 93(حسیبة بولمرقة 

عدم ) 96(حسیبة بولمرقة 
دور نصف نهائي مرورها 

.لوجود إصابة
م3000

الماراطون
نصف 

الماراطون
العدو 
الریفي
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كما نسجل كذلك النتائج الجیدة التي حصل علیها الفریق الوطني للعدو الریفي في البطوالت العربیة 
واإلفریقیة خاصة، ولكن في المحافل ذوي مستوى عالي لم یستطع تسجیل هذه النتائج، ورغم هذه النتائج 

یجاد مواهب شابة أي سوف في هذا النوع من الریاضة إال أنه نالحظ أیضا عدم تطور وعدم البحث في إ
تكمل مسیرة هؤالء العدائین، ولكون هذا النوع من الریاضة ال یحتاج إلى وسائل وٕامكانیات ضخمة، 
والحمد هللا فإن الجزائر یتوفر فیها كل مستلزمات تطویر هذه الریاضة لتنوع تضاریسها إضافة إلى 

والتي هي مواصفات مثالیة تسمح لنا بتكوین المواصفات الجسمانیة التي یتمیز بها الكثیر من الجزائریین
مدرسة خاصة في العدو والمسابقات المتوسطة والطویلة والتي نستطیع من خاللها المشاركة المستمرة على 

أما عن السیدات هناك نقص كبیر بحیث ینعدم وجود عداءات منذ . جمیع األصعدة في اللقاءات الدولیة
.إلى یومنا هذا76عام 

اءل الباحث، إذا ذهب هؤالء األبطال األولمبیین والدولیین من سوف یخلفهم في هذا ویتس
االختصاص ؟ ومن هو المسؤول عن التدني في هذه الریاضة ؟ حیث لم نشاهد أي أرقام للرجال والنساء 

.على كل المستویات

ئه مع قصي محمود وعند اطالعنا على النتائج التي تحصل علیها الباحثون بن سي قدور الحبیب وزمال
منه ) 18-17(منهاج تدریبي لتطویر مطاولة السرعة لعدائي المسافات المتوسطة (القیسي في بحثهم 

تبین لنا أن هناك طاقات وٕامكانیات كبیرة یمكن استغاللها وتطویرها نحو األفضل وٕان توجد مدرسة 
الخ باإلضافة إلى اكتشاف طاقات ...اجزائریة تستطیع أن تتنافس مع المدارس من الكامرون وٕاثیوبیا وكینی

.جیدة في جنوب الجزائر حیث لحد یومنا هذا لم یجرى أي مسح للكشف عن هذه الطاقات

:االستنتاجات

أن هنالك 1962-1913إذا ما تم تحلیل عملیة مشاركة الجزائر في المحافل الدولیة ما بین فترة -1
مشرفة ومنها المیدالیة الذهبیة واألولمبیة المسجلة باسم نتائج تحصل علیها الریاضیین الجزائریین كانت 

كما یالحظ عدم مشاركة جزائریة واسعة لمعظم فعالیات الجري أللعاب ...بوقرة الوافي ولكنها ذهبیة لفرنسا
.القوى، حیث اقتصرت على سباقات الماراثون فقط

ولمبي واقتصرت على على المستوى الدولي واأل1998-1962یالحظ وجود نتائج مشرفة من -2
.المسافات المتوسطة والطویلة
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إن النتائج التي تحصلت علیها الریاضیات الجزائریات كانت في هذا المجال ضعیفة بالرغم من وجود -3
.ریاضیات محترفات مثل بلمرقة وعزیزي یسمینة لكنها لم تعرف أسماء أو ریاضیات أخریات

ئین الشباب لمزاولة هذه الریاضة بالرغم من كثرة البحوث المیدانیة یالحظ عدم االهتمام والعنایة بالناش-4
التي أجریت سواء كانت على مختلف المستویات في المدارس أو في النوادي أثبتت كفاءة وقدرة الشباب 

.الریاضي في تحقیق النتائج الجیدة في جمیع فعالیات الجري

جالي والنسائي یكاد یكون منعدما من حیث المشاركة إن فعالیات جري المسافات القصیرة والتتابع الر -5
العالمیة أو مزاولة مثل هذا النشاط بالرغم من كثرة البحوث التي أجریت وأثبتت صالحیة الشباب الجزائري 

.لمزاولة هذا النشاط

:المراجع

سافات منهاج تدریبي مقترح لتطویر مطاولة السرعة لعدائي الم: قصي محمود مهدي القیسي وآخرون-1
.1995مذكرة لیسانس . المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة). 18-15(المتوسطة 

القیاسات واالختبارات للعدائین المبتدئین في المسافات القصیرة : قصي محمود مهدي القیسي وآخرون-2
.92-91المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، ). سنة11- 9(

خصائص وصفات ومقارنة السرعة وتنمیتها لدى العدائین : قصي محمود مهدي القیسي وآخرون-3
.1989المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة . سنة) 11-9(الشباب 

درس التربیة البدنیة والریاضیة ورفع المطاولة العامة لدى تالمیذ المرحلة الثانویة: عبد الالوي وآخرون-4
.1995المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة مستغانم . لوالیات الغرب الجزائري

المؤسسة . مشاركة الجزائر في ألعاب البحر األبیض المتوسط: الفیدرالیة الجزائریة أللعاب القوى-5
.1993الرویبة -الوطنیة لالتصال والنشر واإلشهار، وحدة الطباعة

6- Ali Mechiche : Contribution à la mesure de l’aptitude physique des élèves garçons du cycle
secondaire Algérien (pratiquant l’EPS dans le cadre scolaire). Mémoire de Magister 1995.

7- Fédération Algérienne d’athlétisme : 30 ans d’histoire d’athlétisme Algérienne 93.

8- Fédération Algérienne d’athlétisme : guide moral et financier 95.
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9- Fédération Algérienne d’athlétisme : guide fédéral technique 95.

10- Fédération Algérienne d’athlétisme : rapport moral et financier 96.

11- Hamid Grine : Al- Manach tome 1 86.

12- Ligue d’athlétisme d’Oran : Bilan moral et financier 96.

13- Ligue d’athlétisme de Mostaganem : Bilan moral et financier 96.

14- Ligue d’athlétisme de Tiaret : Bilan moral et financier 95.

15- Ligue d’athlétisme de Sidi Bel abbes : Bilan moral et financier 95.

16- Ligue d’athlétisme de Relizane : Bilan moral et financier 95.

17- Ligue d’athlétisme de Saida : Bilan moral et financier 95.

18- Ligue d’athlétisme d’Ain T’émouchent: Bilan moral et financier 96.

19- Ministère de la jeunesse et du sport : spécial 6ème jeux Africains. C.N.I.D.S 95.

20- Ministère de la jeunesse et du sport : Jeux Méditerranéens. C.N.I.D.S 95.

21- Ministère de la jeunesse et du sport : Les Algériens aux jeux olympiques. C.N.D.S 95.

22- Ministère de la jeunesse et du sport : le C.S.S.A à Alger. C.N.D.S 96.

:المقابالت الشخصیة

.11/03/1997عمار براهمیة عداء قدیم في الفیدرالیة الجزائریة - 

.02/02/1997قران هواري عداء قدیم وعضو في رابطة ألعاب القوى لوهران - 

.وهران، مستغانم، سیدي بلعباس، عین تموشنت، سعیدة، تیارت، غلیزان: رابطات الوالیات- 
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ظواهر اكتشاف الموهوبین لتالمیذ المدارس لكال الجنسین وسبل تطویر المستوى الریاضي في الوطن 
العربي

سنة12-11بحث على تالمیذ المدارس في عمر 

عبد الحكیم الطائي: إعداد الدكتور

أستاذ محاضر

فیة وعلمیة، بل لم یقتصر التطور الذي شمل الوطن العربي على جوانب اقتصادیة واجتماعیة وثقا
شمل الجوانب األخرى ومنها مجال التربیة البدنیة والریاضیة وذلك باعتبارها من مجاالت الحیاة العصریة 

.المتقدمة التي یشهدها الوطن العربي

ورغم وصول طلبة المدارس بمختلف مراحلها مستویات جیدة لكن تبقى تطلعات المجتمع العربي إلى 
لقد تناول . نهم القاعدة األساسیة في تحقیق إنجازات كبیرة في مجال التربیة البدنیةاحتوائهم وتوجیههم أل

الباحث في هذا البحث موضوعا مهما إسهاما منه في إیجاد أفضل السبل في عملیة اكتشاف الموهوبین 
الوقوع وظواهر التطور الحركي لدیهم لغرض االنتقاء ومن ثم تعیینهم للفعالیات الخاصة بهم وذلك لتجنب

لقد أظهرت أكثر من دراسة واستنتج أكثر من باحث األسباب التي تكمن وراء . بأخطاء في هذه العملیة
عدم تقدم المستوى الریاضي لیس في الوطن العربي، بل في دول العالم المتقدمة ومن هذه األسباب عدم 

لیة تدریب منتظمة ضمانا إمكانیة اكتشاف الموهوبین في مختلف األلعاب في وقت مبكر وزجهم في عم
.للوصول إلى المستوى الدولي المتقدم

لقد أجمع خبراء التربیة الریاضیة في كلیة التربیة الریاضیة جامعة بغداد في استبیان وجه إلیهم 
هو الفرد الریاضي الذي یمتلك مؤهالت وصفات بدنیة وذهنیة فطریة جیدة تجعل (لتحدید مفهوم الموهوب 

).راته وقابلیاته الحركیة أعلى من قدرات وقابلیات األفراد في نفس المرحلة أو العمر الزمنيمن مستوى قد

:مما تقدم تكمن مشكلة البحث في

اكتشاف الموهوبین في المدارس االبتدائیة والمتوسطة في وقت مبكر ضمانا لتحقیق اإلنجاز والمستوى * 
.الجید
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.ٕامكانیة االرتقاء بهممعرفة ظواهر التطور الحركي للموهوبین و * 

.وضع المستوى الریاضي تحت إدراك المعلم والمدرب للعمل على تحسینه وتطوره بشكل أفضل* 

.معرفة االرتباط بین عملیة درس التربیة البدنیة في المدارس وانتقاء الموهوبین بصورة مبكرة* 

:حدد الباحث أهداف هذا البحث في النقاط التالیة

.الموهوبین ومستوى تطور الظواهر الحركیة عندهمإیجاد أهم خصائص* 

.معرفة مستوى التطور لتلك الخصائص في مراحل التدریب المختلفة* 

.معرفة إمكانیة تحقیق المستوى الجید اآلني لتالمیذ المدارس وتأثیره على استمرار تقدمه* 

.معرفة الطرق والوسائل التدریسیة المناسبة والتخطیط السلیم* 

شملت مجاالت البحث عینة من البحوث والدراسات واآلراء التي وضعها االختصاصیین في هذا 
حیث حلل الباحث نتائج بعض المقارنات بین نتائج التالمیذ في . الموضوع وآراء نخبة من الباحثین

. الصف الخامس والسادس االبتدائي ومستوى اللیاقة البدنیة والتطور الحركي

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي والذي اعتمد على تحلیل بعض الدراسات والبحوث وعلى 
المراجع والمصادر والكتب المتوفرة من خالل عرض اآلراء والنتائج التي توصل إلیها الباحثون ومدى 

.االستفادة منها في هذا البحث

ع مهم جدا، لقد عرف الموهوب بشكل عام على إن إعطاء تعریف لماهیة الموهوب في هذا الموضو 
5"الطفل الذي یبدي بشكل ظاهر قدرة واضحة في جانب من جوانب النشاط اإلنساني"أنه 

كل ذي موهبة سواء أكان ذكاء ممیز أو قدرة ابتكار عالیة أو أي "كما عرف خلیل معوض الموهوب 
الطفل الذي یبدي بشكل "د عرف الموهوب بأنه ، أما یوسف میخائیل فق"استعداد أو قدرة خاصة ممیزة

ظاهر قدرة واضحة في جانب من جوانب النشاط اإلنساني وكذلك القدرة على توظیف الذكاء بحیث یرتفع 
، لقد كانت عملیة اكتشاف وانتقاء "بمستوى مسؤولیة الفرد في استخدام إمكانیاته بأقصى ما لدیه من جهد

.قدرات وصحة الموهوب، دار الفكر الجامعي، القاهرة: میخائیل معوض- 5
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یق الصدفة، بینما نجد الیوم أن هذه العملیة تخضع لقوانین وأنظمة الموهوبین من األطفال تتم عن طر 
دقیقة في انتقاء الموهوبین واكتشافهم وتعیینهم لأللعاب الریاضیة بشكل عام وألجل تجنب فرصة الوقوع 

فمن الظواهر . في أخطاء، یتطلب منا االستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال
.بشكل خاص) المدارس األساسیة(ملیة المالحظة واالنتقاء للموهوبین الریاضیین هي النظریة في ع

لقد اعتمد الباحث على العینة التي سبق أن استخدمها مجموعة من الباحثین في وزارة الشباب وهي 
تلمیذ من كال الجنسین تم اختیارهم بطریقة عشوائیة من بین تالمیذ المدارس في سبع محافظات 4172
سادس من مرحلة الصف الخامس وال1503وعدد الفتیان 2669كان عدد الفتیات . 1983عام 

قد تم استبعاد العناصر التي تزاول التدریب ألسباب تتعلق بمعرفة اللیاقة البدنیة للتالمیذ في . االبتدائي
.هذه المرحلة العمریة واختیار الموهوبین أو الجیدین منهم

استخدم الباحث التحلیل والمقارنة، ثم دونت نتائج االختبارات في استمارات خاصة ووضع لها جداول 
. استخدمت بطاریة اختبار اللیاقة البدنیة بعد أن تم االتفاق علیها من قبل مجموعة الباحثین. مخططاتو 

:لقد ضمت بطاریة االختبارات التمارین التالیة

.م30العدو السریع لمسافة -1

.التوافق الحركي-2

.الدقة في الحركة-3

.القوة االنفجاریة-4

.م للفتیان500ت وم للفتیا300المطاولة، مسافة -5

.معدل النبض-6

.طول الجسم- وزن-7

استخدم الباحث الطرق اإلحصائیة إلیجاد مستویات عناصر اللیاقة البدنیة والمقارنة فیما بینها ومن 
لقد أدرجت عینة البحث في جداول خاصة لكل . هذه الطرق، إیجاد النسب المئویة واألوساط الحسابیة

مي إلیها التالمیذ من كال الجنسین، ثم سجلت نتائج اختبارات اللیاقة البدنیة أمام كل محافظة أو منطقة ینت
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محافظة في جدولین منفصلین للفتیات والفتیان حسب عدد كل منهم، وسجلت نتائج كل فرد من أفراد عینة 
.البحث على انفراد حسب العمر والجنس والمحافظة والمجموع العام

:عرض ومناقشة النتائج

):من الوضع الطائر(م 30عدو مسافة - 1

لقد تم تنفیذ العدو على مجال الركض بعد االنطالق من وضع الحركة، بحیث استخدم التوقیت لكل 
لقد تم حساب تصنیف الدرجات التي استخدمت فیها قیم قابلیة السرعة بواسطة خمسة . تلمیذ على انفراد

معنویة مختلفة منها معنویة كبیرة وغیر معنویة ضعیفة جدا لقد أظهرت نتائج السرعة دالالت . مستویات
كما استخدم معاییر التقویم مع النتائج النهائیة القابلیة السرعة فوجدت . مقارنة بأعمارهم من نفس األعمار

منهم مستوى منخفض %26.6من المجموع العام للفتیات حققوا نتائج غیر جیدة، بینما حقق 30.6%
بمستوى جید جدا، وهذا ما یمكن %3.3من نتائج الفتیان بمستوى مقبول %42.8جدا، و نسبة 

. االستفادة منه في التدریب أي الموهوبین الذین یمكن االستفادة منهم

بمستوى متوسط %30من المجموع العام بمستوى ضعیف ونسبة %62أما بالنسبة إلى الفتیات فكانت 
ویرى الباحث أن ذلك یرجع إلى عوامل كثیرة وخاصة . بمستوى جید، أي الموهوبین منهن%8ونسبة 

.الفطریة منها

.وظهر أن المستوى الجید یكمن في األعمار الصغیرة مقارنة باألعمار األكبر

:اختبارات التوافق الحركي- 2

م مع 15اتسم تمرین اختبار التوافق الحركي باستخدام تمرین الركض المتعرج أي قطع مسافة 
شواخص 8ثم یعود الفرد المجرب حامال كرة موضوعة في السلة بطریقة الركض المتعرج بین االنطالق 

م 15مثبتة بأبعاد موحدة بحیث یترك الكرة في السلة األخرى في النهایة األخرى، ثم یستدیر راكضا مسافة 
من أفراد المجموع العام للفتیات %61لقد أظهرت نتائج االختبارات أن نسبة . األخیرة إلى خط النهایة

من أفراد المجموع العام ألفراد الفتیان بمستوى غیر معنوي في %46بمستوى غیر معنوي، في حین كانت 
ثا، في حین كانت 33.9ثا إلى 10لقد استغرق قطع مسافة االختبار للفتیان زمن . قابلیة التوافق الحركي

الباحث جراء مراقبته النتائج أن العدو الكبیر لعینة االختبار من لقد وجد. ثا40ثا إلى 10للفتیات بین 
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إن تلك الفعالیة الحركیة تعتبر أساسیة . كال الجنسین لیس لدیهم القدرة على استثمار بنیتهم بشكل مناسب
ألنها تتطور بالعمر المبكر وأن تطور هذه القابلیة تتطلب تعلیمهم األشكال األساسیة للحركات في 

.ت المبكرةالسنوا

مما تقدم یرى الباحث أن مستوى التطور البدني والذهني یؤثر على تطویر قابلیة التوافق الحركي في 
.العمر المبكر لالستفادة منه لتوجیه الموهوبین في هذه األعمار

:اختبارات الدقة في التصویب- 3

الواحدة داخل األخرى بقطر طوله لقد تم رمي كرة على هدف مؤشرا على األرض برسم ثالث دوائر
.م لبدایة الرمي10م على التوالي، مع رسم خط على بعد 2م، 1.5م، 1

:لقد استخدم رمي ثالث كرات تنس باتجاه الهدف وتم حساب النقاط على الشكل التالي

.نقاط في حالة سقوط الكرة في الدائرة المركزیة3- 

.الثانیةنقطة في حالة سقوط الكرة في الدائرة2- 

.نقطة في حالة سقوط الكرة في الدائرة الخارجیة1- 

.صفر في حالة سقوط الكرة خارج حدود الدوائر الثالثة- 

لذلك أشرت نتائج البحث تقارب المستوى في قابلیة دقة التصویب لعینة البحث من كال الجنسین، أن 
من المجموع العام للفتیات كان بمستوى %39من المجموع العام للفتیان و%58معدل النتائج تؤكد 

إن تلك الحالة تؤشر ضعفا عاما في معدل مستوى تطور هذه الفعالیة وأن . ضعیف في فعالیات التصویب
.نسبة الجیدین الذین یمكن اختیارهم تشكل نسبة ضئیلة

:اختبارات القوة االنفجاریة- 4

لقد استخدم تمرین الوثب العریض من الثبات والقفز إلى األعلى من الثبات أیضا لقیاس القوة 
وجد الباحث أن معدل نتائج أفراد العینة من الذكور تزداد في كال االختبارین نتیجة لزیادة . االنفجاریة

ي اختبار القفز إلى األعلى لقد كانت الفروق كبیرة، حیث كانت النتائج الفردیة في كل مجموعة ف. العمر
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وللقفز ) الحد األعلى(سم 165سم، في حین وصلت الفروق في اختبار الوثب العریض بحدود 60إلى 
.سم50سم واألدنى 215سم، في حین كان الحد األعلى للوثب العریض 5سم واألدنى 65إلى األعلى 

:اختبارات المطاولة- 5

لذا تشیر نتائج اختبارات كال الجنسین أن . م للفتیات300وم للفتیان 500لقد استخدم ركض 
من المجموع %58الفتیات أحسن قابلیة في المطاولة مقارنة بالفتیان، فقد كانت النسبة الجیدة بمقدار 

من الفتیان بمستوى %57لك یكملن المسافة، في حین كانت نسبة %3بمستوى ضعیف و%39العام و
ثانیة 74لقد استغرق قطع المسافة للبنین بین . لم یكملوا المسافة%4بمستوى منخفض و%39جید و

دقیقة في حین كانت نتائج الفتیات تشیر 4.43دقیقة إلى 1.14ثا، أي بین 283ثا إلى 74بنین بین 
.دقیقة2.33دقیقة إلى 4.4ثا، أي بین 153ثا إلى 47إلى قطع المسافة بین 

:القلبنتائج اختبارات معدل ضربات - 6

:لقد تم تسجیل عدد ضربات القلب للفرد الواحد بقیاس ثالث محاوالت

.من وضع الراحة-1

.تكرار، في الهبوط إلى األسفل بثني الركبتین20بعد تنفیذ الفرد -2

.بعد دقیقة واحدة من انتهاء الجهد-3

ظهرت نتائج االختبارات وجود لذلك أ. فتاة225فتى و259لقد كانت العینة التي أجري البحث علیها 
:ثالث فئات

تشمل على النتائج الممتازة التي تعكس قابلیة جسم أفراد العینة على إمكانیة التكیف في :الفئة األولى* 
.مواجهة الجهد البدني

تشمل على الوضع الطبیعي، أي سلوك القلب الذي ال یملك جزء من اللیاقة البدنیة ولكن :الفئة الثانیة
.ى أقل من المستوى المطلوب قیاسا بإمكانیة سعة استیعاب الفردبمستو 

تشمل على النتائج الضعیفة وتعكس عدم قدرة أجهزة الفرد على التكیف المطلوب في :الفئة الثالثة* 
.مواجهة الجهد البدني
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:اختبارات الطول ووزن الجسم- 7

لقد أثر نمو طول ووزن الجسم بشكل ملحوظ لكال الجنسین من التالمیذ، لذا ظهر أن نمو طول جسم 
سنة ثم 14و13-11سنة ویستمر بشكل دائم حتى یصل أقصاه في عمر 11الفتیات یظهر في عمر 

لفتیان فإن یمیل إلى الركود، في حین یرتبط وزن الجسم بزیادة طول الجسم بشكل ملحوظ أما بالنسبة ل
.سنة16سنة وتستمر حتى عمر 12أكبر زیادة تظهر في عمر 

:االستنتاجات والتوصیات

ابتداء التدریب الفعلي المنظم مع المبتدئین والناشئین من تالمیذ المدارس لكال الجنسین في العمر - 
.المبكر

یذ لكال الجنسین خالل سنوات إتباع طرق ووسائل اإلعداد العام في مرحلة تدریب المبتدئین من التالم- 
.التدریب األولى

.مراقبة الموهوب واإلشراف علیه بشكل جید ضمانا الستمرار تقدمه الدائم- 

تطویر التوافق العضلي العصبي في مرحلة عمر المبتدئ في البدایة وذلك لتوسیع قاعدة التعلم - 
.الحركي

ستوى التطور في عمر التالمیذ من كال الجنسین مراعاة التأثیرات السلبیة على المستوى الریاضي وم- 
.أثناء مرحلة البلوغ لكونها ظواهر طبیعیة تصاحب تلك المرحلة

.مراعاة الفروق الفردیة بین كال الجنسین في عملیة التدریب خاصة أثناء مرحلة البلوغ وبعدها- 

.لطفل والعمل على معالجتهامراعاة ظواهر الخمول وتوقف النمو التي تصاحب النمو البدني السریع ل- 

.االعتماد على المعلم والمدرس ذوي الخبرة والمعارف الجیدة- 

.مراعاة أثر الذكاء على مستوى التطور الحركي للتالمیذ وٕاجراء اختبارات لذلك- 

.مراعاة الجوانب الوراثیة والفطریة لدى التالمیذ واالستفادة منها- 
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رؤیة حول قیاس األداء في التربیة

رومان محمد: السید

أستاذ محاضر بجامعة وهران

:مقدمة

یعتبر كل مربي، وكل مكون أنه من المهم أن یكون تعلیمه ناجحا، حیث یتم قیاس نجاح التعلیم 
.بأدوات تقویم معینة تناسب كل األهداف في أغراضه وفي آثاره

یة ؟ وكیف یمكن إنجاز أدوات لقیاس وسنحاول في هذا الموضوع معرفة كیف تسیر العملیة التربو 
نتائج هذا التعلیم ؟ كما أنه یفسر كیفیة التعرف أو إنجاز أدوات التقویم قصد تحدید ما إذا كان الهدف 

، هذه ...محققا أم ال؟ بحیث ال یزن البخار بمتر الخیاط، وال تقاس قطعة موسیقیة بمیزان األشخاص
كما أنه ال یمكن قیاس تحقیق أهداف بأدوات تقویمیة ال تناسب .القیاسات غیر مناسبة مع ما نرید قیاسه

.غیر أن الصعوبات األساسیة ال تأتي من إنجاز أدوات القیاس، وٕانما من األهداف. هذه األهداف

وسنعالج في العنصر األول، مشكل التحدید اإلجرائي لألهداف التربویة، وفي العنصر الثاني، نبحث 
توى أداة القیاس ومحتوى الهدف اإلجرائي، وأخیرا هل الشروط المفروضة في عملیة عن التوافق بین مح

القیاس تشبه تلك التي هي موجودة في الهدف اإلجرائي ؟

:التحدید اإلجرائي لألهداف التربویة- 1

یشیر مفهوم التحدید اإلجرائي، إلى عملیة تحلیلیة تقتضي ترجمة مفهومة إلى ما تنطوي علیه من 
عان ملموسة، ومتمیزة التطبیق التربوي للتحلیل اإلجرائي، على األهداف التربویة التي تتمثل في عملیة م

االنتقال من المستویات العامة التي یعبر عنها هدف تربوي ما، إلى المستویات الملموسة والمتمیزة التي 
.تشكل موضوع الفعل التعلیمي

عل التعلیمي، في فترة محددة، هو تحدید التلمیذ مثال، على تحلیل فإذا كان الهدف الذي یرمي إلیه الف
نص ما من النصوص تحلیال سلیما، فإن هذا الهدف التربوي سیظل هدفا ال معنى له إذا لم یخضع إلى 
تحدید إجرائي، یبرر بالضبط ما ینطوي علیه من دالالت ملموسة، وما یقتضیه من أنشطة تربویة، یصبح 

وبهذا المعنى، یعبر مفهوم التحدید اإلجرائي، مطبقا على األهداف التربویة، . ل تدرجيالتحكم فیها بشك
عملیة معقدة، تبدأ بتحدید الغایات التربویة، وتنتهي بإبراز السلوكات، أو المهارات التي تشكل في نفسه ما 
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لمجردة لألهداف غیر أن طبیعة االنتقال من المستویات العامة أو ا. سیعمله المعلم في قیاس األداء
التربویة إلى المستویات الملموسة، ال تأخذ نفس المعنى، لدى كل الباحثین المختصین في علوم التربیة، 

.نصادف عددا من النماذج المختلفة حول داللة واحدة للتحدید اإلجرائي

لمثالي بیرزیا في تحدید اإلجرائي لألهداف یفترض هذا النموذج التحقیق ا" س"سندرس نموذج 
.االشتقاق والتخصیص: لعملیتین أساسیتین هما

تتمثل عملیة االشتقاق في االختزال المستمر للغایات في إطار مرمي، واختزال هذه األخیرة في :االشتقاق
.إطار أهداف عامة

یة، ویمثل المرحلة الثانیة في عملیة التحدید اإلجرائي، كما یقترحها بیرزیا، وتقتضي هذه العمل:التخصیص
هذه األهداف تكون قابلة . التحدید الدقیق للمحتوى المدرسي الملموس الذي سیحقق بواسطة هدف عام ما

.للمالحظة والقیاس

ما هي المكونات األساسیة للهدف اإلجرائي ؟

القابل " النشاط التربوي"یشیر إلیه تقریبا كل الباحثین وهو السلوك أو ما یسمى أیضا :المكون األول
ماذا نعني باإلنجاز السلوكي ؟ المقصود هو ما یتمكن الفرد من تحقیقه آنیا من سلوك محدد، . للتحقیق

.وما یستطیع المالحظ الخارجي أن یسجله بأكبر قدر من الوضوح والدقة

إن اعتماد اإلنجاز السلوكي كمقیاس لتحدید األهداف اإلجرائیة، قد أدى إلى وضع العدید من 
دت كثیرا على صیاغة تلك األهداف بشكل كبیر من الدقة، ونجد على رأس هذه التقنیات التي ساع

.1962سنة " روبیر ماجر"التقنیات العمل الذي أنجزه 

وفیما یلي نورد نموذج عن هذه التقنیات التي اتخذت من اإلنجاز السلوكي أو السلوك النهائي مقیاسا 
".ماجر"یة لصیاغة األهداف اإلجرائیة ویتعلق األمر بتقن

:وصف السلوك النهائي وهو كاآلتي

.عبارة عن مجموعة من الكلمات والرموز التي تصف مقاصده:أوال

.هدف یبلغ هذه المقاصد من خالل وصف ما سیفعله التلمیذ للبرهنة على أنه قد توصل للهدف:ثانیا

سلوك واضح، ویتضمن بالدرجة الذي یدل فعال على " سلوكي"وغالبا ما یتم اللجوء إلى استعمال فعل ) أ
سهى، سرد، استظهر، قال، كتب، رتب، عدد، : األولى معنى واحد، ال یقبل التأویل، مثل األفعال التالیة

...میز، حكى، رسم،
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أن یقوم المدرس بتحدید الشروط التي سیظهر في إطارها سلوك المتعلم، وغالبا ما یتم هذا التحدید، ) ب
عة من المعلومات اإلضافیة، أو من الوسائل، أو التجهیزات التي ستساعده على إما بتزوید التلمیذ بمجمو 

.إنجاز السلوك، أو بحرمانه من تلك الوسائل

أن یقوم المدرس أخیرا بتحدید مقاییس اإلنجاز المقبول، ومعنى ذلك أن المدرس سیقوم بإبراز مالمح ) ج
.حاول التلمیذ أن یصل إلیهأو سمات السلوك الذي سیعتبر مقبوال من طرفه والذي سی

:بعض األمثلة عن األهداف اإلجرائیة

عواصم إفریقیة، وبإمكانه أن یستعمل خریطة للكرة ) 9(تسع ) فعل سلوكي(أن یتمكن التلمیذ من ذكر ) 1
).مقاییس قیاس األداء(على أال یتعدى عدد األخطاء المرتكبة ثالثة ) شروط إنجاز السلوك(األرضیة 

شروط (على أسماء األمویین ضمن قائمة أسماء كثیرة ) فعل سلوكي(التلمیذ من تسطیر أن یتمكن ) 2
).مقاییس التقویم(على أن ال یتعدى عشرة دقائق على األكثر ) إنجاز السلوك

:المراحل في تفسیر الهدف اإلجرائي وهي

تحكمهم في الهدف في التعرف على الكلمة أو الجملة التي توضح ما سیقوم به التالمیذ للبرهنة عن ) أ
.األمثلة التي قدمتها، األداء المنتظر من طرف المتعلم هي الذكر، التسطیر

األداء هو نشاط موجه نحو الهدف، ودرجة نجاح هذا النشاط، یشیر األداء أیضا إلى "مع العلم أن 
".النتیجة المحصل علیها من طرف تلمیذ في عمل مدرسي

ء هو القصد األساسي، لكن التسطیر لیس هو القصد األساسي إنما هو تسجیل ما إذا كان األدا) ب
.مؤشر یخبرنا على قدرة التلمیذ على التعرف عن أسماء من بین أسماء أخرى

.ینبغي تحدید القصد األساسي الواجب تحدیده من األداء وهل قابال للمالحظة أم ال) ج

.راقبة قدرة التلمیذ على حمل معنى القصد األساسيینبغي اختبار المؤشرات التي تتضمنها األهداف لم) د

:التوافق بین محتوى أداة القیاس ومحتوى الهدف اإلجرائي. 2

:لتوضیح هذه الفكرة نقترح بعض األمثلة التالیة

األداء هنا . م على رصیف حجري مستوى دون السقوط30القدرة على االنتقال فوق دراجة في مسافة ) أ
.جة، هي قابلیة المالحظة وهذا ما یطلبه الهدفهو االنتقال فوق درا
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إذن الطریقة الوحیدة لمعرفة النجاح بالنسبة للهدف، هو الطلب من المتعلمین على االنتقال فوق الدراجة، 
.أي أداة للقیاس

یستحیل معرفة ما إذا كان التالمیذ قادرین على االنتقال فوق الدراجة إذا طلبنا منهم وصف قطع 
.وعلیه، إن كانت األداة المسجلة في الهدف مباشرة، فهي القصد األساسي...لدراجة الخغیار ا

األداء المسجل والقابل للمالحظة . عن األفعال في سلسلة من الجمل) بالتسطیر(القدرة على التعرف ) ب
هذه هو التسطیر، وهو مؤشر بسیط ومباشر واألكثر شیوعیة وفي متناول التالمیذ، ماذا نستخلص من 

األمثلة ؟

:نستخلص ما یلي

هو نوع واحد من أداة القیاس یكفي لمعرفة القصد األساسي بحیث : القصد األساسي القابل للمالحظة) أ
.نطلب من التلمیذ أن یقوم بالشيء الذي هو مطلوب منه

ق ینبغي إضافة مؤشر للهدف األولي لكي نتأكد بأنه مفهوم ومطب: القصد األساسي غیر المالحظ) ب
.بطریقة عادیة من طرف التلمیذ، بحیث نستدعي التلمیذ إلى اختیار إجابة أو المجيء بإجابة مماثلة

ینبغي التحقیق من القصد األساسي، إذا كان مبهما یجب تغییر الهدف، إذا : مؤشر قابل للمالحظة) ج
في هذه الحالة (تلمیذ كان القصد واضحا، نتحقق إن كان المؤشر مناسبا، بسیطا، مباشرا، وفي متناول ال

).یكتب أو یختار اإلجابة في تقویم األداء

.ینبغي تغییر الهدف أو حذفه: مؤشر غیر قابل للمالحظة) د

هل الشروط المسجلة على مستوى القیاس تشبه تلك التي هي مصاغة في الهدف ؟- 3

.لةمثل ما قمنا به في الجزء الثاني، سنشرع في تقدیم أمثلة لتوضیح هذه المشك

:المثال األول. 1

من الدلیل حیث یوجد تحت ) antenne(القدرة على تركیب أیة قاربة : تم تكوین الطلبة في الهدف التالي
.تصرفه كل القطع، األدوات والمخططات

:وبعد عدة حصص من الممارسة، تم االختیار التالي

. ستجد على طاولة المخبر، عملیة تتضمن القطع والمخطط لتركیب قاربة تلفزیون من النوع العادي
باستعمال كل األدوات من اختیارك، ركب القاربة فوق سقف الورشة، ثم المطلوب تنصیبها على ارتفاع 
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ر في تحقیقه یطلب االختیا. الشروط المطلوبة في االختیار تختلف عن التي هي موجودة في الهدف. م15
یطلب الهدف التركیب واالختیار التركیب . كفاءة أخرى، زیادة عن التي هي موجودة في الهدف

ال نستطیع . وما نستخلصه من هذا المثال هو إذا كانت الشروط مختلفة في الهدف واالختیار. والتنصیب
.القول أن الهدف تحقق

:المثال الثاني. 2

القدرة على تنفیذ اإلجراء لوضع محضر ألي مخالفة للقانون :"تم تكوین الطلبة في الهدف التالي
وبعد عدة حصص من التدریس في هذا " الجزائي مرتكبة من طرف راشد وتتطلب السجن االحتیاطي

بناء سنة، ضبط بالجرم المشهود عندما كان یحرق في23فالن، سنه :"المجال، تم االختیار التالي
یرید الهدف أن یكون التلمیذ ". المطلوب إنجاز كل الخطوات الالزمة لوضع محضر المخالفة. عمومي

.وهذا االختیار مناسب لمعرفة تحقیق الهدف. قادرا على تنفیذ إجراء محضر وهذا ما یوجد في االختیار

:الخالصة

ق بین القیاس والهدف أن عملیة یتضح من خالل عرضنا حول التحدید اإلجرائي لألهداف والتواف
من الضروري التأكد أن األسئلة المطروحة لقیاس . قیاس األداء مشروطة بالتحكم في تقنیات اإلجراء

.األداء تناسب حقیقة الهدف الذي نرید قیاسه
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دور التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیة القدرة على تركیز االنتباه وعالقته بالمیل والدافع

حرشاوي یوسف: إعداد السید

بالدروس بجامعة مستغانمأستاذ مساعد مكلف 

على الرغم من التطور العلمي الذي تشهده التربیة البدنیة والریاضیة في شتى المیادین المختلفة 
والتي أعطت لإلنسانیة أفضل السبل لتحقیق ). الخ....المیدان الفیزیولوجي، علم النفس، علم التشریح، (

ار الطاقة اإلنسانیة، والتي أثبتت أن الممارسة الریاضیة االستقرار النفسي، وأمدتها بأحسن الطرق الستثم
بصورة عامة عملت وتعمل على تطویر الجوانب البدنیة، النفسیة، الحركیة، وكذا تحسین كفاءة األداء 

إال أنه ال یزال یكتنفها بعض الغموض في مدى وٕامكانیة تأثیرها . والرفع من قابلیات اإلنسان الوظیفیة
".تركیز االنتباه"لیة ومنها على القدرات العق

وعلیه جاءت مشكلة البحث في التحقیق من الدور الذي تلعبه التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیة 
القدرة على تركیز االنتباه لما یلعبه هذا األخیر من دور هام وحاسم في الحیاة العامة وخاصة في مجال 

.الممارسة الریاضیة

هل : فإن االفتراض السائد هو) المیل-الدافع(ة الریاضیة تحركها جوانب نفسیة وبما أن الممارس
هناك تأثیر لكل من الدافع والمیل لممارسة النشاط الریاضي على تطویر قابلیة تركیز االنتباه لدى 

تلمیذ ؟145وعددهم ) تالمیذ مدرسة ابن بادیس(سنة بمدینة المحمدیة 13-12المتمدرسین بأعمار 

انطالقا من األهداف التي تسعى التربیة البدنیة والریاضیة لتحقیقها والمتمثلة في تطویر القدرات 
البدنیة، الحركیة، النفسیة، العقلیة إال أن بعض هذه الجوانب لم تجد نفس اإلقبال للدراسة كالجوانب العقلیة 

ریاضیة والذي یعتبر الموجه الرئیسي لكل الذي یلعب دورا هاما في تحقیق النتائج ال" تركیز االنتباه"ومنها 
:نشاط ریاضي هادف فعلیه جاءت بعض التساؤالت لتثیر هذا الجانب منها

هل تؤثر التربیة البدنیة والریاضیة لدى المتمدرسین على قدرة تركیز االنتباه ؟-1

نتباه ؟هل یؤثر كل من الدافع والمیل للنشاط الریاضي لدى المتمدرسین لتطویر تركیز اال-2
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:افترض الباحث أن

.التربیة البدنیة والریاضیة المجسمة عملیا تعمل على تنمیة القدرة على تركیز االنتباه لدى الممارسین-1

:وجود ارتباط قوي بین-2

.المیل للتربیة البدنیة والریاضیة وتركیز االنتباه- 2-1

.الدافع للنشاط الریاضي وتركیز االنتباه- 2-2

الباحث على المنهج التجریبي لدراسة الظاهرة المطروحة وقد تمثلت عینة البحث في تالمیذ مدرسة اعتمد 
.تلمیذ145سنة وبلغ عددهم ) 13- 12(، الذین تتراوح أعمارهم بین )معسكر(ابن بادیس بالمحمدیة 

:مقسمین إلى ثالث فئات

.64الذكور الممارسین -1

64اإلناث الممارسات  -2

17) المعفیین(الممارسین غیر -3

شرع في البحث . تم إجراء االختبارات في الملعب الخاص للتربیة البدنیة الملحق بالمدرسة بالمحمدیة
.05/06/95إلى غایة 10/09/93ابتداء من 

:أدوات وطرق البحث

اختبار في ونظرا لعدم وجود أي. لغرض إنجاز الدراسة اختار الباحث الحلقات لقیاس تركیز االنتباه- )1
مجال التخصص اختار الباحث مجموعة من االختبارات لها نفس مقاییس اختبار الحلقات والتي شملت 

وعلیه أن یشطب أحد . مجموعة من الحركات الریاضیة التي یصادفها التلمیذ في أي نشاط ریاضي
.األشكال المتكررة في خالل دقیقة واحدة

:التي شملت على محورینكما استخدم االستمارة االستبیانیة- )2
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.أسئلة لتحدید درجة الدافع للنشاط الریاضي-1

.أسئلة لتحدید درجة المیل لمزاولة التربیة البدنیة-2

:بعد جمع وتحلیل النتائج توصلنا إلى ما یلي:نتائج البحث

.كیز االنتباهأدت إلى تنمیة تر ) ذكورا وٕاناثا(ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة من قبل الجنسین -1

.ال توجد عالقة ارتباطیة قویة بین تركیز االنتباه والمیل للتربیة البدنیة-2

.ال توجد عالقة ارتباطیة قویة بین تركیز االنتباه والدافع للنشاط الریاضي-3

أثیرا استنادا إلى النتائج المتوصل إلیها أمكننا القول أن ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة تؤثر ت
. إیجابیا وتعمل على تنمیة وتحسین القدرة على تركیز االنتباه، وهذا ما أكدته نتائج المجموعات التجریبیة

إضافة إلى ذلك . أما لدى العینة الضابطة بقیت النتائج متقاربة والفروقات فیها كانت فروقات عشوائیة
وتجلت بدرجات عالیة للمیل للتربیة ) والدافعالمیل(فالتربیة البدنیة والریاضیة اقترنت بالجوانب النفسیة 

إال أن كال الجانبین لم یكن لدیه ارتباط قوي بدرجات . البدنیة وكذا بدرجات عالیة للدافع للنشاط الریاضي
تركیز االنتباه، ومنه أمكننا القول أن تركیز االنتباه في مجال التربیة البدنیة والریاضیة ال یرتبط ارتباطا 

.یل والدافعمباشرا بالم
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RESUMONS LES BRIEVEMENT :
- l’évaluateur vise à discriminer les productions d’un même lot (ce que traduit effet de
contraste entre la note attribuée à la production examinée et celle attribuée immédiatement
avant elle).

- l’évaluateur vise à minimiser un risque d’erreur quant a l(évaluation du niveau de la
production (ce que traduit l’effet d’assimilation entre le niveau reconnu à la production et le
niveau habituel réputé de son auteur).

- cet effet d’assimilation entre évaluations suivantes et évaluations précédentes pour un même
élève se réalise par un traitement différent des indices contenus dans la production selon la
valence de l’information concernant l’élève.

- le langage dans lequel l’évaluation est exploitée influence les discriminations que
l’évaluateur opère entre les productions. L’échelle sur 10 est, paradoxalement, plus
discriminante que l’échelle sur 20.
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PHYSICAL ACTIVITY AS HEALTH-PROTECTIVE BEHAVIOR
IN MIDDLE AGED ADULT (36-60 Y)
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Behavior modification
SUMMARY :

In any preventive health care program for middle aged adults and elderly, the promotion of
physical fitness activities has become an item of priority. However, the increased awaerenss
of the importance of being physically fit is in contrast with the limited number of adults
actually involved in physical fitness activities. This study focuses on the reasons for inactivity
as well as on the perceived motivation to adhere to a fitness program. The health motive was
found, as expected, to be the most important motive to start a physical fitness program. Even
most of the non- active adults believe that for health reasons they should exrcise regulary.
Reasons for inactivity include fatigue and lack of energy, lack of time (other things are more
important and enjoyable), inadequate facilities, experiencing no health difficulties which
would indicate the need for exercise, the implications for their lifestyle and fear of potential
health hazards associated with physical fitness activities.

Adherrece to habituel physical activity has been motivated by social support and
socializing opprtunities and the experiences of relaxation, recreation and relief of tension. The
discrepancy between knowing about health and fitness and really participating on a fitness
program has been intrpreted in terms of cognitive processes, behavior modification and
changing health life- style.
INTRODUCTION :

research concerning the sports participation of belgain adultds bellween the ages of 35 and
60 revealed that only 10% is reregulary involved in organized sports activities (1,2). Research
also revealed that 53% of adults who started a program of physical activity quitted the
program within theree months(8).

These percentages are in contrast with both the moltitude regional and local sportpromoting
intiatives of adults that have been conceived the last yers, and with the increased awareness of
the health-releated benefits of physical activity.
In the resarch reported here we tried to find an explanation for the obvious lack for efficiency
of many adult oriented sportpromotion programs. We also treid to get more insght in the
processes explaining the discrepancy between the belief that one should be more physically fit
and not activity on that belief.

A stdy of the perceived motivation of 800 belgian adults to participate or not in a regular
sport or finessprogram was conducted. Non-participating adults were also asked about the
conditions which would facilitate a chanche in their sedentary lifestyle.
METHOD

Procedure – desgn – questionnaires
Interviews with 50 adults ( sportparticipants and non participants)

Resulted in the listing of 260 incentives and barriers for sportparticipation.
After eliminating redundant and ambiguous items, 220 were registered in two questionnaires.
One aimed at the physically inactive adult and consisted of 37 reasons not to participate and
33 conditions one would be encouraged or compelled to become involved ( again) in sports
activities.
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The second questionnaire intented for physically active adults (consisted) of 150 incentives
for adherence in a sports of fitness program. Each item would be scored on a scale ranging
from 0 to 3 depending on its relative relevance for the repondant.
1500 questionnaires were circulated throughout the five flemish speaking provinces of
Belgium by 120 students of the physical education institute of the K.U louvain. From the 850
questionnaires returned, 839 could be used for further processing.

Being ‘sport- active’ was described as regular participation in physical activities whether it
is organized as well as not organized, excluding workrelated physical activities or on foot or
bicycle to and from work.

The number of respondants according to sex age profession and province is represented in
table1.

Although we didn’t aim for a representative sample we came fairy close to the real
proportions of sexes and ages in the flemish adult population.

Descriptive statistics, factor analytic, univariate and multivaratestatistical techniques were
used to analyse the answers. Results are sudivided into sections focussing on theree different
purposes (goals). The first goal was to reduce the concrete motives to a few dominant
dimentions and to evaluated theree motive-demensions on their relative importance for all
respondants.

The second intention was reveal differences in importance of motives between adults of
different sex, age and proffetion.

A third goal was to interprete these different motives to participate ot not in sport and
fitness programs in the context of the cognitive processes and the behavioral self-management
stragies involved in heath- protictive thinking and behavior.
RESULTS
1. perceived motivation to participate or physical activiteies (table2 and 3)
Why adults do not or no longer participate in sports activities
Factor analysis revealed that the 37 non-participation reasons load on 5 factors. Cronbach’s
for these factors range from 060 to 075 with a mean of 069.
The most important barrier for sportparticipation seems to be Fatigue.
Sportactivities require too much energy after a hard day of work (N1 : Fatigue).

De factor second in importance focusses on the fact that sportactivities aren’t seen as
enjoyable and efficient to relax as other leisure activities such as going to the theatre, listening
to music, reading a book… sports activities don’t have priority and lack of time is  frequently
montioned as the reason for not being physically active (N2 : N0 priority).

Sports also implicate a certain health risk. The possibility of an injuries scares middle aged
adults (N3: Risk).
Some adults say that for health reasons they needn’t enage in sports activities because they
have a healthy lifestyle and enough physical exercise as a substitute for spotrs  e.g working in
the garden, bicycling to work… (N4 : unnecessary).
The last important reason that non-participants mention is that doigspots is very unpeasant
because the sport-related inconviences e.g changeing clothes, showering… and because of
worrying about to look ridiculous, awkards or not youthful ( N5 : annoyance).
Conditions which would encourage, convince or compel a non- participant to consider
participation in sports activities

Factor analyses revealed two factors with a alpha of .87 for both factors. A wareness of a
dercreased or decreasing physical and/or health condition is the most important condition that
instigates adults to consider the suitablity of starting a fitness program (C1 : decreased health
and fitness).
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The secand condition includes that the sports activities offered should meet as much as
possible their needs, expectations are formulated in terms of arranging sportsactivities in
one’s division of time, in terms of presupposed sill level, in terms of adequacy of the facilities
and in terms of similairity in social status, intrests or moves of the co-participants (C2 : a
suitable program should be available).
Why adults participates in sports
Factor analysis revealed 6 factors. Cronbach’s alphas range from.62 to 92 with a mean of 82.

Health was found, expected, to be the most important motive to start to adhere in a physical
fitness program. Adults see physical activity as an action to prevent form physical discomfort
or ilness, or to compensate for one sided daily physical activity (W1 :physical health)

The motive second in importance is the mental relaxation motive.
Sports activities are considred to provide a release of tension in the case of critical of chronic
stress (W2 : mental healthy).

Physical activities provide opportunities for socialization in a comfortable, informal
atmosphere with friends and acquantances (W3 : informal social contact).
Fourth in importance is the achievement motivation (W4 : achievement) fourth in importance
is the achievement motivation (4 : achievement) and fifth the consideration that sports provide
opprtunities to experience some physical exciterment (W5 : physical excitement).

Adults make it clear that they don’t accept to be patronzed by instructors or managers they
want to keeo a certain derum even if participating in sports on a basic level (W6 :decorum).
2. Differences in perceived motivation to participate or not according to sex, age and
profession.
Differences in non- participation motives and conditions (table 4and5)
Wome bother more about loosing decorum than man, they think more they will look
ridiculous and are more annoyed by the the sport related inconceniences. However, women
are more likely to consider sports as a efficient means to … decreased health and are less
relevant to take the first step to initiate a physical fitness program. Men often use minor
abilities and handicaps as a relational for not engaging.

It seems that adults over the age of 45 often consider themselves to be very fragile.
Inactive housewives try harder than working women to avoid overdoig themselves and

consider sports as unnecessary wheras working women choose more to spend their leisure
time quitely at home.

Differences1 in participation motives (table6)

Sporting women are more occupied with socialisation and keeping decorum than men.
Sporting men have a higher need for achievement.

Health reasons and socialisation motives became more incentive, while the relaxation
motive, the search of physical excitement and especially the need of achievement decrease in
importance.

Middele class adults and to a lesser degree also higher class adults rate motives as
relaxation and excitement higher than blue collar workers. The blue collar worker have a
higher score on the need of achievement and are more motivated by health reasons and by the
socialisation opportunities provided by physical activities.
DISCUSSION

According to health psychologist VINCK, evry individual is constantly observing, judging
and interpreting the doncition and functioning of his own body. Usually these observations

1- Only the motives with he highest discriminant function coefficents were considered in the interpretation.
These motives are noted table 6 with a point.
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does’t reveal anything alrming because the discomfort or physical malfunctioning noticed
deviates from an individuals subjective standars within acceptable limits.

If an unacceptable deviation from the norm the is observed, which is the case more often
as one grows oldre, then attention is given to it and causes are being searched .that process of
causal attribution is important since the resulting decisins as to what to do about it drpend
upon it

The nature of the observed physical deficiency itself of course considered but cognitive
factors as well determine the causal atribution process the indivuduals self consept (e.g i don’t
complain easily) and the general idea he has about the causes of illness and health (e.g illness
is a result of infections programs in relationships, incorrect eating patterns… health is more
determined by heredity factors than by lifestyle…).

Such cognitive factors are an important part in ones feeling sick.
Whenever one told that he is sick, he begins to look for symptoms. Usually one finds
something. Any bodily sensation can be judged a symptom. Vice versa one will not accept
that he is sick if he experiences no symptoms in those cause don’t except that someone will
change his behavior because of a non-existant discomfort or illness. This is probably one of
the major reasons why prevention isn’t a easy saleable product and why peopel say that sports
are unnecessary.

There is no pressing reason for starting physical activity as health protective behavior since
there is no awareness of an alarming discomfort.

Some peopel however do act to preserve and protect their health without experiencing
alarming symptoms. That behavior depends upon the priority health and a healthy lifestyle
has us an individuals selfconcept and the hierarchy of his important lifegoals.

Our research findings show that the oldest respondant and those of high level professions
were the most motivated by real and possible threat of poor health.

Once the deviation from the norm is interpreted it appears that people are trying to initiate
some health protective behavior on their own. Only after experiencing no success with these
efforts they decide to consult some expert (a physician, dietetion…) or join an organized
health program.

Usually a whole process of reflections precedes that decision.
First a choice is made among different possibilities of health protective behavior based on

a subjective appreciation of their respective functional efficiency (to get one’s figure back
within reasonable proportions) it is for example more efficient to modify eating patterns than
to participate in sports activities).

A next step would include a cost-benefit analysis in terms of energy and possible risks (To
relax by reading a book costs less energy and can be more efficient than the relaxation one
gets out of swimming on a cold winter night).

When an individual has initiated a sports program, whether or not be will adhere depends
upon the degree to which the sport offer can provide enjoyment (intrinsic motivation) and can
satisfy the needs mentioned earlier in this report (socialisation, relaxation, thrill,
achievement). It depends also on the extent to which the activities offered can meet the
specifici health improvement expectations. Finally the crucial factor for adherence happens to
be a sence of personal commitment (to continue) and the integration of that initiated sportive
behavior in ones weekly life scenario.

The high drop out figures (53% after 3 months) in Belgian rates adult oriented programs
show rather that this is unsatisfactorely the case.

On the one hand, changing lifestyle, daily routines and habits don’t seem to be that easy ;
on the other hand sport policy makers and organizers aren’t fully aware of the motives and
expectations with which adults join a program.
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CONCLUSION
Even though the majority of adults regard less their participation associate sports activities

with good health, many aren’t spurred to action because their health isn’t outweigh the cost in
energy and risk ; and also because neither personal initiatives nor the organizes sports
programs offerd come sufficiently up to their expectations.

Finally starting and continuing a physical fitness program requires personal commitment
and integration of new attitudes and behaviors in one’s life scenario and time scheduling.

Any health promotion policy intested in educating and motivating adults to chabge their
behavior and to adjust their priorities, must be familiar with what adults belive and want. The
differences in stress given to the different motives by important subgroups of adults should
taken into account, and paternalism should be avoided. It is important that participants believe
that they have input in the choice of their activities and get the feeling that some progress or
improvement is made regarding the health complaints which spurred them to ction.
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Table 1 :Number of adult participants and non participants in a fitness program according to
their age, sex and profession.

Non-
Flemish of belgium                  participa               N= 300                 Participants

N= 500

%                         n %                n                                %
SEX

Man                                             49           144              49              234 62
Woman 51           148              51              207                              38
Total                                           100          292*           100              547*                           100

AGE
25-34 - - 81                             15

35-44 39 70 25 178 33
45-54                                           41            157             58              212                              39
55+                                              20              45 17                16                              13
Total                                           100          272*           100              547*                           100

Profession
Men
High 55               39              186                               66
middle                                                          25               18                49 18
low 60               43                44                               16
Total 140*           100              270* 100
Women
Housewife 61                      87                59                 67                              40
Working outside
The home 39                      61                41               102 60
Total 100                   148*             100              169*                           100

PROVINCE
West-Flander                       16                      55 19               69                               13
East-Flander                        19                      26                  9               32 6
Antwerp                              23 67                23              140                            25.5
Limburg                              10                      52                18                 67 12
Bradant                               32 85                29               236                              43
BSD-Germany**                                            7                  2                   3                             0.5
Total 100                 292*              100              547*                           100

* Whenever personal information was incomplete, the respondant was excluded. This was
especially the case when reporting profession. This result in different summation.
**BSD-Belgain Military Troops in Germany. This military personnel, their families and the
supporting services are considered as a Belgain province.
***National Institute for Statistics. Statistic yearbook for 1986; 106; 28, 29, 32, 499.
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Table 2 :survey of the motivational factors ; for each factor  two specimens of the items and
their factor loadiang ; n =number of items, alfa=coefficient of item consistency (cronbach).

Factor
loading

why adults do not participate in sports actovities

.65

.61

.52

.68

.61

.67

.61

.52

.77

.40

.67

.81

.81

.74

N1 SPOTS ACTIVITIES REQUIRE TOO MUCH ENERGY
(n=3 ;alfa=60)
-because its too much me to participate in sports activities after my work
-because it takes up the entire evening which i prefer to keep free so that i

can recuperate from the stress of the day

N2 OTHER FREE-TIME ACTIVITIES TAKE PRIORITY
(n=3 ;alfa=.64)
-because i can relax or have recreation through other activities
-because physical exercise does’t interest me

N3 SPORTS ACTIVITIES CARRY TOO MANY HEATH RISKS FOR
MIDDLE-AGED PARTICIPANTS(n=4 ;alfa=.75)

-because at my age i try to avoid taking risks
-because one can easily overdo it, which isn’t healthy

N4PEOPLE HAVE ENOUGH PHYSICAL EXRCISE WITHOUT EXTRA
SPORTS (n=8 ;alfa=.74)

-bacause i get enough exercise though my work
-because i work a lot in my garden

N5 SPORTS ACTIVITIES ARE UNPLEASANT AND ANNOYING
(n=5 ;alfa=.71)

-because i think that i will look ridiculouse to the others
-because i don’t want all the extra inconveninces (e.g. changing clothes,

showering, etc…)

Conditions which would convingce non participants to participate
C1 DECREASED HEALTH AND FITNESS (n=9; alfa=.87)
- (if) I should experience physical complaints discomfort.
- (if) I should feel a difinite degeneration in my general condition or fitness.

C2 SUITABLE FITNESS PROGRAM SHOULD BE AVAILABLE
(n= 8; alfa = .87
- should there be a suitable groupe.
- if I would know someone in the group.
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Table 4 : results of ANOVA – means  and standard deviations of the motivesof non
participation according to sex age and profession

ANNOY -
ANCE

X      SD

NO
NECE
SSITY

X SD

HEALTH
RISK

X SD

LACK OF
TIME

X SD

Fatigue

X      SD

Barriers for
Starting

A physical fitness
(sports) program

Sex
Men(n=144)                                            0.99  0.76   1.14  0.79                     0.44   0.45
Women(n=148)                                       1.15   0.75   0.93   0.83                    0.72   0.65

T_test -1.79°         2.19 -4.24
Age

35-45yrs(n=70)                                          0.73   0.67
45-49yrs(n=85)                                          1.12   0.84
50+(n=131) 1.15   0.84

F - test 7.54
Profession
Housewife(n=87)         1.29   0.71                       1.06   0.85   1.11   0.66
Working outside
Home(n=61)              1.61   0.69                        0.75   0.77   0.81   0.53

F - test                       2.72 -2.23 -2.88

Sign. Tested at p= 0.001***
0.01**
0.05*
0.10°
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Table 5 : Resultats of ANOVA - MEANS and standard deviation of the conditions for
possible future adherence started by non –participations according to their sex.

In case of decreased When asuitable
Possible future                                   health Program is available
Adherence X             SD X               SD

1.03                0.65
1.28                0.68

-3.10*

1.26            0.71
0.681.45

-2.32*

Sex
Men(n=144)

Women(n=148)
T-test

Sign. Tested at p= 0.001***
0.01**
0.05*
0.10

*only significant differences are reported.
Table 6 : resultts of ANOVA 6 meansand standard deviations of the motives for adherence
of sport participants according to their sex, age and profession.

SEX

AGE :

GROUPCENTROIDSGROUPSDICRIMINANT
FUNCTION

COEFFICIENT***

MOTIVATION
DIMANTION

-.29

.48

.36,sign 0.0000

Men(n=340)

Women(n=207)

Canonical
correlation

-1.11
.19
.46
.57
.00
.03

Achievement
Health

Soc.contact
Decorum
Relation

thrill

GROUPCENTROIDSGROUPSDICRIMINANT
FUNCTION

COEFFICIENT***

MOTIVATION
DIMANTION

.78

.14
-.21
-.58

.37 sign.0.0000

<34(n=81)
35-44(n=178)
45-54(n=212)

>55 (n=16)
canonical
correlation

.70
-.95
-.32
.03
.45
.41

Achievement
Health

Soc.contact
Decorum
Relation

thrill
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PROFESSION:

GROUPCENTROIDSGROUPSDICRIMINANT
FUNCTION

COEFFICIENT***

MOTIVATION
DIMANTION

.06

.28
-.58

.25

High (n=186)
Middle (n=49)

Löw (n=44)

canonical
corrélation

-.59
-.32
-.33
.00
.45
.89

Achèvement
Heath
Soc. Contact
décorum
Relaxation
Trille
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