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:فتتاحیةالكلمة اال

یضم هذا العدد مجموعة متنوعة من البحوث والدراسات، تقع بصورة مباشرة وغیر مباشرة في خریطة 
.علوم الریاضة وعالقتها بالعلوم األخرى

بحیث تنشد إلى مزید من الوعي واإلدراك لمعطیات واقع الریاضة وتحلیل مختلف الجوانب المؤثرة فیها، 
.للمجتمع تحقیقا لألهداف المنشودةمما یمكن تطویرها خدمة

ولعل ما یجب تأكیده هو أهمیة البحث العلمي في المجال الریاضي لتطویر الریاضة في بالدنا وتحقیق 
وترشیح مقومات التفكیر العلمي بهذا . إنتاجیة قوة العمل عند الفرد الجزائري وتنمیة طاقاته العقلیة والعلمیة

.ت الحاضر والمستقبلالمفهوم یمكننا مواجهة تحدیا

مختلفة، التي تواجه ) مشكالت(لقد تعرضت بحوث ودراسات هذا العدد لجوانب عدة في إطار قضایا 
مسیرة الریاضة، وال نجد مبرر لالستطراد في إیرادها، تاركین ذلك لیستمع القارئ بما فیها من مضامین، 

.قد یرضى عن بعضها، وقد ال یرضى عن بعضها اآلخر

المعهدمدیر 
رمعون محمد. د
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)سنة9-6(اقتراح أساسیات برنامج التربیة البدنیة والریاضیة لتالمیذ الطور األول من التعلم االبتدائي 
.بحث تجریبي أجري على بعض مدارس والیة مستغانم-

قوراري بن علي: األستاذ
أستاذ مساعد مكلف بالدروس

-جامعة مستغانم –معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

:المقدمة
التربویة، الجدیدة وبنظمه وقواعده السلیمة وبألوانه المتعددة میدانا أصبح النشاط البدني في صورته 

من میادین التربیة، وعنصرا قویا في إعداد المواطن الصالح یزوده بخبرات ومهارات واسعة، تمكنه من أن 
.العصریتكیف مع مجتمعه وتجعله قادرا على أن یشكل حیاته، وتساعده على مسایرة

إال أنه مازال هناك فهما خاطئا للتربیة البدنیة 2004فعلى الرغم من أننا على أبواب آفاق سنة 
وأهدافها، لدرجة أنه یمكن القول أنها نوع من األمیة الثقافیة، فالبعض ینظر إلى التربیة البدنیة والریاضیة 

راحة ال بأس بها بین الدروس الیومیة وكثیر من نوع من الحشو في الجدول المدرسي أو أنها فترةإلى أنها 
.الناس ال یعرف ما هي العالقة بین كلمة التربیة كمفهوم واأللعاب التي یمارسها األطفال والشباب

عملیة توجیه للنمو البدني والقوام لإلنسان باستخدام التمرینات "وٕاذا كانت التربیة البدنیة عرفت بأنها 
الصحیة وبعض أسالیب األخرى التي تشترك مع الوسائط التربویة بتنمیة النواحي النفسیة، البدنیة والتدابیر

االجتماعیة والخلقیة، فإن ذلك یعني أن درس التربیة البدنیة الریاضیة كأحد أوجه الممارسات بها یتحقق 
ویحقق أیضا هذه األهداف ولكن على مستوى المدرسة فهو یضمن النمو الشامل والمتزن للتالمیذ

احتیاجاتهم البدنیة طبقا لمراحلهم العمریة وتدرج قدراتهم الحركیة، ویعطي الفرصة للتابعین منهم لالشتراك 
النشاط التنافسي داخل وخارج المدرسة، بهذا الشكل فإن درس التربیة البدنیة ال یعطي مساحة في أوجه 

ة التعلیمیة في مجال النمو البدني والصحي زمنیة فقط ولكنه یحقق األغراض التربویة التي رسمتها السیاس
.للتالمیذ على كل المستویات

ولن تعم فائدة هذه النتائج إال إذا كانت تسیر حسب برنامج وخطوات شاملة األطوار ومدروسة 
الجوانب مع العلم أن هذه البرامج والمناهج لن تبقى ثابتة بل هي قابلة للمراجعة، بحیث تتماشى والتطور 

.كنولوجي والبیئي وتتناسب مع الحدث الجدید للعام الحاليالت
فعلى هذا األساس عملنا على إعادة النظر ومراجعة بعض محتویات البرنامج المقرر الخاص 

سنوات محاولین ) 9-7الفئة العمریة (بالتربیة البدنیة والریاضیة لتالمیذ الطور األول من التعلیم االبتدائي 
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صبغة جدیدة لطرق التعامل مع التالمیذ مج مزود بدلیل لتسهیل التدریس، وٕاعطاء وضع مقترح لبرنا
.بتنظیم جمیع مراحل الدرس

فرؤیتنا ونحن كعاملین في هذا المیدان وجب علینا وعلى كل إنسان له عالقة بهذا الوسط أن یمد ید 
الرئیسي لتحقیق مستویات عالیة هو المساعدة للقیام بالریاضة عامة والریاضة المدرسیة خاصة ألن المنبع

.االهتمام بالفئات الصغرى في حضن المدارس
:مشكلة البحث

إن العالم الیوم في صراع مع الزمن من أجل تحقیق أفضل التطورات في مختلف المیادین وفي 
راسات أقصر مدة ممكنة من الزمن، فلتحقیق هذه النتائج اعتمدت الدول على البحث العلمي بفضل الد

المقننة والتجارب المخبریة من الطرق العلمیة، فرصدت لها المبالغ الضخمة وهیأت لها المستلزمات 
الضروریة تحت المتابعة الجدیدة واإلشراف المستمر باستعمال المناهج والخطوط المناسبة لسالمة كل 

مجهر معظم الباحثین ألنها ه العالم بحیث أصبحت تحتانتباعمل جدید، فالتربیة البدنیة والریاضیة شدت 
.تساهم في تقدم هذه المجتمعات

ذهبنا إلى ذكر أن الوقایة خیر من العالج صحیح ذلك، ولكن مهما كانت حدة الوقایة فالعالج وٕاذا
البد منه، فأصبحت التربیة البدنیة والریاضیة في بالدنا وظیفة تؤدى بشكل عفوي خاصة في المراحل 

الریاضي على الرغم من أن المدرس یعرف أوجه النشاط الحركي الذي یمكن أن االبتدائیة للنشاط
یستخدمه كوسیلة لتربیة اجتماعیة بدنیة، فبالرغم من ذلك ال یمكن أن تعم فائدتها إال إذا كانت تسیر 
حسب خطة شاملة ومدروسة یسیر العمل على نهجها حتى یكتسب الموضوع االستمراریة مع دراسة 

لموجودة والتي یمكن استعمالها لتحقیق الغرض من المنهاج، فالتأثیرات السلبیة لعد إتباع اإلمكانیة ا
البرنامج العلمي والخطوط العریضة والمناسبة لتحقیق الغرض، انعكس على مستوى التالمیذ وعلى 

ب من صحتهم فبمرور الوقت، أصبح التلمیذ یعاني من التعب المبكر ویحس بالملل مما أدى به إلى الهرو 
فأصبح المستوى الریاضي . حصص التربیة البدنیة نتیجة للعمل الروتیني المتداول على طول السنة

للتالمیذ ال یشجع على االستمراریة بهذه الطریقة وال على هذا المستوى هذا ما دفع الباحث إلى طرح 
:التساؤالت التالیة

.عمریةهل أن البرنامج الوزاري ال یفي بمتطلبات هذه الفئة ال- 
.هل أن نقص اإلطارات المختصة أدى إلى ضعف المستوى البدني والریاضي للتالمیذ- 
.أم أن سبب هذا الضعف هو سوء تنظیم الجهد البدني المقدم وعدم تناسبه مع قدرات وقابلیات التالمیذ- 

:أهداف البحث
).األولالطور (تقویم محتویات البرنامج المتعامل به في المدارس االبتدائیة - 
.اقتراح برنامج لتدریس التربیة البدنیة والریاضیة لهذه الفئة- 
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.وضع دلیل علمي یستند علیه المدرس لتحقیق برنامجه- 

:فرضیات البحث
.البرنامج الوزاري الخاص بالتربیة البدنیة والریاضیة ال یفي بمتطلبات هذه المرحلة- 
.بدنیة للتالمیذمحتویات البرنامج المقرر تفوق القدرات ال- 
.البرنامج المقترح یؤدي إلى تطور مستوى الریاضي للتالمیذ ویتوافق مع قدرات الریاضي لهذه الفئة- 

المشكلة التي نتطرق إلى دراستها تعود إلى الواقع الیومي المعاش بقطاع التربیة البدنیة والریاضیة، 
البتدائیة، والشك أن العمل المنظم والمنهجي یترأس كل والمشاكل التي تعاني منها هذه المادة في المرحلة ا

بدایة مشروع عمل وبدون شك أن الحصول على نتائج متوقعة هي نتیجة العمل المتواصل من قبل 
.المختصین في هذا المیدان

والمالحظ الیوم أن التربیة الریاضیة في المدرسة االبتدائیة أصبحت ضحیة العمل الالعقالني 
ش المستمر وعدم إعطاء العمل النظري والتطبیقي لهذه المادة بعدها الحقیقي، ولم یأتي العمل الذي والتهمی

نباشر في البحث ولید الصدفة أو مستوحى من عمل ارتجالي فردي محض وٕانما مستمد من أفكار 
أولي مع وانطباعات العاملین في حقل التربیة الریاضیة بالجهاز التربوي، حیث سبق وأن قمنا بتحقیق

نخبة من المعلمین بالمدارس االبتدائیة والمتوسطة، كما اعتمدنا على دراسة قمنا بها حول أساسیات منهاج 
لتدریس التربیة البدنیة والریاضیة لتالمیذ الطور الثاني، دخلت في إطار تحضیر رسالة الماجستیر سنة 

.دید المشكلة بصفة دقیقة، فكانت هذه المعطیات بمثابة النقاط الرئیسیة لتح1993-1996
في مجال البحث العلمي یعتمد اختبار المنهج المناسب لحل مشكلة البحث باألساس على طبیعة 
المشكلة نفسها، وتختلف المناهج المتبعة قیما الختالف الهدف الذي یود الباحث التوصل إلیه، وفي بحثنا 

.هذا اهتمت مشكلة البحث إتباع المنهج الوصفي المسحي
العینة هي النموذج الذي یجري الباحث مجمل عمله وبحثه علیها وحتى یتم المشروع في تنفیذ العمل 

للقیام بدور المجرب ) السنة األولى، الثانیة، الثالثة(تم اختبار تالمیذ الطور األول من التعلیم االبتدائي 
:والثانیة ضابطة كما هو مبین في الجدولعلیه وتنقسم العینة إلى مجموعتین، المجموعة األولى اختباریة 

التالمیذ المسجلین في مدارس 
2003-2004

النسبة المئویةالعینة المختارة

4103180السنة األولى 
3810205السنة الثانیة 
3432197السنة الثالثة 

مستغانم مدرسة ابتدائیة على مستوى مدینة17مجتمع األصل للعینة من مجموع : 01جدول رقم
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تلمیذا بنسبة، تستغرق هذا العمل مدة 582هذا هو العدد اإلجمالي للعینة التي سنباشر بها العمل 
، أجریت التجارب المیدانیة على تالمیذ بعض المدارس 2003سنتین دراسیتین بدایة من شهر جانفي سنة 

:ارس كما هي مبینة على النحو التالياالبتدائیة الموجودة بمدینة مستغانم حیث كان االختبار ألربع مد

مدرسة العوادیةج

مسكن160مدرسة بطوطة                                 مدرسة غ                   شرق

مدرسة بن ذهیبة ش
.الموقع الجغرافي للمدارس االبتدائیة التي تم فیها تطبیق التجربة بالنسبة لوسط المدینة

لتحقیق األهداف المسطرة والوصول إلى نتائج معینة، اعتمد الباحث عدة طرق علمیة مستعملة في مجال 
:البحث العلمي

، هي عملیة سرد المعطیات والمعارف النظریة )ع المادة الخبریةجم(: طریقة تحلیل المعطیات النظریة-
.التي لها عالقة بالموضوع والتي تتماشى مع أهداف البحث واستنباط النقاط الغامضة وتوضیحها

، من األهم استخداما في مجال التربیة البدنیة والریاضیة، وقد اعتمد طریقة تحلیل االختبارات البدنیة-
الطریقة تبعا لما یتطلبه البحث وخاصة البحث التجریبي، الوصول إلى نتائج دقیقة الباحث على هذه 

.بصورة علمیة صحیحة
، هي عملیة تعوض طریقة االستبیان إال أنها أكثر دقة بفضل المتابعة المیدانیة طریقة مسح التقاریر-

تقاریر الحصص التطبیقیة وتتم هذه العملیة عن طریق تحلیل . للتجربة المطبقة على طول مدة التجربة
التي تقدم أسبوعیا من طرف أعضاء الفریق المشرف على تطبیق العمل، ومن خالل هذه التقاریر یمكن 
للباحث الخروج باستنتاجات تجعله یغیر بعض وحدات المنهاج المقترح التي قد ال تتناسب مع متطلبات 

ة بحیث یتقدم بتوصیات ألعضاء الفریق للعمل التالمیذ كما یتمكن من خاللها متابعة العمل بطریقة محكم
.بها مستقبال

دار البلدیة

وسط المدینة
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أسلوب إجراء التجربة): 1(شكل رقم 

الحصة 2-1

حصة اإلطالع على 
مستوى التالمیذ

اختبار-

مقابلة ریاضیة-

الحصة 3...

حصص التعلیم 
والتدریب

الحصة األخیرة

حصة التقییم

اختبار- 

مقابالت- 

األهداف والمحتویات

تحلیل االختبارات ومالحظة المقابالت 
:ي الجانبللتعرف على مستوى التالمیذ ف

التنظیمي-

الجسدي       تحدید نقاط الضعف-

الحركي-

االجتماعي-

األهداف والمحتویات

تطبیق المنهاج المقترح- 1

محو لنقاط الضعف لدى التالمیذ* 

تدعیم نقاط القوة وهذا بالتمارین مكیفة * 
الحظناه من نقص وضعف عند لما

التالمیذ بصفة عامة، تعلیم المهارات 
.األساسیة

األهداف والمحتویات

مالحظة التالمیذ من جدید وتقییم المستوى 
وهذا ) المستوى الثاني(لیه الذي وصل إ

بنفس االختبار الذي استعملناه في الحصة 
األولى وعن طریق المالحظات والمتابعة 
.المیدانیة خالل حصص التعلیم والتدریب
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:اإلجراءات العلمیة لالختبارات ومواصفاتها

ریبا إذا ما أعید االختبار على یقصد بثبات االختبار هو أن یعطي االختبار نفس النتائج تق:ثبات االختبار
نفس األفراد وفي نفس الظروف وبهذا الشأن قام الباحث بتطبیق االختبار األول على عینة مكونة من 

. تلمیذا من مجتمع البحث وبعد أسبوع وتحت نفس الظروف أعید االختبار على نفس العینة) 30(ثالثین 
وبعد الكشف في جدول دالالت معامل االرتباط ) سونبیر (ثم قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بسیط 

وجد القیمة المحسوبة لكل 0.05البسیط لمعرفة مدى ثبات االختبار عند درجة الحریة باحتمال خطأ 
اختبار هي أكبر من القیمة الجدولیة مما یؤكد لما االختبارات تتمتع بدرجة ثبات عالیة كما هو موضح في 

).3(الجدول رقم 

كد من صدق االختبار، استخدم الباحث معامل الصدق الذاتي باعتباره صدق الدرجات التجریبیة للتأ
بالنسبة للدرجات الحقیقیة التي خلصت من شوائبها أخطاء القیاس والذي یقاس بحساب الجداء التربیعي 

.لمعامل ثبات االختبار وقد تبین أن االختبارات تتمتع بدرجة صدق ذاتي عالیة

بطاریة االختبار التي اعتمد علیها الباحث إلجراء اختبارات بعض الصفات البدنیة معترف بها إن 
دولیا، سهلة، واضحة وبعیدة عن التأویل وعن التقویم الذاتي إذ أن االختبار الذي یتمیز بالموضوعیة 

لشيء اإلیجابي لهذه الجیدة هو االختبار الذي یبعد الشك وعدم الموافقة من قبل المختبرین عند تطبیقه وا
فمثال اختبار القوة یكون . االختبارات استعمالها ضمن الوحدة التدریبیة للمنهج المقترح من طرف الباحث

.ضمن أهداف الوحدة التدریبیة من المنهاج ولهذا نعتبر مفردات االختبارات موضوعیة جدا

تالمیذ المرحلة للعینة، وهذا من أجل معرفة لدىللقیام بالتجربة المیدانیة قمنا بقیاس الصفات البدنیة 
إلیزابیث جولفر "المستوى البدني، ولتحقیق ذلك اعتمدنا على مجموعة من االختبارات التي وضعتها 

Elizabeth Joliver " سنة في أمریكا، حیث 12- 8وهذه االختبارات أجرتها على أطفال تراوحت أعمارهم
لتقویم مكونات اللیاقة البدنیة والمتطلبة لهذه المرحلة وتعتبر هذه تكون هذه االختبارات بطاریة متكاملة

:البطاریة مقننة ومعترفة بها دولیا والتي تتكون من خمسة اختبارات

20، سباق عجل البحر مسافة )قدم40×10(قدم 400الوثب العریض من الثبات، العدو المكوكي - 
).تمرین بطن(من وضع االستلقاء ، جلوس)سرعة قصوى(متر 45قدم، اختبار سرعة 
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:كما تم استخدام الوسائل اإلحصائیة التالیة

، صدق االختبارات، النسبة )بیرسن(مقاییس النزعة المركزیة، مقاییس التشتت، معامل االرتباط البسیط - 
).F(، التباین %المئویة 

:االستنتاجات

تم الحصول علیها في االختبارات القبلیة على ضوء نتائج البحث والمعالجات اإلحصائیة التي 
والبعدیة للعینتین التجریبیة والضابطة لمراحل السنة األولى، الثانیة والثالثة من التعلیم االبتدائي توصل 

:الباحث إلى االستنتاجات التالیة

لثة م حققت المجموعات االختباریة لمرحلتي الثانیة والثا10×13.33في اختبار الجري المكوكي - 
تطورا ملحوظا مقارنة مع المجموعات الضابطة، ویعود السبب إلى عدم تطور تالمیذ المرحلة األولى 

قدرة المجامیع العضلیة والعمل البسیط وجاءت هذه النتیجة مساندة إلى استنتاجات بدرجة كبیرة إلى عدم 
سعة الخطوات الغیر كورث مانیل كما یعود سبب هذا الضعف إلى عدم استكمال وضع الجذع والرأس و 

.الكافیة

أما في اختبار الوثب العریض من الثبات الذي یعطینا صورة عن القوة االنفجاریة لألطراف السفلیة - 
للجسم، حققت فیها المجموعة االختباریة تطورا، والتطور كان معنوي وكبیر ألقسام السنة الثانیة مقارنة مع 

من مجموع تالمیذ أقسام %45ختالفات في النتائج هو أن نسبة السنة الثالثة واألولى ومن أسباب هذه اال
السنة الثالثة هم بنات، وتأكیدا لما جاء به كورث مانیل على أن سن تالمیذ السنة الثالثة یتوافق مع مرحلة 

.النمو مما یسمح للعضلة أن تتطور بسرعة

كتفین من حیث القوة ومطاولة القوة، بالنسبة الختبار عجل البحر الذي یعمل على تحدید مستوى قدرة ال- 
فمن خالل هذا االختبار تمكن فیه تالمیذ المجموعة االختباریة من التطور على حساب المجموعة 

مع المالحظة أن التطور كان معنوي كبیر لقسمي الثانیة والثالثة على عكس السنة األولى . الضابطة
وأن ) سنوات6(ن لتالمیذ هذه المرحلة العمریة وسبب عدم تطور هؤالء یعود إلى صعوبة أداء التمری

.تطور القوة ال یكون مرضیا وبصورة خاصة قوة الجذع
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ظهر تطور كبیر عند أقسام المرحلة السنة الثانیة على حساب المرحلة الثالثة : في اختبار ثني الركبتین- 
قارنة مع تاء الجدولیة م) 6.64(واألولى من المجموعة االختباریة، حیث بلغت نسبة تاء المحسوبة 

وهذا االختالف ناتج عن وجود نسبة كبیرة من البنات في أقسام المرحلة الثالثة ومشكلة البنت ) 1.92(
بصفة عامة تكمن في أن عضالت البطن ضعیفة إذ أن هذا الجزء من الجسم ال یستطیع تحمل العمل 

یصعب علیها أداء التمرین لفترة زمنیة زیادة على أن الفتاة لها خاصة اللیونة بحیث) مطاولة القوة(
.طویلة

م سرعة الذي یعطینا صورة عن السرعة القصوى حققت فیه عینة المجموعة 45في اختبار جري - 
األمر الذي یوضح لنا أن . االختباریة مقارنة مع المجموعة الضابطة، حیث كان التطور تطورا ملحوظا

رحلة لتطویر صفة السرعة نظرا للقابلیة العالیة لجسم الطفل هي أنسب م) سنة9-6(هذه المرحلة العمریة 
في هذه الخاصیة، كما یرجع سبب هذا التطور إلى طبیعة المجتمع الجزائري، وهي ترك األطفال في 

.الشارع لفترات طویلة مما یسمح لهؤالء الجري واللعب فیكتسبون من خالل ذلك القدرة على الجري السریع

اإلحصائیة بطریقة التباین للمجموعات التجریبیة في االختبارات البعدیة لمعرفة مدى ومن خالل التحالیل 
داللة النتائج من خالل المنهاج المقترح تبین لنا أن محتویات المنهاج المقترحة المتضمنة للصفات البدنیة 

لك تطورا التي أجریت علیها االختبارات أثرت بصورة إیجابیة على مردود التالمیذ، حیث نتج عن ذ
ملحوظا لمعظم الصفات البدنیة عند غالبیة تالمیذ العینة المدروسة إال أن درجة التطور تتفاوت من 
مستوى آلخر نظرا لعامل السن وحجم التدریب وشدة الحمولة وبهذه النتائج یتأكد لنا أن المنهاج المقترح 

.ركیةعمل على تلبیة معظم متطلبات التالمیذ حسب قدراتهم البدنیة والح

أما فیما یخص اإلمكانیات الحركیة والمهاریة وبطریقة المتابعة والمالحظة المیدانیة التي استخدمها 
الباحث لمراقبة مراحل تطور التالمیذ، مكنته من معرفة متطلبات ومیول أطفال هذه المرحلة، فاألخذ بعین 

أكثر مما جعل إمكانیاتهم الحركیة والمهاریة االعتبار هذه المتطلبات دفعت التالمیذ إلى الرغبة في العمل
تتحسن تدریجیا، وأصبح التوافق الحركي لدیهم أحسن نظرا للقابلیة العالیة للتعلم الناتجة من المرونة 

والمالحظ أن مستوى التطور الذي وصل إلیه أطفال هذه المرحلة جاء نتیجة المزاولة . والرشاقة الجیدة
لریاضیة بإتباع المنهجیة السلیمة التي تتماشى مع مواصفات وقابلیات هؤالء المتنوعة ألنواع األلعاب ا

.األطفال
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فكل هذه الجهود سمحت للتالمیذ من تحسین قابلیتهم المهاریة عن طریق تعلم المهارات الحركیة األساسیة 
).كالقوة والرشاقة، قوة السرعة والتوافق العضلي العصبي(

:المراجع باللغة العربیة

.1978الدار العربیة للطباعة بغداد " تدریب القوة"اسم حسن حسین ق-1

.1976المعهد التربوي الوطني الجزائري " أصول التربیة"عفیفي محمد -2

.دار الكتب جامعة القاهرة" طرق تدریس التربیة الریاضیة الحدیثة"عبد الفتاح لطفي -3

.1978بغداد العراق " المجال الریاضياالختبارات ومبادئ اإلحصاء في"قیس ناجي وآخرون -4

دار الكتب والنشر جامعة الموصل بغداد " التعلم الحركي"كورث مانیل ترجمة عبد علي نصیف -5
1978.

.1971مطبعة المیناء بغداد " الخطة الحدیثة في إخراج درس التربیة الریاضیة"عبد علي نصیف -6

كفایة تدریسیة في طرائق تدریس التربیة "لسامرائي عباس أحمد صالح السامرائي وعبد الكریم ا-7
.1991مطبعة دار الحكمة بغداد " الریاضیة

.1993جامعة الجزائر " مكانة التربیة الریاضیة في الجهاز التربوي الجزائري"لحمر عبد الحق -8

.1989دار القلم الكویت " علم النفس التعلیمي"محمد خلیفة بركات -9

المعهد التربوي " التربیة البدنیة والریاضیة كتاب السنة السادسة من التعلیم االبتدائي"وزارة التربیة- 10
.1986-1985الوطني الجزائري 

المعهد التربوي " التربیة البدنیة والریاضیة كتاب السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي"وزارة التربیة - 11
.1985الوطني الجزائري 

المعهد التربوي " ربیة البدنیة والریاضیة كتاب السنة الرابعة من التعلیم االبتدائيالت"وزارة التربیة - 12
.1984-1983الوطني الجزائري 
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الطبعة الخامسة دار العلم للمالیین بیروت " المبادئ األساسیة في كرة السلة"حسن عبد الجواد - 13
1982.

1990دار الكتب والوثائق بغداد " ات العالیةالكرة الطائرة للمستوی"ریسان خریبط مجید وآخرون . د- 14
.14- 13ص

الجزء الثاني " بحوث المؤتمر العلمي الرابع لكلیة التربیة في العراق"شامل كامل، علي حسن صالح - 15
.1988بغداد كلیة التربیة الریاضیة 

:المراجع باللغة األجنبیة

16- Bertier. C « l’Education » Revue 1985.

17- Dictionnaire Encyclopédie Française Tome 16 sous la direction de Célestin 1908.

18- Le hand ball des 9/12 ans Ministère de l’Education Nationale Ed Revue E.P.S Paris 1989.

19- Taelman R « Football techniques nouvelles d’entraînement 170exercices pratiques » Ed
Amphora Paris 1990.

20- Angela Medici « l’Education nouvelle » presse Universitaire France 1976.
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تخطیط دینامیكیة الحمل التدریبي والوظیفي لمرحلة اإلعداد العام لعدائي المسافات القصیرة

ریاض الراوي: ذ/األستاذ

أستاذ محاضر

-جامعة مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

المعنیین إعداد عدائي المسافات القصیرة من المواضیع المهمة والتي تشكل الیوم بؤرة اهتمام یعتبر
والتي تتطلب البحث المستمر لرسم الشكل والمستوى الصحیحین لمكونات الحمل التدریبي في إطار 

.الخطة السنویة

لم تعد عملیة التدریب عشوائیة تعتمد التقویم االعتباري وتتحقق فیها النتائج من خالل محاوالت الحظ 
هم ركائزها معتمدة التقویم واالختبار والمراقبة دوریا والخطأ والصواب، بل أصبح التخطیط والبرمجة فیها أ

للتأكد من تحقیق األهداف المحددة في الخطة واالبتعاد عن االرتجال والتعثر الذي غالبا ما یقع فیها 
.العدید من المدربین فتأتي نتائجهم عكس ما كانوا یتوقعون

النسب الصحیحة لمكونات الحمل التدریبي فالرؤیة الصحیحة لتخطیط عملیة التدریب هي التي تحدد 
حیث أن في المراحل األولى للتدریب في مرحلة . في الخطط التدریبیة القصیرة المتوسطة أو الطویلة األمد

اإلعداد یعمل على تحسین مستوى الصفات البدنیة والحركیة والقدرات الوظیفیة لألجهزة العضویة والتي 
.التخصص ونظم تكون وتأمین الطاقة المناسبة لذلك التخصصأساسیة وفقا لنوع تستهدف بدرجة 

یتمیز التدریب الحدیث بالزیادة التدریجیة في حجم وشدة الحمل التدریبي ألن هذه الزیادة تتطلب من 
الریاضي وفي بدایة كل مرحلة تدریبیة جدیدة أن یقوم بعمل ضمن إمكانیته وقدراته الوظیفیة، وفي هذا 

، 1977بالتونوف، ماتفیف 1984(لحصول التكیف المطلوب ورفع مستوى الریاضي الحل المناسب 
ولتنمیة قدرة السرعة یجب تنمیة الخصائص الفسیولوجیة المركبة المتعلقة بها عن طریق ) 1974هاره 

ولحجم وشدة هذا الحمل أكبر األثر على نمو المستوى، ) كل عنصر على حدة(تغییر عناصر الحمل 
غیرات التكیفیة ردا على تأثیرات الحمل المتغیرة باستمرار والتي یجب أن ال تتجاوز من حیث حیث تنشأ الت

.الشدة والحجم اإلمكانیات الفسیولوجیة لألجهزة المنظمة

مازالت مشكلة تقنین حمل التدریب والتحكم في مكوناته لتحقیق األهداف من أكثر المشاكل التي 
غالبا بین دینامیة الحمل البدني ودینامیكیة التكیف الوظیفیة والبدنیة تنحصر في عدم التطابق الحاصل

النسب الصحیحة بین حجم وشدة الحمل لعدائي المسافات القصیرة أثناء التدریب والذي مرجعه غیاب 
مثال عند اإلقالل أو زیادة الحمل في ) دورات قصیرة، متوسطة، كبیرة(التدریبي أثناء كل مرحلة تدریبیة 
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ت الغیر مناسب أو عند إطالة فترة األداء قد یحدث إطالة في عملیات التكیف وال تحدث تغیرات في الوق
والذي یدل على تأخر مسار ) التبلیغ المتأخر(إال بعد فترة زمنیة ) تقدم أو تأخر المستوى(مستوى العدائین 

ریب بصورة كبیرة وعدم التغیرات الخاصة بالتكیف المتوقع حدوثه، وأن لمشكلة زیادة حجم حمل التد
توزیعها بالشكل الصحیح یسمح بزیادة حجم حمل التدریب إلى الدرجة التي ال تعیق الوصول إلى الشدة 

ال یعارض هذا االتجاه ولكنه یدعمه على أساس االرتفاع المحسوب بالحجم الضروریة، وأن بحثنا هذا 
لى النسبة المثالیة بین حجم وشدة الحمل أثناء یجب أن یكون موافقا إلمكانیات العداء الوظیفیة والوصول إ

كل دورة تدریبیة، ورغم أهمیة اإلعداد البدني العام للریاضیین بشكل عام وللعدائین بشكل خاص إال أن 
.هذا المقطع البنائي ال یزال حتى یومنا لم یبحث بشكل كافي

:یهدف البحث إلى التالي

یرات الفسیولوجیة والبدنیة لعدائي المسافات القصیرة في مرحلة یهدف البحث إلى دراسة طبیعة التغ-: أوال
.اإلعداد العام من الخطة السنویة

.تحدید العالقة المثلى بین مكونات الحمل التدریبي والتكیف المطلوب-: ثانیا

عشرة عدائین مسافات قصیرة متوسط ) 10(استخدم الباحث المنهج التجریبي، شملت عینة البحث 
.سنوات تدربوا خمسة أیام في األسبوع4- 2سنة تراوح العمر التدریبي 18رهم أعما

اعتمد الباحث في حسابه للحمل التدریبي مختلف الشدة خالل مرحلة اإلعداد البدني العام النسب المئویة 
للجري منسوبة إلى مجموع الحجم الكلي للجري عن طریق حساب الكمیة الكلیة لألداء التي قامت بها 

)وحدة تدریبیة، یوم تدریبي، دائرة تدریبیة أسبوعیة، دائرة متوسطة مرحلة(ینة البحث ع

تم تقییم دینامیكیة الحمل التدریبي المختلف االتجاهات ودرجة التكیف باالعتماد على اختبارات ذات 
.صدق فسیولوجي كبیر واختبارات بدنیة مقننة

، والقدرة الالهوائیة االكتیكیة VO2max (Maximal power Anaerobic(تقیم القدرة الهوائیة القصوى 
Anaerobic glycol sis والقدرة الالهوائیة الفوسفاتیة ،Anaerobic power.

دینامیكیة اإلعداد البدني تم استخدام بطاریة اختبارات مقننة حدد على أثرها السرعة االنتقالیة ولتحدید 
وتتم تقویم دینامیكیة اإلعداد البدني لعدائي المسافات القصیرة . اصالقصوى، تحمل السرعة، التحمل الخ
مترا من البدایة المرتفعة لتقدیر السرعة القصوى واختبار جري 30باستخدام اختبارات مقننة وهي جري 

).التحمل الخاص(مترا 250وجري ) تحمل سرعة(مترا 150
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على أساس التغیرات للحالة الوظیفیة لكي یتسنى ) توقیت حجم التدریب(تم تحدید اإلیقاع الخارجي 
، بین اتجاه التدریب والتأرجحات الزمنیة التي تحدث العملیات )المثلى(تحقیق العالقة الصحیحة 

من خالل التحكم بمستوى ارتفاع الحمل التدریبي لكل وحدة على خلفیة تلك التغیرات . الفسیولوجیة
وتتوقف القدرة على التغیرات في مكونات . ابق على الجسم للعداءالفسیولوجیة التي أحدثها الحمل الس

110- 100الحمل على مرحلة الراحة النشطة للحمل التالي والذي یتم استئنافه بعد عودة النبض إلى 
دقیقة خالل / ضربة 120ضربة في الدقیقة والذي یحدده أیضا اتجاه وهدف الحمل البدني وٕاذا ما تجاوزه 

دقائق فهو داللة على أن التحمل أكبر من المطلوب ویعكس الحالة الغیر جیدة ) 6- 5(مدة أكثر من 
والدلیل على القدر األمثل للتحمیل أثناء الوحدة هو التردد العادي لنبض في الصباح . لصحة الریاضي

هذا ساعة من انتهاء الوحدة التدریبیة، وبالتالي یتوقف 24اآلني والقدرة الجیدة على العمل بعد مضي 
في تنمیة المقدرة عند العدائین هذا إضافة إلى االختبارات والقیاسات ) بعیدة المدى(على القدرة التراكمیة 

.الدوریة الوظیفیة والبدنیة

اتجاه 
الحمل 
البدني

الحجم الكلي المرحلة اإلعدادیة
لمرحلة 

اإلعداد البدني 
كیلومتر

وسطةدورة متدورة متوسطةدورة متوسطةدورة متوسطة

)دورات صغرى(األسابیع 
1-45-78-1011-1314-1617-1920-22

ال هوائي
فوسفاتي

---19.825.827.227.204+6.24

ال هوائي
الكتیكي

--18.524.72318.81524+22.4

ال هوائي
ال هوائي

18.850.231----12+16.96

132.8+12----50.229.620.2هوائي
إلى الحجم الكلي ) الجري(یظهر النسب المئویة للحمل البدني في مختلف االتجاهات ) 1جدول (

.للمرحلة اإلعداد البدني لعدائي المسافات القصیرة

تهدف المرحلة األولى من اإلعداد أساسا إلى تنمیة األسس التي یبنى علیه اإلعداد البدني من رفع 
عمل ویتم تنمیة الصفات البدنیة األساسیة ویالحظ من الجدول أعاله فإن حجم كفاءة األعضاء على ال

التحمیالت وضل إلى حده األقصى األولي من فترة اإلعداد البدني أن هذه الزیادة في حجم الحمل الهوائي 
ردودأال هوائي، لها األسس المنطقیة حیث یجري التكیف لظروف التدریب ویتم تثبیت -المختلط الهوائي

الفعل المنعكسة أال إرادیة على هذه الدوافع والمثیرات ویجري بشكل تدریجي تأهیل الجسم العداء 
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وتزید بعدها حصة ) تنخفض حجم التحمیالت ذات طبیعة النمو العام(لتحمیالت ذات الطبیعة الخاصة 
.خرىالتحمیالت ذات التركیز العالي وبذلك یتم التحویل االنسیابي من دورة تدریبیة إلى أ

المؤشرات الوظیفیة
الدورة األسبوعیة

المستهلك األقصى األوكسجیني
كغم/دقیقة/ملیلتر

القدرة الال هوائیة االكتیكیة
كغم/وات

القدرة الالهوائیة الفوسفاتیة
كغم/وات

5.86+3.980.34+64.4022+345األولى
6.08+4.163.50+50.320.30+350الرابعة
6.2+4.4027+51.750.24+368الثامنة

6.93+4.830.36+53.300.30+9.6الثانیة عشر
7.16+4.9024+55.400.20+4.36السادسة عشر

4.947.23+55.440.22+4.36الثاني والعشرون
.یوضح دینامیة التغیرات للمؤشرات الوظیفیة ألنظمة إنتاج الطاقة المختلفة) 2الجدول (

الوظیفیة في الجدول أعاله التحسن الواضح لمؤشر اإلنتاجیة الهوائیة أفرزت نتائج التغیرات
VO2max عن مستوى البدایة %11.5التحسن عند األسبوع الثامن من التدریب حیث بلغ مستوى

ووصل إلى أعلى مستوى في األسبوع %14.8وفي األسبوع الثاني عشر ) P> 0.05(، )األسبوع األول(
البدایة بفرق معنوي عن مستوى %19.4الثاني والعشرون بزیادة تقدر السادس عشر حتى األسبوع

)0.05 <P(.

وأن المحافظة على تحسن هذا المؤشر في األسبوع الثاني والعشرون یرجعه الباحث إلى صحة توزیع 
في الحمل التدریبي وٕالى نسب للتزاوج بین مكونات الحمل المختلفة االتجاهات ووضوح هذه القیم جلیة 

تشهد على فعالیة واقتصادیة العمل القبلي، وأن تركیز التأثیر ) الثالثة الرابعة(الدورات التدریبیة المتوسطة 
أما نتائج القدرة اال هوائیة . الفسیولوجي المتعدد االتجاهات في هذه المرحلة قد حقق تنمیة هذا المؤشر

تحسنا في األسبوع الثامن من المرحلة اإلعدادیة القصوى الفوسفاتیة والقدرة أال هوائیة الالكتیكیة أظهر 
زیادة تطور هذه القدرتین بصورة جلیة سجلتها نتائج . )P> 0.05(على التوالي، %10.5، %5.8بواقع 

، 18.583وأیضا األسبوع السادس عشر %21.3، 18.2اختبارات األسبوع الثاني عشر بواقع 
ائیة كان األسبوع الثاني والعشرون حیث بلغت القدرة الال وأعلى مستوى بلغته العملیات الال هو 23.16%

كغم والذي /وات4.94+0.22كغم والقدرة الال هوائیة الالكتیكیة /وات7.23+0.33هوائیة القصوى 
نتیجة الحمل البدني نتیجة الزیادة في یرجعه الباحث إلى التغیرات الوظیفیة اإلیجابیة مظهرة التكیف على 

امض الالكتیك ومقاومة التعب وعمل أنظمة إنتاج الطاقة الالهوائیة ولزیادة خزین القدرة على تحمل ح
، في القدرة الال هوائیة القصوى وزیادة على هذا تحسن ظروف عملیات cp.Atpالمركبات الفوسفاتیة 

.األكسدة الال هوائیة
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االختبارات البدنیة
الدورة األسبوعیة

)ىالسرعة القصو (مترا 30جري 
الزمن بالثانیة

)تحمل السرعة(مترا 50جري 
الزمن بالثانیة

التحمل (مترا 250جري 
الزمن بالثانیة) الخاص

34.25+20.010.74+4.0941+0.1األول
19.933.65+40الرابع

19.6633+4.020.53+0.12الثامنة
32.30+19.1478+3.9146+0.1الثانیة عشر

18.03.96+3.830.40+0.13السادسة عشر
31.47+18.460.45+3.790.23+0.02الثانیة والعشرون

یبین دینامیة نتائج االختبارات البدنیة لعدائي المسافات القصیرة خالل مرحلة اإلعداد التي ) 3الجدول (
.دورة تدریبیة أسبوعیة22تمثلت بـــــ

بین )P> 0.05(صیرة تقدما معنویا بداللة عكست نتائج العداد البدني أعاله لعدائي المسافات الق
أسبوعا من التدریب ضمن المرحلة اإلعدادیة وكانت نسبة 22االختبارات اإلرشادیة والتجمیعیة على مدى 

، %7.7مترا، 150، ولتحمل السرعة جري %7.3متر هي 30التقدم للسرعة القصوى االنتقالیة لمسافة 
.%8.1مترا 250جري ) التحمل الخاص(و

ویفسر الباحث التطور أعاله راجعا إلى تقنین الحمل التدریبي والتحكم به عن طریق تكیفه مع أنظمة 
تكون الطاقة المختلفة لیس باالعتماد فقط على تأثیر الجري بل روعي نظام تناوب الحمل والراحة وحسن 

.وحدات والدائرات التدریبیةالتي تبدیه على جسم العداء في ال) قوة التأثیر(توزیع مقدار التحمیل 

:االستنتاجات

إن اتجاه نتائج التحسن الدینامیكیة لمؤشرات اإلعداد البدنیة والوظیفیة متطابقة على مدى الدورات -1
.األسبوعیة والتي توقفت على محتوى العملیات التدریبیة

الالهوائي، وقد استمرت -ائياثنا عشر دورة أسبوعیة أحدثت تكیفا على الحمل التدریبي الهوائي، الهو -2
.المحافظة على هذا التكیف الوظیفي حتى األسبوع الثاني والعشرون

التكیف الوظیفي لعینة البحث على اتجاه الحمل التدریبي الال هوائي الالكتیكي، والال هوائي -3
.دورات تدریبیة أسبوعیة) 10(الفوسفاتي تحقق خالل 
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یكیة المؤشرات الوظیفیة بین االختبارات اإلرشادیة والتكوینیة التقدم الملموس في مستوى دینام-4
.والتجمیعیة قد عكس جودة البحث وموضوعیته

ارتفاع مستوى التحصیل للقدرات البدنیة في نهایة مرحلة اإلعداد البدني، سرعة قصوى، تحمل -5
.%9.0، %8.7، %9.9السرعة، التحمل الخاص، بنسب مئویة عن االختبارات القبلیة على التوالي 

:المراجع باللغة العربیة

.1988تدریب الریاضي، دار الكتب الوطنیة، بغداد - رسان خریبط مجید-1

.1994قار یونس علم التدریب الریاضي، دار الكتب الوطنیة، -علي بن صالح الهرهوري-2

.1976نظریات التربیة البدنیة، دار الكتب، موسكو، - ب.ماتفیف ل-3

.1977أسس التدریب الریاضي، دار الكتب، موسكو - ب.لماتفیف-4

.1986اإلعداد البدني للنساء، المكتبة الوطنیة، بغداد - ودیع یاسین التركیتي-5
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أثر ممارسة بعض الحركات الجمبازیة األرضیة في تحسین مستوى الذكاء لألطفال المتأخرین عقلیا 
القابلین للتدریب

زهراءبوراس فاطمة ال.أ

أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس

-جامعة مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

عندما یولد طفل طبیعي في األسرة، فإن الوالدین یرعیانه بصورة عادیة دون القلق على ما سیكون 
المستقبل مثله علیه في المستقبل، باعتبار أن كل شيء طبیعي وبالتالي سیأخذ مكانه العادي في الحیاة و 

مثل من سبقه من األطفال، أما عندما یولد غیر طبیعي أو معاق عقلیا نجده شغلهم الشاغل، وكل 
اهتمامهم ینصب على مستقبل هذا الطفل وما سیكون علیه مستقبال غافلین أهمیة الحاضر وأثره بالنسبة 

.لهذا الطفل، هذا الحاضر الذي یعتبر مؤشرا للمستقبل ومحددا له

إن أي أسرة عندما تعلم أن طفلها معاق عقلیا قد تشعر بالقلق واالضطراب واالرتباك وتتفاوت 
درجات هذا الشاعر باختالف وتفاوت شخصیة أفراد األسرة وخبراتهم واتجاهاتهم في الحیاة ومعلوماتهم 

غیر قابل للتعلم عن التأخر العقل، ومن أكثر المعلومات الخاطئة شیوعا تصور أن الطفل المتأخر عقلیا 
أو غیر صالح للتدریب فقد أثبتت الدراسات أن البیئة لها تأثیر كبیر علیهم ویمكن تنمیة بعض قدراتهم، 

.وتعلیمهم بعض المهارات وفق إمكانیات كل منهم

إن الطفل المعاق عقلیا مزود بإمكانیات محدودة وطاقات كامنة تشترك جمیعها في تحدید نمط نموه 
ولكن یمكن للبیئة أن تلعب دورا كبیرا في تفجیر هذه القدرات وصقل اإلمكانات عن طریق مستقبال 

المثیرات القویة وتوفیر الخبرات والمواقف التربویة لتعویض أوجه القصور في نمو الطفل وتمكنه من التعلم 
.وتلقي التدریب

قة محددة من خالل توجیهات المخطط له، والموجه بطری. وتتم العملیة التعلیمیة بالتدخل المقصود
وتعلیمات محددة ومقصودة إلى الطفل ویكون دور المؤسسة الخاصة المبكر والمباشر عن طریق البرامج 

.والتي تتناسب مع القصور الذي یعاني منه الطفل) الجماعیة والفردیة(التعویضیة والتدریبیة المنظمة 

األطفال المتأخرین عقلیا بكفاءة، ویعتمد المنحنى أكدت البحوث والدراسات أنه یمكن تعدیل سلوك 
السلوكي في مجال تعدیل السلوك لفئة المتأخرین عقلیا على إحدى نظریات التعلم والتي مؤداها أنه یمكن 
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للطفل أن یكتسب االستجابة المالئمة للموقف من خالل مشاهدة أداء النموذج حتى یتقن تلك الخطوة 
.الخطوات حتى یصل إلى مستوى یتقن عنده أداء آخر خطوة من المهارةویستمر هذا بقیة ) األولى(

في دراسته حیث أكدت STANLYوالطفل المتأخر العقلي مثله مثل الطفل العادي كما أوضحه 
نتائجه على أهمیة وضرورة توفیر المالعب بمدارس ومراكز المتأخرین عقلیا وتوفیر اللعب الحر الفردي 

روحهم المعنویة وٕاحساسهم بأنهم أفراد لهم أهمیتهم وٕاصالح الكثیر من عیوب الجسم والجماعي لرفع من
.الخ...ومرونة العضالت واتزان الحركة

بدأ االهتمام باألطفال غیر العادیین وتأهیلهم وٕاعدادهم للحیاة یأخذ مساره ویستحوذ اهتمام الشعوب، 
ت التأهیلیة والنفسیة لغیر العادیین لم تواكبه سیاسة ولكن هذا االهتمام وهذا التوسع في نطاق الخدما

محكمة الختیار معلم التربیة الخاصة الكفء، والمحتوى المراد تعلیمه والجزائر وفي السنة األخیرة دیسمبر 
طرحت وزارة التضامن برامجها على رئاسة الحكومة والذي یخدم ویضمن حقوق المعاق في 2001

وبما أن الجزائر اعترفت وأعطت األطفال . م بهذه الفئة من الناحیة الریاضیةبالدنا، رأت الباحثة أن تل
وأكدت على االهتمام بجمیع هذه الفئة ومنحهم حق . الغیر عادیین ومنهم المتأخرین عقلیا حقهم القانوني

إن دراسة المتأخرین عقلیا ذات أهمیة كبیرة من الجانب النظري والعملي وهذه. اإلدماج في المجتمع
الدراسات والبحوث المیدانیة تلقى الضوء على العالقة الموجودة بین هذه الفئة وفئة األسویاء، وتعتبر 
التربیة البدنیة والریاضیة خیر میدان لذلك، وبالرغم من أن دول كثیرة متقدمة أولتها االهتمام حیث 

ن في بالدنا ونظرا لإلهمال أصدرت القوانین للممارسة الریاضیة الخاصة بفئة المتأخرین عقلیا، إال أ
الشامل تقریبا لهذه الفئة في میادین أخرى غیر أنه وبما أن الباحثة اختصاص نظریات ومناهج للتربیة 
البدنیة والریاضیة نظرت إلى هذه الفئة من زاویة الممارسة الریاضیة التي وكما أوضحته عدة بحوث 

مع المجتمع من الناحیة االجتماعیة ومن الناحیة ودراسات میدانیة، باستطاعتها أن تساعد على التكیف
النفسیة التعبیر بالحركة وٕادخال الفرح ومن الناحیة البدنیة تنمیة القدرات البدنیة وٕاصالح وتعدیل الكثیر 

.من العیوب الجسمیة

لقد أصبح ینظر إلى الممارسة الریاضیة على أنها إحدى وسائل العالج لبعض األمراض البدنیة 
لوظیفیة وحتى النفسیة، ومنه ترمي الباحثة بأن تجري بحثها على فئة المتأخرین عقلیا القابلین للتدریب وا

حتى تظهر مدى تأثیر الممارسة الریاضیة التي تعتبر من أنجح الوسائل التربویة خاصة في مرحلة 
.الطفولة حیث الحب الزائد للحركة واللعب

في حركاتها ) الجمباز(لى إبراز أهمیة برمجة الممارسة الریاضیة ترى الباحثة من خالل دراستها إ
البسیطة في مساعدة هذه الفئة في تحسین قدراتها العقلیة وتطویر مستوى ذكائها ومنه طرحت التساؤالت 

:التالیة
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هل الحركات األرضیة الجمبازیة المختارة لها تأثیر إیجابي في تحسین ذكاء المتأخر عقلیا ؟-1

یجب توفیر معلم للتربیة الخاصة في العملیة التربویة والتأهیلیة للمتأخرین عقلیا القابلین للتدریب ؟هل -2

:ویهدف البحث إلى

.مساعدة هؤالء األطفال باستغالل قدراتهم البدنیة لتحسین قدراتهم العقلیة في تنمیة الذكاء* 

.یا بفضل الممارسة الریاضیةكشف القابلیات الحركیة لألطفال المتأخرین عقلیا ولو نسب* 

من طرف الباحثة والطرق والوحدات التعلیمیة ) ریاضة مختارة(معرفة مدى تأثیر البرنامج المقترح * 
.المستعملة على فئة من األطفال المتأخرین عقلیا القابلین للتدریب

اضیة لهذه الفئة ألجل شد انتباه المختصین والمسؤولین عن فئة المتأخرین عقلیا ألهمیة الممارسة الری* 
.تنمیة قدراتها العقلیة والنفسیة

:ویفترض

تؤثر إیجابیا على فئة ) بعض حركات الجمباز األرضي المختارة(إن للمثیرات الحسیة الحركیة -1
).الذكاء(المتأخرین عقلیا في استغالل قابلیتهم البدنیة الحركیة لتحسین قدراتهم العقلیة 

ة البدنیة والریاضیة بالمراكز الخاصة لهذه الفئة یؤدي إلى عدم امتصاص عدم وجود مدرس التربی-2
.القابلیات البدنیة لصالح تحسین القدرات العقلیة لهؤالء األطفال

:ولتحلیل مشكلتها وظفت الباحثة عدة أدوات ووسائل لتسهیل المهمة والوصول إلى النتائج النهائیة

- الذكاء ودرجاته-الطفل المتأخر العقلي القابل للتدریب- قليالدراسة النظریة ونتناول التأخر الع-1
.طرق تعلم وتدریب المتأخر العقلي- الریاضة ومنها الحركات الجمبازیة الریاضیة

وتشمل على المنهج العلمي المستخدم، أدوات البحث، عینة البحث واإلجراءات ثم : خطة البحث-2
.المصطلحات والتعریفات

لنتائج، وتشمل نتائج االستمارات المحصل علیها والتي وزعت على المربین، عرض ومناقشة ا-3
وكذا نتائج التجربة التي شملت على وحدات تعلیمیة مقترحة . بالمراكز الخاصة لألطفال المتأخرین عقلیا

ئج كما شملت الدراسة مناقشة الفرضیات المطروحة بالنتا) باختبار الذكاء(وباختبار األدوات ورسم الجسم 
.المتحصل علیها



للثقافة البدنية والرياضيةالمجلة العلمية 

2004جويلية  04العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

البدنیة والریاضیةمعھد التربیة
بمستغانم

23

:النتائج

من واقع ما أسفرت عنه المعالجة اإلحصائیة لكافة البیانات تمت جدولة النتائج وتوضیحها في 
وقد تم تفسیر هذه النتائج ومن ثم خروج باستنتاجات شاملة في كل فرضیة . أشكال طبقا لفروض البحث

.تم مقارنتها بالنتائج

:أوال

بعض حركات الجمباز (رضیة األولى والتي تفترض أن المثیرات الحسیة الحركیة وانطالقا من الف
تؤثر إیجابیا على فئة المتأخرین عقلیا في استغالل قابلیتهم البدنیة الحركیة لتحسین ) األرضي المقترحة
تین وإلثبات هذه الفرضیة تبین لنا أن النتائج المتحصل علیها من المجموع) الذكاء(قدراتهم العقلیة 

التجریبیة والضابطة اتضح أن هذه األخیرة لم یطرأ علیها تغییرا وتطویرا كبیرا بحیث لم یكن الفرق معنوي 
.بین االختبار القبلي واالختبار البعدي

لتعلیم تلك الحركات من ) من قبل الباحثة(وترجع الباحثة هذا سبب عدم تطبیق البرنامج المقترح 
التي قامت بها الباحثة وفریق العمل المساعد لها لتطبیق ذلك وهم طلبة السنة خالل الوحدات التعلیمیة 

.الرابعة المختصین في التربیة البدنیة والریاضیة وتحت إشراف الباحثة

أما العینة التجریبیة فكانت نتائجها أحسن بكثیر ویظهر هذا من خالل النتائج المتحصل علیها، 
ة المقترحة قد أثرت على أداء المتأخرین عقلیا من الناحیة البدنیة وحتى على فالوحدات التعلیمیة الموضوع

مستوى الذكاء وهذا ما أكدته النتائج المتحصل علیها مقارنة بتلك الخاصة بالعینة التي لم یطبق علیها 
زاء البرنامج، فحتى اختبار الذكاء والتي شملت عدد من االختبارات منها اختبار إدراك الشكل ورسم أج

الجسم وهي اختبارات مقننة وبسیكولوجیة معترف بها، فكانت القدرات العقلیة، وأنها تساهم بقسط كبیر في 
تنمیة األطفال المتأخرین عقلیا القابلین للتدریب في الجانب اإلدراكي عن طریق الجانب الحركي أي 

.التكامل بینهما، وفي األخیر یدل هذا على أن الفرضیة محققة

:ثانیا

في هذه الفرضیة تفترض أن عدم وجود مدرس مختص بالمراكز یؤدي إلى عدم امتصاص القابلیات 
البدنیة لصالح تحسین القدرات العقلیة لهؤالء األطفال، فتبین لنا من خالل النتائج المتوصل إلیها بعد 

قلیا توضح لنا جلیا أن التحلیل اإلحصائي لالستمارة الموزعة على المراكز الخاصة باألطفال المتأخرین ع
من العینة التي وجهت لها االستمارة االستبیانیة أنه ال یوجد مربین ومختصین في مادة %100نسبة 
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التربیة البدنیة والحركیة وهذا یعني أنه ال تستغل القابلیات والقدرات البدنیة لألطفال المتأخرین عقلیا 
وهذا ما یوضح أن ). الذكاء(ة لتحسین القدرات العقلیة والقابلیات للتدریب ومنه عدم المساهمة والمساعد

.الفرضیة محققة

:التوجیهات

االهتمام بالتربیة النفسیة الحركیة لألطفال المتأخرین عقلیا بالمراكز الخاصة بوضع برنامج هدفه -1
.امتصاص القدرات الحركیة والبدنیة وتحسین مستوى الذكاء

.ریاضیة التي لها أثر في تحسین الذكاءاالهتمام بإعطاء تمارین وألعاب-2

ضرورة توفیر المدرس المختص بالتربیة البدنیة والحركیة وكذا توفیر األدوات واألجهزة والوسائل -3
.الالزمة إلجراء اختبارات الذكاء

.ضرورة تكوین إطارات علیا متخصصة تقوم باإلشراف على هذه الشریحة من المجتمع-4

لمراكز الخاصة بمتطلبات العمل الریاضي من أدوات، ساحات، منشآت خاصة وأجهزة إلزامیة تجهیز ا-5
والتأكید على ضرورة األجهزة البیداغوجیة التي تعمل على تعلیم وتحسین مستوى األداء لهذه الفئة داخل 

.المراكز الخاصة

.ضرورة مساعدة هؤالء األطفال ودمجهم في المجتمع-6

تدرس تأثیر الممارسة الریاضیة على تنمیة القابلیات والقدرات العقلیة ضرورة إجراء بحوث أخرى-7
.على هذه الفئة بالخصوص) التركیز- االنتباه-التصور(األخرى منها 

:المصادر والمراجع باللغة العربیة

الطبعة (سیكولوجیة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة، مركز اإلسكندریة للكتاب : سهیر أحمد كامل-1
).2002ثانیة سنة ال

.1999التخلف العقلي في محیط األسرة، المكتب العلمي للنشر والتوزیع سنة : محمد السید حالوة-2

تعلیم األنشطة والمهارات لدى األطفال المعاقین عقلیا، دار الفكر العربي : محمد إبراهیم عبد الحمید-3
.1999سنة 

.یا، المكتبة الجامعیة الحدیثة اإلسكندریةرعایة المتخلفین ذهن: رمضان محمد القذافي-4
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.1984التخلف العقلي، اإلسكندریة سنة : عبد الرحمن العیسوي-5

.برنامج تدریب ذوي اإلعاقة الذهنیة: عال عبد الباقي إبراهیم وآخرون-6

.1992دلیل الجمباز الحدیث، دار المعارف مصر : محمد إبراهیم شحاتة-7

.المرشد في تدریب المتخلفین عقلیا: نمواهب إبراهیم وآخرو -8

تعلم األنشطة والمهارات لدى األطفال المعاقین عقلیا، دار الفكر العربي : محمد إبراهیم عبد الحمید-9
.1999القاهرة 

.1996االختبارات النفسیة وتقنیتها وٕاجراءاتها، دار الفكر العربي بیروت : فیصل عباس- 10

:فرنسیةالمصادر والمراجع باللغة ال
11- Boucebci M : maladie mentale et handicap mental, Entreprise nationale du livre Alger
1984.

12- Bilardj : l’Education et la rééducation corporelle des enfants et adolescents inadaptés in F.
Brunet et G. Bui-xuan (Eds), handicap mental, trouble psychique et sport, Clemont- Ferrand,
coédition FFSA-AFRAPS (1991).

13- Bruninks R.H : physical and motor developpement of retarted persons. International
review of research in mental retardation 1974.

14- Capul Metlemay M : De l’éducation spécialisé, Paris érés 1997.

15- Couirtine F : intégration, adaptation et concurrence, le rôle du sport in y, Eberhard (Ed),
déficience mentale, la condition physique pour l’intégration sociale, Grenoble, Université de
Grenoble 1, Collection Grenoble sciences 1995.

16- Durand M : l’enfant et le sport, Paris PUF. 1987.

17- Ruiz P : l’intégration des handicapes mentaux par les activités physique, le jeu moteur,
élément d’analyse. In y Eberhard (Ed) Déficience mentale, Collection Grenoble sciences
1995.
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)هجوم- وسط- دفاع(شخصیة لدى العبي كرة القدم حسب مراكزهم تحدید السمات ال

بومسجد عبد القادر: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

.جامعة مستغانم-معهد التربیة البدنیة والریاضیة

إن المجتمع قد تطور اآلن إلى نظام معقد من العالقات واألدوار المتخصصة، فقد أصبح الناس في 
.إیجاد أماكن مالئمة لهم في هذا البناء الكليحاجة إلى 

نتیجة لذلك أخذ خبراء التدریب الریاضي یوجهون عنایة فائقة لمختلف النواحي النفسیة المرتبطة بالتدریب 
.الریاضي

وباعتبار موضوع السمات الشخصیة من أحدث المواضیع التي یبحث فیها المختصون، ومن أحدث 
تمام الباحثین في مجال علم النفس حیث انكب العدید على تحدید السمات التخصصات التي استأثرت باه

األساسیة للشخصیة في مختلف المجاالت، وأیضا نظرا لما تلقاه لعبة كرة القدم من أهمیة متزایدة في 
األوساط كافة وفي مختلف البلدان المتقدمة منها والنامیة أقدمنا على إنجاز هذا البحث وهذا كله بهدف 

تقاء بمستوى األداء عند الفرق واالستغالل األمثل لكل العب في مركزه ألن االستزادة بتحدید السمات االر 
.الشخصیة یجعل االختیار للمركز متكامال

من أهم المظاهر التي الحظناها أیضا أن الكثیر من الالعبین یظهرون بمستوى یقل كثیرا عن المستوى 
.غم من حسن إعدادهم بدنیا، مهاریا، وخططیاالمتوقع لهم خالل المنافسات على الر 

فهل االختالف في مراكز اللعب . وفي رأینا یرجع ذلك إلى افتقارهم للسمات المناسبة في كل مركز لعب
في كرة القدم یحتاج الختالف في السمات الشخصیة بما یتناسب وطبیعة الواجب الخاص بكل مركز ؟ 

دفاع، وسط، : شخصیة لالعبي كرة القدم في المراكز التالیةوٕاذا كان األمر كذلك فما هي السمات ال
.هجوم

:أهداف البحث

.الكشف عن االختالف أو االتفاق بین المراكز الثالثة تبعا للسمات الشخصیة-1

.تحدید السمات الشخصیة لدى العبي كرة القدم كل حسب مركزه بما یتوافق وطبیعة الواجب-2
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كرة القدم أداة بواسطتها یمكن اختیار العبین في مراكز لعب تتوافق وضع بین أیدي المدربین في-3
.وسماتهم الشخصیة

:فرضیات البحث

بما یتناسب وطبیعة .إن اختالف واجبات الالعبین في مراكز لعبهم یحتم اختالف سماتهم الشخصیة-1
.الواجب

سمات الشخصیة لالعبي كرة سیمكننا من تحدید ال" لكاتل) "16(كما أن اختبار عوامل الشخصیة -2
.القدم في المراكز المذكورة ویوضح لنا مدى التقارب والتباعد أو االتفاق واالختالف بینهما

:المفاهیم األساسیة للبحث

استعداد شخص له الثبات النسبي ویحدد مالمح االستجابات النمطیة، بحیث تجعلنا نفرق على :السمة
.لفعل أو السلوك الظاهري، أداتنا في تحدید اختبار كاتلأساسها بین العب وآخر على مستوى ا

استعداد شخصي ثابت نسبیا لالستجابة للبیئة بطرق سبق تحدیدها، بمعنى استعداد :السمة الشخصیة
.مسبق لالستجابة في المواقف التنافسیة

:اختبار كاتل لعوامل الشخصیة

- الشخصیة، هو من وضع العالم األمریكيبعدا من أبعاد 16سؤال یقیس187هو استبیان مكون من 
-ریموند كاتل

المعبر عن ): 0(أما العامل فهو مقیاس ذو قطبین یتضمن في محتواه سمتین كأن نقول مثال العامل 
.الثقة بالنفس- مقابل- الحذر

:مركز اللعب

واجبات غالبة، تم انطالقا من أماكن تواجد الالعبین على أساس المناطق في الملعب وأدوارهم في القیام ب
.وفیما یلي المراكز المقصودة. تصنیف هؤالء الالعبین حسب المراكز

السمة البارزة لالعبین في هذا المركز هي هو المنطقة القریبة إلى المرمى التي تكون :مركز الدفاع. أ
.الدفاع وٕابعاد الكرة عن الهدف وصد هجمات الفریق الخصم

، فیها یحاول العبو هذا المركز أن یقوموا بالتهیؤ سطى من المیدانهو المنطقة الو : مركز الوسط- ب
.لالنقضاض على الكرة ومن ثم التحضیر لبناء الهجمات
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هو المنطقة القریبة إلى هدف الفریق الخصم، وفیها یشن العبو الفریق المهاجم :مركز الهجوم-ج
ولى، من حیث إمكانیة تسجیل هجماتهم لتسجیل اإلصابات وهي منطقة ذات خطورة من الدرجة األ

.اإلصابات واالشتباك مع مدافعي الفریق الخصم

:إجراءات البحث

في هذا البحث لجأنا إلى استخدام المنهج المسحي الوصفي تبعا لطبیعة المشكلة :منهج البحث- 1
.المطلوب دراستها

:مجاالت البحث- 2

، صنف أكابر والمسجلین ضمن البطولة "ولالقسم الوطني األ"طبق البحث على العبي كرة القدم 
عشرة فرق ) 10(بحیث كان عدد الفرق التي أجري علیها البحث 94/1995الوطنیة للموسم الریاضي 

فریقا، وقد تم تقدیم وقراءة مضمون االختبار واإلجابة علیه في 16العبا من أصل 189بمجموع 
أما بالنسبة 1995هذا البحث ابتداء من مارس المالعب الخاصة بهذه الفرق محل الدراسة، وشرع في
.12/06/1996إلى غایة 20/03/1995للجانب المیداني فكان تحدیدا في الفترة الواقعة ما بین 

:عینة البحث- 3

من المجتمع األصلي الذي %62.5فرق بنسبة ) 10(شملت العینة العبي فرق كرة القدم القسم الوطني 
ونشیر هنا إلى أن مجموع الالعبین الكلي الذي أجري علیهم االختبار 94/95كان ینشط البطولة لموسم 

.سنة17العبا قد تجاوزت أعمارهم 189كان 

: وذلك راجع لألسباب التالیة%22.75استمارة إجابة أي بنسبة 43لكن بعد تفریغ اإلجابات أبعد الباحث 
في مربع واحد إلى جانب عدم الجدیة ) ×(ارة عدم تكملة اإلجابة، أو لعدم الدقة وذلك بوضع أكثر من إش

.وقد تم اختیار العینة بصورة مقصودة. في اإلجابة

:أدوات البحث- 4

لحل مشكلة البحث المتعلقة بتحدید السمات الشخصیة لدى العبي كرة القدم استخدمنا اختبار عوامل 
بحیث أعد هذا ) ة االستطالعیةبعد الدراس(المعدل - ریموند كاثل- من وضع العالم) 16(الشخصیة 

بندا تعكس 187بأمریكا ویشمل االختبار -ألینوى- االختبار في معهد دراسة الشخصیة والقدرات بجامعة
.سمة وتمثل السمات األساسیة للشخصیة16
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وللتأكد من صدق االختبار وثباته طبق االختبار في مرحلتین مختلفتین على فریق شباب سفیزف الذي 
.Pearsonضمن حضیرة فرق القسم الجهوي الغربي بحیث قمنا باستخدام معامل االرتباط لــــكان یلعب 

في جدول الدالالت لمعامل االرتباط البسیط لمعرفة مدى ثبات االختبار عند درجة حریة وبعد الكشف
.وجد أن االختبار یتمتع بدرجة ثبات عالیة) %5و%1(وباحتمال الخطأ بـــ" 30"

:رصدق االختبا

مادام یقصد بصدق االختبار مدى صالحیة االختیار لقیاس ما وضع لقیاسه، فإن الصدق متوافر ألن 
االختبار صمم لقیاس هذه السمات الشخصیة ولمزید من التأكید حسب صدق االختبار بمساواته 

.الثبات وقد أثبتت النتائج صحة ذلك= لجذر الثبات 

:خطة التحلیل اإلحصائي

:على النتائج اإلحصائیة وترتیبها بصورة جیدة استخدمنا األسالیب التالیةمن أجل الحصول

.للتأكد من ثبات االختبار والذي بینا معادلته سابقا" ر"حساب معامل االرتباط البسیط -1

:حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمتغیرات التي یتناولها البحث بهدف عقد المقارنة-2

.إلبراز حقیقة االختالف بین المراكز تبعا لهذه السماتt.de student" ت"مة حساب قی-3

2- 2ن+ 1ن: حساب درجة الحریة-4

:حساب النسب المئویة-5

.بهدف تحدید المستویات التعلیمیة للمراكز الثالثة. أ

.بهدف تحدید نسب االختالف فیما یخص السمات بین المراكز. ب

:مناقشتهاتحلیل نتائج البحث و 

للكشف عن االختالف بینها " ت"وتضمن المقارنة بین العبي المراكز الثالثة في ضوء اختبار : أوال
.بالنسبة لمتغیرات البحث وذلك بعد االستعانة بمفتاح حل أسئلة االختبار
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تة لكشف عن االختالفات الجوهریة الخاصة بالعوامل الس" ت"یبین نتائج اختبار قیمة - 01-جدول رقم
)هجوم-وسط-دفاع(عشر بین العبي المراكز الثالثة 

بین المراكز" ت"قیمة 
العوامل

بین " ت"قیمة
العبي الدفاع 

والوسط

مستوى الداللة
*

" ت"قیمة 
بین العبي 
مركز الدفاع 

والهجوم

مستوى الداللة
**

بین " ت"قیمة 
مركزي 

العبي الوسط 
والهجوم

مستوى الداللة
***

النبساطیة االنطوائیة وا
)A(االجتماعیة 

دال بعد3.333%5دال بعد 2.111
0.01%

دال غیر 1.174

دال غیر 0.774%1دال بعد 2.808%1دال بعد B(3.551(القدرات العقلیة 
دال غیر 0.578غیر دال1.311دال غیر C(1.885(الثبات االنفعالي 
- السیطرة والسیادة

)E(الخضوع واالستسالم 
%1دال بعد 3.911%1دال بعد 2.661%1دال بعد 5.289

دال غیر 0.896%1دال بعد 3.211%5دال بعد F(2.314(عدم المباالة -الجدیة
اإلرادة وقوة األنا - اإلتكالیة

)G(
دالغیر 1.048غیر دال0.627غیر دال0.474

دال غیر 1.672%1دال بعد 3.760غیر دالH(1.991(اإلقدام - االنسحاب
- الحساسیة االنفعالیة

)I(الصالبة 
دال غیر 1.452غیر دال1.226%2دال بعد 2.521

التقبل - المیل إلى االرتیاب
)L(

%1دال بعد 2.777%1دال بعد 5.742%1دال بعد 2.845

دال غیر 0.909دال غیر 0.295غیر دالM(0.594(التخیل - الواقعیة
اطة والسذاجة البس-الدهاء

)N(
دالغیر 0.110%1دال بعد 5.830غیر دال1.438

دالغیر 1.544دال غیر 0.243غیر دالO(1.440(الثقة بالنفس -الحذر
دالغیر 1.363دال غیر 0.534غیر دالQ1(1.155(المحافظة -التحرر

االفتقار -االكتفاء الذاتي
)Q2(إلى التصرف الذاتي 

دال غیر 1.772%1دال بعد 2.462%1بعد دال 4.356

ضعف - قوة اعتبار الذات
)Q3(اعتبار الذات 

دالغیر 1.385دال غیر 1.423%1دال بعد 2.813

ضعف -قوة التوتر العصبي
)Q4(التوتر العصبي 

دال غیر 1.506%1دال بعد 2.645غیر دال0.974

93: درجة الحریة(***) 97: ریةدرجة الح(**) 96: درجة الحریة(*) 
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:2الجدول رقم من خالل - 1

أن هناك اختالفات معنویة في ثمانیة عوامل بین مركزي العبي الدفاع " ت"تبین بعد تطبیق اختبار -1
:والوسط وقد كانت المعنویة لصالح العبي الدفاع في العوامل التالیة

، االكتفاء الذاتي واالفتقار إلى التصرف الذاتي )L(والتقبل ، المیل إلى االرتیاب )E(السیطرة والخضوع 
)Q2.(

:المعنویة لصالح العبي الوسط في العوامل التالیةبینما كانت 

، الحساسیة )F(، الجدیة وعدم المباالة )B(، القدرات العقلیة )A(االنطوائیة واالنبساطیة االجتماعیة - 
).Q3(ذات وضعف اعتبار الذات ، قوة اعتبار ال)I(االنفعالیة والصالبة 

وفیما یتعلق بالمقارنة بین مركزي الدفاع والهجوم فقد وجدت اختالفات في تسعة عوامل، أین كانت -2
:المعنویة لصالح العبي مركز الدفاع في العوامل التالیة

ء الذاتي ، االكتفا)L(، المیل إلى االرتیاب والتقبل )H(، اإلقدام واالنسحاب )E(السیطرة والخضوع 
).Q4(، قوة التوتر العصبي وضعف التوتر العصبي )Q2(واالفتقار إلى التصرف الذاتي 

:بینما كانت المعنویة لصالح العبي الوسط في العوامل التالیة

، الدهاء والسذاجة )F(، الجدیة وعدم المباالة )B(، القدرات العقلیة )A(االنطوائیة واالنبساطیة االجتماعیة 
)N.(

" ت"فقد أوضحت نتائج اختبار - 2- ا عند المقارنة بین مركزي الوسط والهجوم من خالل الجدولأم-3
اختالفات جوهریة في عاملین فقط، وقد كانت المعنویة لصالح العبي الوسط في العامل المتمثل في المیل 

).L(إلى االرتیاب والتقبل 

).E(خاص بالسیطرة والخضوع في حین كانت المعنویة لصالح العبي الهجوم في العامل ال

وعلى هذا فإن االختبار مكننا هنا من التمییز بین المراكز الثالثة نسبة إلى العوامل الستة عشرة، ومنه فإن 
إن اختالف واجبات الالعبین في مراكز لعبهم یحتم اختالف سماتهم : "ثمة تطابق بین الفرض القائل

"الشخصیة وبما یتناسب وطبیعة الواجب

.ما تؤكده النسب المئویة للمقارنة فیما یخص االختالف في السمات الشخصیة بین مركز وآخروهذا 
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عوامل، وغیر 08دالة في " ت"لقد كانت (%50نسبة االختالف بین مركزي العبي الدفاع والوسط - 
).عوامل08دالة في 

عوامل، وغیر دالة 09في دالة " ت"لقد كانت (%56.25نسبة االختالف بین مركزي الدفاع والهجوم - 
).عوامل07في 

، )02(دالة في عاملین " ت"لقد كانت (%12.5وقد بلغت نسبة االختالف بین العبي الوسط والهجوم - 
).وغیر دالة في بقیة العوامل

أما الخطوة الثانیة، فقد تمثلت في محاولة تحدید ما یتمیز به الالعبون من سمات حسب مراكزهم : ثانیا
وذلك بالعودة إلى جدول التقییم الخاص باالختبار ) 16اختبار عوامل الشخصیة (ختبار كاتل تبعا ال

:02ومقارنة الدرجات المحصل علیها بالنسبة لالعبي المراكز الثالثة المدونة في الجدول رقم 

یةعند العبي المراكز الثالثة لتحدید سماتهم الشخص- 16-یبین درجات تقییم العوامل-02-جدول رقم
ABCEFGHILMNOQ1Q2Q3Q4العوامل

لمركز العبي الدفاع
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:إلى ما یليبحیث خلصت النتائج

.، الذكاء، السیطرة، اإلرادة، وأخیرا الجدیة)االنبساطیة(تمیز العبو الدفاع باالجتماعیة - 

فتقار إلى التصرف الذاتي، االجتماعیة، الذكاء، الثقة بالنفس، اال: في حین تمیز العبو الوسط بسمات- 
.اإلرادة، الدهاء، قوة اعتبار الذات

، الذكاء، اإلرادة، الدهاء، التحرر، قوة )االنبساطیة(االجتماعیة : أما العبي الهجوم فقد تمیزوا بما یلي- 
.اعتبار الذات، الصالبة، وضعف التوتر العصبي
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:استنتاجات

أن هناك اختالفا بین المراكز الثالثة فیما یتعلق بالسمات " ت"ه بعد تطبیق اختبار ما یمكن استنتاج:أوال
.الشخصیة

كما تمكنا من تحدید السمات الشخصیة هذه والتي تمیز كل مركز لعب حسب تقییم اختبار عوامل :ثانیا
:لكاتل وذلك على النحو التالي16الشخصیة 

.لسیطرة وكذلك الجدیةا: تمیز العبو الدفاع بالسمات اآلتیة. 1

.الثقة بالنفس، االفتقار إلى التصرف الذاتي: تمیز العبو الوسط بالسمات التالیة. 2

.التحرر، الصالبة، ضعف التوتر العصبي: أما العبي الهجوم فقد تمیزوا بالسمات التالیة. 3

.، الذكاء وسمة اإلرادة)ةاالنبساطی(االجتماعیة : اشتراك العبو المراكز الثالثة في السمات التالیة. 4

مشتركة بین العبي الوسط والهجوم ونفس الشيء بالنسبة لسمة قوة اعتبار - الدهاء-كانت سمة. 5
.الذات

:لم تبرز بصورة واضحة السمات الشخصیة لالعبین حسب مراكزهم وربما ذلك تأتي من عدة أسباب. 6

تم استنتاج ذلك بعد دراسة (في مركز واحد قلة الفترة الزمنیة التي مارس فیها الالعبون اللعب. أ
).مواصفات العینة

عدم ثباتهم في مركز واحد نظرا الحتیاج المدرب في بعض المباریات بأن یقوم العب دفاع باللعب . ب
...في الوسط أو العكس وهكذا

:التوصیات واالقتراحات

:على ضوء دراستنا وما جاء من استنتاجات نوصي بما یلي

جوانب القصور المنهجي في دراسة موضوع السمات الشخصیة والتقلیل من األخطاء المحتمل لتالفي. 1
الوقوع فیها التي یقوم بها فرد واحد مهما تكن كفاءته العلمیة، یتعین االتجاه إلى األبحاث الجماعیة التي 

ائج أقرب إلى یقوم بها مجموعة من الباحثین المتخصصین حول الموضوع الواحد لضمان الوصول إلى نت
.الدقة والشمول، بما یخدم البحث العلمي ویدفع بدراسة المجتمع المراد إلى األمام في ثبات وصدق
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نوصي بمحاولة القیام بدراسة تخص المركز الواحد لرؤیة ما إذا كان االختالف بین الالعبین في . 2
.المركز الواحد یحتاج إلى اختالف في سماتهم الشخصیة

.مدربي األلعاب مراعاة السمات الشخصیة لالعبین عند توزیعهم على مراكز اللعبنوصي جمیع . 3

نوصي المدربین التركیز في التدریب على الالعبین كل حسب مركز لعبه للحصول على الخبرة في . 4
.المركز المحدد

ر الستقطاب وختاما فإن الدراسة المقدمة في محاولة تحدید السمات الشخصیة لالعبي كرة القدم هي مؤش
اهتمام العاملین في الحقل الریاضي وبصفة خاصة مجال كرة القدم بأخذ السمات الممیزة لالعبي كرة 

.كل حسب مركزه بعین االعتبار- القدم
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:المصادر والمراجع باللغة العربیة

شول وآخرون، مقدمة في علم النفس، سلسلة ملخصات شوم ترجمة عز الدین األ: ویتیح. ن.أرنوف-1
).م1994دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر (مراجعة عبد السالم عبد القادر عبد الغفار 

).م1990دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل (اإلعداد النفسي بكرة القدم : تامر محسن-2

).م1974ة دار الفكر العربي، القاهر (-تدریب كرة القدم، األسس العلمیة: حنفي محمود مختار-3

عالقة مستوى التحصیل الدراسي للمراهق وسماته الشخصیة في المستویات : رشدي عبده حسین-4
المبحث الرابع، دراسات وبحوث في المراهقة، دار المطبوعات -االقتصادیة واالجتماعیة المتباینة

).مطبعة الجهاد، بیروت، بدون تاریخ-الجدیدة

دیوان (ترجمة سید محمد غنیم، مراجعة محمد عثماني نجاتي الشخصیة،: الزاروس. س.ریتشارد-5
).م1980: المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر

).م1985مكتبة المعارف الحدیثة، اإلسكندریة (المقاییس واالختبارات، القیاس النفسي، : سعد جالل-6

رة والطویلة في بعض المتغیرات دراسة مقارنة بین عدائي المسافات القصی: عبد العظیم عبد الحمید-7
).م1983جامعة حلوان، القاهرة (للبنین . ب.كلیة ت-رسالة دكتوراه غیر منشورة- الفسیولوجیة والنفسیة

المؤتمر العلمي للبحوث -العدوانیة وعالقتها بمراكز الالعبین في كرة القدم: محمد أحمد أبو العنین-8
).م1983اهرة للبنین، الق. ر.كلیة ت. ر.ب.ودراسات ت

الطبعة الرابعة، دیوان (مدخل إلى سیكولوجیة الشخصیة، ترجمة مصطفى عشوي : وینفرید هوبر-9
).م1995: المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر

:المصادر والمراجع باللغة الفرنسیة
10- Albou Paul : les questionnaires psychologiques (P.U.F, Paris ; 1973).

11- Bernard Turpin : Préparation et entraînement du Footballeur (Collection Savoir faire
sportif : Edition. Amphora, Paris 1990).

12- Joseph Mercier : Football Au Carre four des méthodes (Editions. Revues E.P.S Paris
1981).



للثقافة البدنية والرياضيةالمجلة العلمية 

2004جويلية  04العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

البدنیة والریاضیةمعھد التربیة
بمستغانم

36

سة النشاط الریاضي أبعاد االتجاهات النفسیة نحو ممار 

لدى طالب التربیة البدنیة والریاضیة والبیولوجیة

حرشاوي یوسف: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

-جامعة مستغانم-معهد التربیة البدنیة والریاضیة

انطالقا من األهداف التي تسعى التربیة البدنیة والریاضیة إلى تحقیقها في جل المراحل التعلیمیة 
لعب الجوانب النفسیة المرتبطة بهذه الممارسة دورا جد هاما في مساعدة الفرد إلى تقبل وممارسة هذا ت

النشاط واالستمرار فیه، إذ یجب على الفرد أن یكون مدركا ألهمیة هذا النشاط وبطرق وسبل مزاولته لذا 
غایة نشر وتوسیع دائرة نلمس الیوم وجود معاهد ریاضیة تسعى إلى إعداد جیل جدید من الشباب یحمل 

الممارسة الریاضیة في بالدنا لكي تتغیر تلك النظرة السائدة عن عدم جدوى هذه المادة سواء تعلیمیا أو 
عشرین سنة كانت تنظر إلیها على أنها مضیعة للوقت وال أساس لها من 20اجتماعیا فجل العائالت قبل 

لكن الیوم نسعى إلى تبیان مدلول هذه األخیرة في المجتمع الناحیة العلمیة والتربویة والصحیة واالجتماعیة 
الجزائري بكل شرائحه لیفهم الخاص والعام ماذا یمكن أن تقدم لنا هذه األخیرة من فوائد للفرد والمجتمع 

:ولهذا الغرض جاءت تساؤالتنا بالشكل التالي

ختلف تخصصاتهم ؟ما هي النظرة التي یرى بها الطالب الجامعیون الممارسة الریاضیة بم

:یهدف هذا البحث إلى تحقیق ما یلي

.إبراز األبعاد الحقیقیة للممارسة الریاضیة لدى الطالب-1

.، واألخرى البیولوجیة)الریاضیة(تحدید الفروقات في اتجاهات الطلبة في االختصاصات المختلفة -2

:ومن فرضیات هذا البحث

.یاضي إیجابیةاتجاهات الطالب نحو ممارسة النشاط الر - 

.ال توجد فروق دالة إحصائیا بین الطالب في إبعاد االتجاهات نحو ممارسة النشاط الریاضي- 
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لقد تعددت تعاریف االتجاه حیث تناولها العدید من العلماء كل حسب فهمه وتصوره لمدلول االتجاه، 
ا الخبرة السابقة والتي توجه أنه حالة من االستعداد العقلي العصبي التي تنظمه"حیث یرى ألبورت 

1"استجابات الفرد للمواقف أو المثیرات المختلفة

2"أنه استعدادا عقلیا نوعیا إزاء خبرة في طریقها إلى الظهور"وعّرفه رین أیضا 

أو الشعور أو التصرف إیجابیا أو سلبیا نحو األشخاص أو األشیاء في أنه نزعة للتفكیر "وعرفه بیتي 
أنه تنظیم مكتسب له صفة االستمرار النفسي للمعتقدات التي یعتقدها الفرد "رفه روكیتش ، كما ع3"بیئتنا

، وعلیه یعرف الباحث االتجاه كما 4"نحو موضوع أو موقف أو تهیئة الستجابة تكون لها األفضلیة عنده
تمل على نزعة عامة مكتسبة، ثابتة نسبیا مشحونة انفعالیا تؤثر في الدافع وتوجه السلوك ویش: "یلي

5"جوانب عقلیة ومعرفیة وٕادراكیة وسلوكیة

:في تكوین االتجاه ثالث عناصر رئیسیة هيیدخل

:ویمكن تقسیمها إلى: المكونات المعرفیة. أ

.التوقعات- 3. المعتقدات- 2- المدركات والمفاهیم. 1

.المكونات االنفعالیة العاطفیة. ب

.المكونات السلوكیة. ت

:ثالث مراحل هيیمر أثناء تكوینه من

.المرحلة اإلدراكیة المعرفیة- 

.المرحلة التقیمیة- 

.المرحلة التقریریة- 

.674، ص1998سنة 3مقدمة في علم النفس، ط: راضي الوقفي- 1

.15-14علم تغییر االتجاهات النفسیة االجتماعیة، ص: عزیز حنا داوود- 2

.674، ص1998سنة 3مقدمة في علم النفس، ط: راضي الوقفي- 3

.219، ص8علم النفس الریاضي، ط: محمد حسن عالوي- 4

.44نفس بین النظریة والتطبیق، دار النهضة، صعلم ال: عبد الرحمن عیسوي- 5
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طالب 120استخدم المنهج الوصفي نظرا لمالئمته إلجراء البحث، اشتملت عینة البحث على 
طالبة 30طالبة منها 80وكذلك على . طالب بیولوجیا50طالب تربیة بدنیة وریاضیة، 70مقسمین إلى 

.طالبة من البیولوجیا50في التربیة البدنیة والریاضیة، 

.أبعاد6استخدم الباحث اختبار جیرالد كنیون لقیاس االتجاهات الذي یتألف من 

.عبارات8النشاط البدني كخبرة اجتماعیة              . 1

.عبارة11النشاط البدني للصحة واللیاقة              . 2

.عبارات9لبدني كخبرة توتر ومخاطرة        النشاط ا. 3

.عبارات9النشاط البدني كخبرة جمالیة               .4

.عبارات9النشاط البدني كحفظ التوتر               . 5

.عبارات8النشاط البدني كخبرة للتفوق الریاضي      . 6

:طبیعة االتجاهات وفقا للنسبة المئویة الستجاباتهم

.سلبیة بدرجة كبیرة%21أقل من :0. 1

.سلبیة%41أقل من 21. 2

.حیادیة%61أقل من : 41. 3

.إیجابیة%81أقل من : 61. 4

.إیجابیة بدرجة كبیرة%100أقل من : 81. 5

من قام الباحث بحساب معامل االرتباط لسبیرمان بین االختبارین القبلي والبعدي على عینة عشوائیة 
:مجتمع البحث من غیر أفراد العینة
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0.05الداللة الصدقالثباتالبعد
10.850.92

0.95
20.850.92
30.900.94
40.970.98
50.990.99
60.970.98

من الجدول یتضح أن معامالت االرتباط بین كل بعد على حدى وبین الدرجة الكلیة للمقیاس دالة 
.ا، ومن ثم فإن المقیاس صادق في قیاس االتجاهات لدى الطلبةإحصائی

:نتائج البحث

لالتجاهات ) كنیون(درجات ونسب وترتیب وشدة استجابة الطلبة بجامعة مستغانم في مقیاس :01جدول 
:نحو النشاط الریاضي

EPSBIOالبعد    ذكور
طبیعة االستجابةالترتیب%النسبةالدرجةطبیعة االستجابةالترتیب%النسبة الدرجة

النشاط البدني كخبرة 
اجتماعیة

إیجابیة 127163.554إیجابیة 199071.073

إیجابیة 220280.071إیجابیة 299777.841ب للصحة واللیاقة. ن
ب كخبرة وتوتر . ن

ومخاطرة
حیادیة126556.226حیادیة184958.596

إیجابیة 164172.933إیجابیة 203864.695ب كخبرة جمالیة. ن
إیجابیة 167474.042إیجابیة 236975.22ب لخفض التوتر. ن
حیادیة121660.085إیجابیة 197170.394ب للتفوق الریاضي.ن

إیجابیة -926968.65إیجابیة -1321469.91المجموع
:یتضح من الجدول

جاءت طبیعة اتجاهات كل من طلبة قسم التربیة البدنیة والریاضیة وبیولوجیا النسبة للمقیاس ككل
بینما جاءت نسبة طلبة البیولوجیا %69.91إیجابیة، حیث جاءت نسبة طلبة التربیة البدنیة والریاضیة 

.وقد یرجع هذا كون توافر نوادي ریاضیة داخل الجامعة مما یساهم في مشاركتهم. 68.65%
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ألبعاد المقیاس جاءت طبیعة استجابة طلبة قسم التربیة البدنیة والریاضیة إیجابیة في جمیع بالنسبة
أبعاد المقیاس عدا بعد النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة، أما بالنسبة لطلبة البیولوجیا جاءت غیجابیة 

ني للتفوق الریاضي، وقد في جمیع األبعاد عدا بعدي النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة والنشاط البد
یرجع ذلك إلى توفر وسائل األمان للطلبة خالل الممارسة وعدم االهتمام بإعداد برامج للمخاطرة التي 

لألنشطة الترویحیة كما ان طلبة البیولوجیا تمارس في الدول المتطورة والتي غالبا ما تضفي متعة اإلثارة 
منخرطین في نوادي تتنافس فیما بینها وحتى في النوادي ال یهتمون بجانب التفوق الریاضي لكونهم غیر 

.التي تسعى لبلوغ المستویات العلیا

تفوق طلبة التربیة البدنیة والریاضیة على طلبة البیولوجیا في نسب أبعاد المقیاس النشاط البدني 
ر، النشاط البدني كخبرة اجتماعیة، النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة، النشاط البدني لخفض التوت

للتفوق الریاضي بینما تفوق طلبة البیولوجیا في نسب أبعاد المقیاس للنشاط البدني للصحة واللیاقة والنشاط 
وقد یرجع ذلك إلى كون طلبة البیولوجیا یرغبون في مزاولة النشاط البدني كأداة . البدني كخبرة جمالیة

م وهذا یمنحهم الجانب الجمالي للجسم والبنیة القویة وقائیة من األمراض والمحافظة على الصحة والقوا
والسلیمة عكس طلبة التربیة البدنیة الذین تدخل هذه األبعاد في تكوینهم بشكل تلقائي وال یبدون لها أیة 

.أهمیة نظرا الكتسابهم لها في المراحل األولى من الممارسة الریاضیة

التربیة البدنیة والریاضیة وبیولوجیا في مقیاس كنیون یبین الفروق بین متوسطات طلبة ذكور:2الجدول 
.لالتجاهات نحو النشاط الریاضي وأبعاده

"ت"قیمة الفروق بین المتوسطاتEPSBIOاألبعاد
0.05الجدولیة المحسوبة1ع1َس 1ع1َس 

النشاط البدني كخبرة 
اجتماعیة

28.424.2125.424.4933.75

1.98
42.814.4244.046.751.231.13واللیاقةب للصحة . ن
26.414.4925.304.351.111.38ب كخبرة وتوتر ومخاطرة. ن
29.115.6132.288.63.712.68ب كخبرة جمالیة. ن
33.844.9833.485.270.360.38ب لخفض التوتر. ن
28.154.1525.324.532.833.53ب للتفوق الریاضي.ن

-2.36-186.38-188.74المجموع
:ما یلي02یتضح من خالل الجدول رقم 

وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات طلبة التربیة البدنیة والبیولوجیا في االتجاهات نحو النشاط 
.الریاضي لصالح طلبة قسم التربیة البدنیة والریاضیة وذلك بالنسبة للدرجة الكلیة للمقیاس
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ق دالة إحصائیا بین متوسطات طلبة التربیة البدنیة والبیولوجیا في بعدي النشاط البدني كخبرة وجود فرو 
.اجتماعیة والتفوق الریاضي لصالح طلبة قسم التربیة البدنیة والریاضیة

وقد ترجع هذه النتائج إلى كون الممارسة الدائمة وطویلة األمد للنشاط الریاضي تكسب اإلنسان الطابع 
.عي الممیز له عن غیرهاالجتما

وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات طلبة البیولوجیا والتربیة البدنیة والریاضیة في بعد النشاط البدني 
كخبرة جمالیة لصالح طلبة البیولوجیا وقد یرجع ذلك إلى كون الطالب الجامعي والغیر مختص بالریاضة 

.كذا جمالیة حركاتهو ) المظهر(یسعى إلى االعتناء بالشكل الخارجي 

وجود فروق غیر دالة إحصائیا بین متوسطات طلبة التربیة البدنیة والبیولوجیا في أبعاد النشاط 
الریاضي للصحة واللیاقة كخبرة وتوتر ومخاطرة لخفض التوتر وقد یرجع ذلك إلى كون الطالب في كال 

لها الحد من االضطرابات النفسیة من االختصاصین یسعى لتحقیق الصحة والحفاظ علیها ویسعى من خال
الریاضیة وكذا یسعى الجتناب كل ما هو خطر على صحته وسالمته خالل االندماج في األنشطة 

.وبالتالي فالطلبة یتقاسمون نفس االنشغال في األبعاد الثالث وبالتالي جاءت الفروق فیها غیر جوهریة

في ) ، بیولوجیاEPS(لطالبات بجامعة مستغانم یمثل درجات ونسب وترتیب وشدة استجابة ا3جدول 
:مقیاس كنیون لالتجاهات نحو النشاط البدني

EPSBIOالبعد    ذكور
االستجابةشدة الترتیب%النسبة الدرجةة االستجابةشدالترتیب%النسبة الدرجة

النشاط البدني كخبرة 
اجتماعیة

إیجابیة 126563.255إیجابیة 888743

إیجابیة 215478.321إیجابیة 123975.092ب للصحة واللیاقة.ن
ب كخبرة وتوتر . ن

ومخاطرة
حیادیة123654.036حیادیة75155.626

إیجابیة 156169.373إیجابیة 99373.554ب كخبرة جمالیة. ن
إیجابیة 157870.132إیجابیة 102575.921ب لخفض التوتر. ن
حیادیة127263.64إیجابیة 84470.335للتفوق الریاضيب .ن

إیجابیة -906667.15إیجابیة -574070.86المجموع
:الجدول أعاله أنیتبین من خالل 

بالنسبة للمقیاس ككل جاءت طبیعة اتجاهات كل من طالبات التربیة البدنیة والریاضیة والبیولوجیا 
وبینما جاءت النسبة لدى %70.86سبة المئویة لدى طالبات التربیة البدنیة إیجابیة، حیث قدرت الن
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وقد یرجع هذا لكون الطالبات یتمتعن داخل األحیاء الجامعیة لمنشآت . %67.15طالبات البیولوجیا 
.ریاضیة تسمح لهم بمزاولة مختلف األنشطة الریاضیة

إیجابیة في ) التربیة البدنیة والریاضیة(الطالبات أما بالنسبة ألبعاد المقیاس جاءت طبیعة استجابة
جل األبعاد عدا بعد النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة، أما بالنسبة لطالبات البیولوجیا جاءت طبیعة 
استجابتهن إیجابیة في جمیع أبعاد المقیاس عدا بعد النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة وقد یرجع ذلك 

التي یزاولها باستمرار، وعدم إقبالهن على األنشطة التي األمن والسالمة لألنشطة إلى توافر وسائل 
تتضمن درجة عالیة من الخطورة والمتعة، تفوق طالبات التربیة البدنیة على طالبات البیولوجیا في نسب 

البدني النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة، النشاط. أبعاد المقیاس والنشاط البدني كخبرة اجتماعیة
كخبرة جمالیة، النشاط البدني لخفض التوتر، النشاط البدني للتفوق الریاضي، بینما تفوقت إناث البیولوجیا 
في بعد النشاط البدني للصحة واللیاقة وقد یرجع ذلك إلى كون إناث البیولوجیا یؤمنون بأن ممارسة 

ات التربیة البدنیة الالئي اكتسبن في األنشطة الریاضیة لها أكبر أهمیة من الناحیة الصحیة عكس طالب
تكوینهن رصیدا علمیا إضافیا یتبنى الجانب االجتماعي للتواصل والجانب الجمالي للحركات وكذا حب 

.التمیز عن غیرهن من غیر الریاضیات وبالتالي التفوق علیهن في المناسبات الریاضیة

.لبیولوجیاجدول یبین الفروق بین متوسطات إناث التربیة البدنیة وا

"ت"قیمة الفروق بین المتوسطاتEPSBIOاألبعاد
0.05الجدولیة المحسوبة1ع1َس 1ع1َس 

النشاط البدني كخبرة 
اجتماعیة

29.63.2525.34.344.34.83

1.98
41.36.9943.085.341.781.30ب للصحة واللیاقة. ن
25.035.2424.724.530.310.28ب كخبرة وتوتر ومخاطرة. ن
33.16.6331.226.451.881.27ب كخبرة جمالیة. ن
34.165.4131.565.982.62ب لخفض التوتر. ن
28.133.925.444.192.692.92ب للتفوق الریاضي.ن

10-181.32-191.32المجموع
:من خالل الجدول یتبین لنا ما یلي

إحصائیا بین متوسطات طالبات التربیة البدنیة والبیولوجیا في االتجاهات نحو وجود فروق دالة 
.ممارسة النشاط الریاضي لصالح طالبات التربیة البدنیة وهذا بالنسبة للدرجة الكلیة للمقیاس
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وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات طالبات التربیة البدنیة والبیولوجیا في بعد النشاط البدنیة 
لخفض التوتر، نشاط بدني كخبرة اجتماعیة والنشاط البدني للتفوق الریاضي لصالح طالبات التربیة البدنیة 
والریاضیة وقد یرجع ذلك لكون الظروف المساعدة تتیح لطالبات التربیة البدنیة الممارسة أكثر داخل 

.وخارج الجامعة

لتربیة البدنیة والریاضیة والبیولوجیا في أبعاد وجود فروق غیر دالة إحصائیا بین متوسطات طالبات ا
وقد . النشاط البدني للصحة واللیاقة، النشاط البدني كخبرة وتوتر ومخاطرة، والنشاط البدني كخبرة جمالیة

یرجع ذلك إلى كون الطالبات یشتركن في االنشغال بالجانب الصحي والجمالي لرشاقتهن وكذا تجنب 
.المخاطرة في الحركات

:تنتاجاتاالس

اتجاهات الطالب نحو ممارسة النشاط الریاضي إیجابیة، وٕان اتجاهات طالب التربیة البدنیة 
.البیولوجیا) إناث- ذكور(أكثر إیجابیة من طالب ) إناث-ذكور(

التربیة البدنیة والبیولوجیا في ) ذكور وٕاناث(وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات طالب 
وذلك بالنسبة لدرجات ) إناث- ذكور(حو النشاط الریاضي لصالح طالب التربیة البدنیة االتجاهات ن
.المقیاس ككل

وجود فروق دالة إحصائیا لصالح طالب التربیة البدنیة ذكورا وٕاناث في أبعاد النشاط الریاضي كخبرة 
عد النشاط البدني لخفض اجتماعیة، والنشاط الریاضي للتفوق الریاضي وكذلك لدى إناث التربیة في ب

.في بعد النشاط البدني كخبرة جمالیة) ذكور(وجود فروق دالة إحصائیا لصالح طلبة البیولوجیا .التوتر

:التوصیات

یاضي وأهمیته وفوائده على زیادة اهتمام المسؤولین بالجامعات الجزائریة بتوضیح مفهوم النشاط الر - 
.الطالب

.طالب في مختلف التخصصاتاالهتمام بدراسة اتجاهات ال- 

.اهتمام وسائل اإلعالم بالنشاطات الجامعیة المختلفة لترقیة النشاط الریاضي الجامعي والتعریف به- 

.توفیر الوسائل واألجهزة الریاضیة للطالب داخل الجامعة لیتسنى لهم ممارسة األنشطة الریاضیة- 

.جامعات الجزائریة في المراحل الدراسیة المختلفةضرورة تعمیم ممارسة األنشطة الریاضیة في كافة ال- 
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:المصادر والمراجع

.1994علم النفس الریاضة، دار الطباعة : أسامة كامل راتب. 1

.1993االتجاهات والمیول في التربیة، دار المناهل للطباعة : أنور طاهر رضا وآخرون. 2

.ماعیة، مكتبة أنجلو مصریة بدون سنةعلم تغییر االتجاهات النفسیة واالجت: عزیز حنا داوود. 3

.80علم النفس االجتماعي، دار النهضة العربیة، بیروت : عباس محمود عوض. 4

.1994دراسات في علم النفس االجتماعي، دار المعرفة، اإلسكندریة : عبد الرحمن عیسوي. 5

.1982عربیة اتجاهات جدیدة في علم النفس الحدیث، دار النهضة ال: عبد الرحمن عیسوي. 6

.1992، 8علم النفس الریاضي، دار المعارف، مصر، ط: محمد حسن عالوي. 7

االتجاهات والمیول في التربیة، دار المعرفة، القاهرة : صبحي عبد اللطیف: م ایفاینز، ترجمة.ك. 8
1993.

.، األردن1998، دار الشروق 3مقدمة في علم النفس، ط: راضي الوقفي. 9
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مسحیة لظاهرة العنف في مالعب كرة القدم بالجزائردراسة 

رمعون محمد/ د

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

ناصر عبد القادر: األستاذ

أستاذ مكلف بالدروس

-جامعة مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

في العصر التي تتصف بأسمى صفات النبل، والتي أصبحت لغة التعامل بین الشعوب إن الریاضة 
الحالي، باإلضافة إلى الدور الكبیر التي تلعبه في تربیة وتكوین الشباب، باتت تشتكي من ظاهرة العنف 
التي عكرت صفوتها وخاصة في الریاضات التي تجلب إلیها جموعا كبیرة من المتفرجین والمشجعین ومن 

، حیث اقترنت بها ظاهرة العنف على وجه بینها لعبة كرة القدم، أقدم لعبة واللعبة األكثر شعبیة في العالم
ما إن نسمع عن أعمال عنف إال وكانت في ملعب من مالعب كرة القدم، ولقد الخصوص، حتى أصبحنا 

انتقلت هذه الظاهرة إلى المالعب الجزائریة واستفحلت خاصة في السنوات األخیرة، حتى أصبحت تهدد 
باحث تجربة میدانیة للتعرف على أسباب هذه الظاهرة األمن واالستقرار الوطني لهذه األسباب خاض ال

- مدربین- حكام- وذلك عن طریق دراسة مسحیة تحلیلیة لجمیع األطراف المشتركة في اللعبة من العبین
األنصار، حتى یتسنى لنا إعداد وتحدید األسباب الرئیسیة لظاهرة العنف مع تقدیم اقتراحات - مسیرین

.هرةلحل أو التقلیل من هذه الظا

ومن هنا تكمن أهمیة البحث في المساعدة على تنظیف الریاضة من مثل هذه الظواهر التي تسيء إلى 
.سمعة الریاضة بصفة عامة وجمیع أفراد المجتمع بصفة خاصة

وفي هذا السیاق، نأمل من خالل هذه الدراسة قد تمكنا من تحدید وضبط بعض الحلول الممكنة 
.ة وحتى تبقى كرة القدم اللعبة األكثر شعبیة والمحبوبة من قبل الجمیعللتقلیل من هذه الظاهر 

:األهداف

.معرفة األسباب الرئیسیة لظاهرة العنف في مالعب كرة القدم* 

.دراسة تحلیلیة ألهم األسباب المؤدیة لظاهرة العنف في مالعب كرة القدم* 

.ى ظاهرة العنفاقتراح بعض الحلول التي من شأنها أن تقلل أو تقضي عل* 
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، الذي نرید من خالله دراسة )دراسة الحالة(في دراستنا هذه استعملنا المنهج الوصفي المسحي 
ظاهرة اجتماعیة في مجال الریاضة، هذا المنهج یدرس الوضعیة الراهنة والتعرف على األسباب الحقیقیة 

.الظواهرالمؤدیة لظاهرة العنف في المالعب وطرق القضاء على ظاهرة من 

:عینة البحث

العبین، مدربین، مسیرین، األنصار : تم اختیار العینة حسب ما یتطلبه موضوع البحث، وشملت
وحكام من مختلف الوالیات والنوادي والدرجات وعلى دكاترة وأساتذة مختصین من المدرسة العلیا ألساتذة 

:سلك التدریب حیث وزعت االستمارات كاآلتيالتربیة البدنیة والریاضیة سابقا بمستغانم ومختصین في 

:استمارة، والتوزیع كاآلتي212استمارة تم استالم 240في بادئ األمر وزعت : االستمارة األولى

.استمارة76استمارة على الجمهور استلمت 80

.استمارة79استمارة على الالعبین استلمت 80

.استمارة31استمارة على المدربین والمسیرین استلمت 40

.استمارة26استمارة على الحكام استلمت 40

- أولمبي شلف- ترجي مستغانم- فریق وداد مستغانم: أما النوادي التي تم توزیع االستمارات علیها هي
.وداد تلمسان-جمعیة وهران- غالي معسكر- مولودیة وهران

.استمارة46استالم وزعت على الدكاترة والمختصین واألساتذة تم: االستمارة الثانیة

استمارة على كل من المدربین، الالعبین، الحكام، المسیرین، الجمهور الریاضي 290وقد وزعت 
.ودكاترة وأساتذة المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة بمستغانم والمختصین في سلك التدریب

.2003-05- 15إلى غایة 14/09/2002تم إنجاز هذا البحث خالل ستة أشهر ابتداء من 

:أنجز هذا البحث في كل من الوالیات التالیة

.تلمسان، وهران، مستغانم، الشلف، والمدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

:الوسائل اإلحصائیة

%100×العدد الجزئي :     النسبة المئویة

العدد الكلي



للثقافة البدنية والرياضيةالمجلة العلمية 

2004جويلية  04العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

البدنیة والریاضیةمعھد التربیة
بمستغانم

47

.لمدرجات التكراریةا* 

.المنحنیات واألشكال* 

:مجال الثقة الخاص بالنسبة المئویة* 

ta +p≤p≤ta -p

P :النسبة المئویة.

N :العینة

Ta :مجال الثقة.

.nعند العنایة 2.576تؤول إلى 0.01

.nعند العینة 1.960تؤول إلى 0.05

:یبین مجال الثقة ألهم األسباب المؤدیة لظاهرة العنف في مالعب كرة القدم الجزائریة) 08(ول رقم جد

مجال الثقةأهم األسباب
)0.05()0.01(%74.58جهل الجمهور للقانون بنسبة 

p≤62.9676.99≤p≤64.94≥78.92.%70.94االنحراف الخلقي لالعبین أثناء المباراة بنسبة 
p≤59.8473.81≤p≤61.67≥75.64%67.74اهم ثالثي التحكیم بنسبة عدم تف

p≤59.5873.95≤p≤61.95≥76.11%67.88تراجع الحكام عن قراراتهم 
p≤58.2272.55≤p≤59.89≥74.56%66.22نقص التحضیر البسیكولوجي لالعبین بنسبة 

p≤58.2272.55≤p≤59.89≥74.56%66.22بنسبة عدم احترام الالعبین لقرارات الحكام أثناء المباراة
p≤58.6073.55≤p≤61.67≥73.60%65.20اللعب الخشن بنسبة 

p≤53.0867.98≤p≤55.18≥70.09%61.58ضعف اللیاقة البدنیة لالعبین بنسبة 

)p-1 (p

N

)p-1 (p

N



للثقافة البدنية والرياضيةالمجلة العلمية 

2004جويلية  04العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

البدنیة والریاضیةمعھد التربیة
بمستغانم

48

ي مالعب كرة القدمیبین أهم األسباب والعلل وبعض االقتراحات بتحقیق ظاهرة العنف ف) 01(شكل رقم 

جهل الجمهور للقانون 
74.58

االنحراف الخلقي لالعبین 
70.94أثناء المباریات 

تراجع الحكام عن
67.88قراراتهم 

اللعب الخشن 
65.20

نقص اإلعالم بواسطة الجرائد والوسائل 
60.00معیة البصریة الس

ضعف التوجیه التربوي واألخالقي من 
46.66الصغر 

ضغط الجمهور والمسیرین على 
44.44الحكام 

نقص التكوین والتجربة لدى بعض 
35.55الحكام 

عدم اهتمام المسیرین والمدربین بهذا 
46.66الجانب البسیكولوجي لالعبین 

نقص اللیاقة البدنیة والتحضیر 
57.77البسیكولوجي لالعبین 

نقص اللیاقة البدنیة والتحضیر 
57.77البسیكولوجي لالعبین 

إهمال المدربین لعنصر من عناصر 
51.11اللیاقة البدنیة 

توعیة الجماهیر عن طریق 
هذه الوسائل

االنتقاء یجب أن یعتمد على 
الناحیة التربویة واألخالقیة 

26.66لالعبین 

20.00توفیر األمن 

التكوین الجید للحكام 
15.55

یجب إدراج هذا المبدأ في التدریب 
35.55واالهتمام به 

الجید لالعبین بدنیا التحضیر 
42.22وبسیكولوجیا وتكتیكیا وتقنیا 

لجید في جمیع الجوانب التكوین ا
48.88وجانب القانون 

نقص التحضیر 
البسیكولوجي لالعبین 

66.22

التكوین الجید لالعبین بسیكولوجیا 
42.22وتكتیكیا وتقنیا 

المراقبة والمتابعة الدائمة لالعبین 
أثناء التدریبات بواسطة االختبارات 

36.66البدنیة 
التكوین الجید في جمیع الجوانب 

48.88وجانب القانون 
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دم تفاهم ثالثي ع
67.74التحكیم 

جهل المدربین للقانون 
56.56

ضعف اللیاقة البدنیة 
63.11لالعبین 

نقص التكوین والتجربة لدى بعض 
35.55الحكام 

عدم اهتمام المدربین بالقانون 
53.33واإلطالع علیه 

إهمال المدربین لعنصر من اللیاقة 
51.11البدنیة 

نقص اللیاقة البدنیة والتحضیر 
57.77البسیكولوجي لالعبین 

53.33عدم معرفة الالعبین للقانون 

نقص اإلعالم بواسطة الجرائد والوسائل 
60.00السمعیة البصریة 

األخالقي من ضعف التوجیه التربوي و 
46.66الصغر 

نقص التكوین والتجربة لدى بعض 
35.55الحكام 

التكوین الجید للحكام 
15.55

التكوین الجید للمدربین بوضع 
55.55مدارس خاصة 

المراقبة والمتابعة الدائمة لالعبین 
الختبارات أثناء التدریبات بواسطة ا

36.66البدنیة 

ا التحضیر الجید لالعبین بسیكولوجی
42.22وتكتیكیا وتقنیا 

التكوین الجید لالعبین في جمیع 
48.88الجوانب وجانب القانون 

عدم احترام الالعبین 
لقرارات الحكم أثناء 

66.22المباریات 

التكوین الجید لالعبین في جمیع 
48.88الجوانب من جانب القانون 
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:االستنتاجات- 3- 4

:بعد عرض ومناقشة نتائج البحث، توصل الباحثون إلى النتائج التالیة

نسبة لجملة األسباب المؤدیة لظاهرة العنف في المالعب الجزائریة في اتفقت عینة البحث على أكبر 
:األسباب اآلتیة الذكر

.%74.58جهل الجمهور للقانون بنسبة - 

.%70.94االنحراف الخلقي لالعبین أثناء المباراة بنسبة - 

.%67.68تراجع الحكام عن قراراتهم بنسبة - 

.%67.74عدم تفاهم ثالثي التحكیم بنسبة - 

.%66.37نقص التحضیر البسیكولوجي لالعبین بنسبة - 

.%65.20اللعب الخشن بنسبة - 

.%64.91عدم احترام الالعبین لقرارات الحكم أثناء المباراة بنسبة - 

.%63.11ضعف اللیاقة البدنیة بنسبة - 

.%56.62جهل المدربین للقانون بنسبة - 

:وأرجعت العینة علل هذه األسباب إلى

.اإلعالم بواسطة الجرائد والمجالت والوسائل السمعیة البصریةنقص- 

.%57.77نقص التحضیر البسیكولوجي واللیاقة البدنیة لالعبین بنسبة - 

.%53.33عدم اهتمام المدربین بالقانون واإلطالع علیه بنسبة - 

.%53.33عدم معرفة الالعبین للقانون بنسبة - 

.%46.66ي لالعبین منذ الصغر بنسبة ضعف التوجیه األخالقي والتربو - 
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.%46.66عدم اهتمام المدربین والمسیرین بالجانب البسیكولوجي بنسبة - 

.%44.44ضغط الجمهور والمسیرین على الحكم بنسبة - 

.%35.55نقص التكوین والتجربة لدى بعض الحكام بنسبة - 

:التوضیات

دوریة توضح مستجدات تطور القانون الدولي لكرة رفع مستوى التحكیم أكثر وذلك عن طریق مؤتمرات - 
.القدم

.توعیة األنصار عن طریق وسائل اإلعالم مثل الجرائد والتلفزة- 

.تخصیص دروس لتعلیم الالعبین قانون اللعبة- 

.زیادة األمن داخل المالعب وفتح كل األبواب أثناء دخول وخروج األنصار- 

.ن في عملیة الرشوةتوقیف نهائي للحكام الذین یشتركو - 

.تمدید فترة التكوین للمدربین لإللمام بجمیع جوانب لعبة كرة القدم- 

:المصادر والمراجع باللغة العربیة

.1990- 1989مذكرة العنف في المالعب الجزائریة، الجزائر سنة : بتار یاسین* 

- 1989ئر سنة مذكرة أعمال العنف والشغب في المالعب، الجزا: بن یوسف حفصاوي وآخرون* 
1990.

.1988كرة القدم، دار العلم للمالیین : حسن عبد الجواد* 

دار الحداثة للطباعة والنشر، 01المفاهیم األساسیة في علم االجتماع، الطبعة رقم : خلیل أحمد خلیل* 
.1984بیروت 

.كرة القدم، الجزء األول الطبعة الثانیة، بدون تاریخ: سامي الصفار وآخرون* 
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الصادرة عن اإلتحاد الوطني للطلبة الجزائریین، الجزائر، جوان 416- 415العددین : لة الوحدةمج* 
1989.

.المعارف الطبعة الثانیة، بدون تاریخ. كرة القدم لعبة المالیین، منشورات م: مختار سالم* 

.1996وثائق محصل علیها من الرابطة الجهویة لكرة القدم، وهران ماي * 

:راجع باللغة األجنبیةوالمالمصادر 

* Abmaneo. Hoang-Ky, Oaklin : statistique (cours- exercices). Office des publications
universitaire Ben Aknoun. Alger 1987.

* Ahmed Khelifi. L’arbitrage à travers les caractères du foot ball. Imp e-p. a Alger 1990.

* Document sur la violence (mesures, recommandations, nations) M.J.S Alger Avril 1989.

* Jean Louis Deshaies : Football spectacle et violence. Edition Agora 1987.

* Kamel Lemoui : football (technique, jeu, entraînement, information). En du livre Alger
1989.

* Magazine jeune Afrique : N°176. Paris « France » 1983.

* Pierre Parlebas, Bernard cyffers : statistique appliquée aux activités physiques et sportives.
INSEP publication. A l’université de Bordeaux. France octobre 1922.

* Richard B. alderman : Manuel de la psychologie du sport : Editions Vigot, France 1986.
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أثر تعدد االختصاصات الریاضیة على بعض المؤشرات الفیزیولوجیة والمورفولوجیة لدى الریاضیین

بلوفة بوجمعة: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

-جامعة مستغانم-معهد التربیة البدنیة والریاضیة

ة والریاضیة وسیلة من وسائل التربیة الحدیثة، عن طریق النشاط البدني، الذي التربیة البدنیتعتبر
كما تعتبر مظهرا من مظاهر . یختار ویمارس بالنسبة لقیمته البدنیة والصحیة والعقلیة واالجتماعیة

اهد، المنهاج التربوي العام، حیث أنها ترمي إلى أهداف من أجلها یعتنى بجمیع الخبرات التعلیمیة في المع
وهي النمو الشامل لجمیع الطالب والوصول إلى تطور في بناء الفترة الجسمیة عن طریق تقویة األجهزة 

.العضویة المختلفة للحصول على المقدرة في االحتفاظ بمجهود تكیفي والمقدرة على مقاومة التعب

وجیة مثل الجهاز الدوري، فالنشاط البدني، له دور فعال في تقویة أجهزة الجسم الفیزیولوجیة والمورفول
الجهاز التنفسي، التنظیم الحراري ومورفولوجیة الجسم لذا اعتبر التطور العلمي الذي شهدته التربیة البدنیة 

كالطب الریاضي، الفزیولوجیا، علم (والریاضیة، مرتبطا ومعتمدا على مجموعة من العلوم المختلفة 
طت لإلنسانیة أفضل السبل، لتحقیق االستقرار النفسي والتي أع) التدریب، وعلم النفس، علم التشریح

وأمدتها بأحسن الطرق الستثمار الطاقة اإلنسانیة والتي أثبتت أن الممارسة الریاضیة بصورة . والبدني
كما تعمل على تحسین كفاءة األداء والرفع . عامة، عملت وتعمل على تطویر الجوانب البدنیة والنفسیة

.وظیفیةمن قابلیات اإلنسان ال

ولهذا اعتبر علم الفزیولوجیا، من أهم العلوم التي تلعب دورا كبیرا في التطبیقات العملیة للتربیة البدنیة 
إذ ال یمكن تطویر طرق التدریب ورفع كفاءة الریاضي وفهم العالقات . والریاضیة، مع علم المورفولوجیا

دون ) إنتاج وفقدان الحرارة(ن الحراري للجسم وٕاظهار معادلة التواز . الصحیحة بین عملیة الحمل والراحة
وكذلك ال یمكن توضیح العالقة . اللجوء إلى علم الفزیولوجیا، الذي یدرس المیكانیزمات المتعلقة بالحیاة

والطول ومساحة الجسم باالستغناء عن علم ) الكتلة العضلیة، والعظمیة والشحمیة(الموجودة بین الوزن 
بؤ بالصفات المورفولوجیة، قصد االنتقاء والتوجیه الریاضي في التنالمورفولوجیا، الذي یختص

وكل هذا من أجل جلب طرق جدیدة لتوجیه التحضیر الریاضي، وبالخصوص . لالختصاص المطلوب
وعدم توترها وتداخلها وٕابراز التعدیالت أو ). لكل اختصاص على حدى(البرامج التدریبیة لالختصاصات 
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وبالمتابعة المنتظمة خالل فترات محددة . یة المحتمل وقوعها عند الریاضیینالتغیرات الوظیفیة والمورفولوج
تعد مهمة في هذه األثناء، للمحافظة على صحة الریاضي، وكذلك لتقییم وتصحیح تطوراته مع مراحل 
ومنهجیة تطبیق البرنامج التدریبي والوصول إلى أعلى المستویات للقدرات الوظیفیة، دون عناء وجهد، مع 

.یادة التدریجیة المنتظمة واالقتصاد في الوقت وقدرة تكیفیة وظیفیة حسنة، ألي مجهود منجزالز 

من خالل بعض االختبارات التي أجریت بصدد بحوث سابقة في المخبر الفیزیولوجي، التابع للمعهد، على 
:طلبة التربیة البدنیة والریاضیة، تم مالحظة ما یلي

نوعا ما منخفضة، بالمقارنة بنفس ) منفردة(طلبة التربیة البدنیة والریاضیة أن المؤشرات الفیزیولوجیة ل-1
.المؤشرات لدى الریاضیین، سواء كانت النوادي أو النخبة

فئة مزدوجة : هناك اختالف نوعي واضح، بالنسبة للمؤشرات المورفولوجیة، لدى الفئتین وهما-2
).كرة القدم، والمصارعة الیابانیة، كرة الید(واحد ، وفئة ذات اختصاص)طلبة السنة الرابعة(االختصاص 

وبالتالي تم فیه الشك، أن هناك احتمال وجود أثر لطبیعة التدریب ونوعیته، لدى طلبة السنة الرابعة، حیث 
:تختلف تدریباتهم عن التدریبات المبرمجة بالنسبة لریاضي النوادي، وحتى النخبة وبالنسبة ل

واختصاص فردي، أي ) مزدوج(، لدیهم اختصاص جامع )السنة الرابعة(والریاضیة طلبة التربیة البدنیة- 
.ریاضة فردیة زیادة على ذلك ریاضة جماعیة، ببرنامج وزاري وحجم ساعي محدد

.ریاضي النخبة أو النوادي، لدیهم اختصاص واحد دون غیره، مبرمج مقنن ومستمر- 

:إن هذا البحث یهدف إلى

على جسم الریاضي من الناحیة ) ازدواج االختصاص(تعدد االختصاصات معرفة مدى تأثیر-1
.الفیزیولوجیة والمورفولوجیة حسب المؤشرات المأخوذة أثناء الدراسة المخبریة

تحدید موقع الخصائص الفیزیولوجیة والمورفولوجیة، لدى طلبة التربیة البدنیة والریاضیة مقارنة -2
.المتخصصةبخصائص ریاضیي النوادي والنخبة

:فرضیات البحث

الخصائص الفیزیولوجیة والمورفولوجیة لدى طلبة السنة الرابعة للتربیة البدنیة والریاضیة، تعتبر مزیجا -1
أو جمعا ما بین الخصائص الفیزیولوجیة والمورفولوجیة، بالمقارنة مع الریاضیین ذوي االختصاصات 

.األخرى المنفردة
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وس معتبر، ما بین االختبارات القبلیة والبعدیة، فیما یخص تطور وجود اختالف ملموس ومحس-2
المؤشرات الفیزیولوجیة، ما بین طلبة السنة الرابعة ذوي االختصاص المزدوج وریاضیي االختصاصات 

).المصارعة الیابانیة- كرة الید- كرة القدم(األخرى 

:یتضمن هذا البحث غرضین أساسیین

:الغرض العلمي

.العلمي في إثراء حقل التربیة البدنیة والریاضیة بمصدر علمي جدیدیتجلى الغرض 

:الغرض العملي

یظهر من خالل الوصول إلى حقیقة تأثیر ازدواجیة االختصاص، أو انفرادها على المؤشرات الفیزیولوجیة 
، لدى والمورفولوجیة، لدى الفرد الریاضي، وموقع كل منهما لتسهیل عملیة االنتقاء والتوجیه مستقبال

.الفئات الصغرى لهذه االختصاصات

:ماهیة وأهمیة البحث

:الماهیة

بحث تجریبي، یعتمد على طرح إشكال معین، ثم إجراء االختبارات المخبریة المختارة المتطلبة، ثم التوقف 
على العالقة الموجودة بین المتغیرات عن طریق االختبارات العملیة المخبریة، وترجمتها إحصائیا إلى 

.نتائج من شأنها توضیح العالقة وبالتالي الخروج بتوصیات حول الموضوع

:األهمیة

انطالقا من مشكلة البحث السابقة، تكمن األهمیة في التوضیح والمقارنة بین خصائص المؤشرات 
ومنفردة ) طلبة السنة الرابعة(المورفولوجیة والفیزیولوجیة للعینات المدروسة، مزدوجة االختصاص 

).المصارعة الیابانیة-كرة الید- كرة القدم(اص االختص

:طرق ومنهجیة البحث-

:مقدمة* 

ثم تبویبها لیصل إلى . من أجل دراسة مشكلة البحث، لقد تطرق الباحث إلى جمع المادة الخبریة وترتیبها
عند وقد اعتمد الباحث . هذا الفصل، الذي وضع ألجل الوسائل والطرق التي قادتنا إلى طرح المشكل

.دراسته لهذا الموضوع، إلى المنهج التجریبي المحض لتحقیق أهدافه
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:منهجیة البحث-

لقد حدد البحث العلمي، الطریقة لحل أي مشكلة علمیة تستوجب الدراسة والبحث وحتى التقصي، لذا 
یترتب یعتبر اختیار المنهج المالئم لحل مشكلة علمیة أو لتحقیق الهدف منها، من أهم الخطوات التي 

.عنها نجاح البحث، أو إخفاقه في تحقیق ذلك الهدف

وكذلك االختبارات المخبریة . لهذا الغرض، تم استخدام المنهج التجریبي نظرا لمالئمته لطبیعة البحث
.المطبقة على عینة البحث

:مجاالت البحث

:العینة-

.لقد كان اختیار مجتمع العینة مقصودا

.99-98) اختصاص مزدوج(أفراد طلبة السنة الرابعة- 

.مجموعة من أفراد ممارسین لكرة القدم، كرة الید، المصارعة الیابانیة- 

.فریق مدینة مستغانم-فریق كرة القدم مدني            - 

.فریق مزغران، مستغانم-فریق كرة الید مدني             - 

.مدینة مستغانم–فریق مصارعة یابانیة مدني      - 

:مجال الزمنيال-

.99- 96تم إنجاز البحث في الفترة الزمنیة الممتدة ما بین 

:وسائل البحث

لقد تطلبت دراسة هذا الموضوع استخدام الوسائل حسب متطلبات االختبار المراد تطبیقه على أفراد العینة 
:وحسب توفره

.حقیبة القیاسات اإلنتروبومتریة- 

.میزان طبي لقیاس وزن العینة- 

.سم40دوق خشبي ذو ارتفاع صن- 
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.سم50صندوق خشبي ذو ارتفاع - 

).صنع ألمانيKETTLER GOLF(دراجة ثابتة من نوع - 

).صنع یابانيPULSE TELEMETRE P.T 180(جهاز قیاس نبض القلب - 

THERMO-HYGROMETRE(جهاز قیاس درجة حرارة المحیط والنسبة المئویة لرطوبة المحیط - 

93353.(

-THERMOMETRE(ز قیاس درجة حرارة مختلف مناطق الجسم جها-  THERMOSTOR-

CAUNEAUX 5.(

).THERMISTANCES Y S I(مستقبالت حراریة - 

.أربطة مطاطیة عادیة- 

.)METRONOME(ضابط إیقاع میترونوم - 

).HAND HART STOP. WATCH(میقاتیه - 

:طریقة إجراء االختبارات

:القیاسات المورفولوجیة-

:قیاس الطول- 1

م 2یقف الریاضي باستقامة عمودیة، على قاعدة الجهاز الذي یمتد من قاعدته لوحة طویلة مدرجة 
.ومجهزة بقاعدة أفقیة متحركة، وتثبت هذه األخیرة على الرأس لتحدید الطول

:قیاس الوزن- 2

.رأ القیمة المقابلة لهیصعد الریاضي، قبل المرور إلى االختبار فوق میزان طبي، وبعد أن یثبت تق

:حساب مساحة الجسم-

والقیام بعملیة تقابل ) سم(وطوله ) كغ(یمكن حساب مساحة الجسم للریاضي باستخالص وزن الفرد -1
) GEIGY SCIENTIFIC TABLES). (نمو غرام تقیم مساحة الجسم عند األشخاص البالغین(على ورقة 

.یمة الحقیقیةثم تقرأ على التدریجات المساحة فنقرأ الق
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DUBIOS     (S = P     XT    71.84(ویمكن إیجاد مساحة الجسم بتطبیق معادلة حسابیة حسب -2

LOGS = 0.425 LOG P + 0.725 LOG T + LOG  71.84: وللتبسیط تصبح

:حیث

S =المساحة الكلیة للجسم.

P = كغ(وزن العینة.(

T = سم(طول العینة.(

:حساب الكتلة الشحمیة

.ب ارتكازا على قیاسات جسمیة، تؤخذ بواسطة جهاز مدور السمك من بعض مناطق الجسمتحس

)).d1(تحت لوحة الكتف (على الظهر تحت الزاویة السفلیة للكتف -1

).ال تؤخذ بالنسبة للنساء) (d2(على البطن بالقرب من السرة من الجهة الیمنى -2

).d3(فقط على الصدر على الطرف التحت األبطي للرجال-3

.’1d4في وسط الذراع) biceps(على العضلة العضدیة ذات الرأسین - على الجهة األمامیة للذراع-4

)’’d4(في وسط الذراع ) triceps(على العضلة ذات ثالث رؤوس -على الجهة الخلفیة للذراع-5

d4’ + d4’’

2

)).d5(ضابط(في وسط العظم الثالث - على الجهة العلیا للید-6

).d5(نوعا ما تحت األربطة ) الرباعیة(على العضلة المستقیمة للفخذ -على الجهة األمامیة للفخذ-7

).d6(على العضلة التوأمیة - على الجهة الخلفیة للساق-8

)’’d7(ووضعیة االنقباض ) ’d7(وضعیة االنبساط (على الساعد في الثلث العلوي -9

d7’ + d7’’

2
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MATEIKAلكتلة الشحمیة بواسطة معادلة ماتیكا وتحسب ا

D = d × S × K

D : كلغ(الكتلة الشحمیة الموجودة في الجلد.(

d : مم–معدل سمك الطبقة الشحمیة الجلدیة -

d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7

7 × 2

S : 2×م 72(مساحة الجسم(

k : 0.13ثابت

:على كثافة الجسم وهذا كاآلتيویمكن كذلك حساب الكتلة الشحمیة ارتكازا

)  3.381–4.102) =    %(الكتلة الشحمیة 

الكثافة

وزن الجسم×) %(الكتلة الشحمیة )  =  كلغ(الكتلة الشحمیة 

100

:حساب الكتلة العظمیة

)MATEIKA(یكا تحسب بواسطة معادلة مات

O = L × C × K

O : كغ(الكتلة العظمیة(

L : سم(طول الجسم(

C : الساق- الفخذ-الساعد- الذراع(معدل أقطار.(

K : 1.2= ثابت

×100
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:حساب الكتلة العظمیة

)MATEIKA(تحسب بواسطة معادلة ماتیكا 

M = L × R × K

M : كلغ(الكتلة العظمیة(

L : سم(طول الجسم(

K : 6.5= ثابت

R =الفخذ + ساق ) + أمامي خلفي(الساعد + الذراع (سمك الكتل الشحمیة -) الساق–الفخذ + الساعد + الذراع (أقطار

-12.2580

:القیاسات الفیزیولوجیة

:قیاس النبض القلبي- 1

.لبعدياالختیار القبلي وا- 

یؤخذ نبض القلب أثناء الراحة، وفي فترات العمل، وفي نهایة العمل بواسطة جهاز إلكتروني، لقیاس نبض 
.القلب بدقة وبصورة آنیة

طریقة إجراء االختبار- 

یتم لف حزام مطاطي خاص، حول صدر الریاضي، ویثبت علیه جهاز یرسل إشارات إلكترونیة، تستقبلها 
حیث تقوم هذه اإلشارات، بتسجیلها للرقم الحقیقي، والمضبط للنبض على . ساعة خاصة بهذا الغرض
)1(الشاشة اإللكترونیة للساعة 

VO2تقویم الجهاز الهوائي - 2 Max

-1954- یتم هذا االختبار بواسطة اختبار أسترند وریمینغ 

.تقویم قدرة الجهاز الهوائي: الهدف من االختبار- 

:العتاد الضروري- 

)ذكور(سم 40خشبي ارتفاعه صندوق - 
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)ضابط إیقاع(مترونوم - 

مونوغرام استراند ویمینغ- 

جهاز قیاس النبض- 

.ساعة توقیت إلكترونیة- 

:طریقة إجراء االختبار

بعد أخذ وزن العینة، یتم تجهیزها بجهاز قیاس النبض، ویتمثل االختبار في القیام بالصعود والنزول من 
ویتم ضبطه بواسطة جهاز اإلیقاع . مرة في الدقیقة22.5قاع وعلى الصندوق، وذلك بإی

METRONOME دقة في الدقیقة الواحدة، حیث تؤدي كل دقة بخطوة من طرف 90الذي یدق
.دقائق5الریاضي، وتكون مدة العمل 

ومن خالل هذه PULSE TELEMETREثواني األخیرة قبل نهایة العمل من ساعة 10یؤخذ النبض في 
، نحسب االستهالك األقصى لألكسجین من خالل استخدام مونوغرام إلستراند وریمینغ والحاصل المعطیات

)1(یضرب في المؤشر حسب العمر 

العمر656055504540352515
المؤشر0.650.680.710.750.780.830.871.01.1

1- N DEKKAR ET D’OUTRE : TECHNIQUES D’EVALUIATION PHYSIOLOGIQUE P71

:ثم یحسب االستهالك األقصى لألكسجین اعتبارا للوزن حسب العالقة التالیة

VO2 Max )اعتبارا للوزن) (د.كغ/ ملVO2 Max () د.ل(الوزن الحقیقي(

:اختبار التسلسالت االسترجاعیة- 3

ISTH STEP(1مؤشر ستاب تاست لهارفرد  – TEST DE HAVARD(

.القدرة االسترجاعیةقیاس : الهدف من االختبار- 

سم50صندوق خشبي ذو ارتفاع - : العتاد الضروري- 

MERTONOMEضابط إیقاع میرتونوم - 

.ساعة توقیت إلكترونیة- 
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:طریقة إجراء االختبار

ضابط اإلیقاع االختبار یحتوي على الصعود والنزول بالتتابع على درجة الصندوق الخشبي، حیث
، یجرى االختبار في )طلعة في الدقیقة30(دقة في الدقیقة ویضمن إیقاع التمرین 120مضبوط على 

دقائق، ومن الضروري على العینة، أن تكون على استقامة عند الصعود والنزول بعد االنتهاء من 5مدة 
دها نبدأ في حساب النبض كما االختبار، نأخذ العینة وضع الجلوس، ونعطي دقیقة راحة للریاضي، بع

:یلي

F1ثا    30د و 1د    و 1بین - 

F2ثا    30د و 2د    و 2بین - 

F3ثا    30د و 3د    و 3بین - 

:ویحسب مؤشر التسلسالت االسترجاعیة حسب المعادلة

100×t

)F1 + F2 + F3(

)1 : N DEKKAR ET D’AUTRE : IDEN. P212.(

:اختبار قیاس درجة حرارة الجسم- 4

:قیاس درجة حرارة مختلف مناطق الجسم

.قیاس درجة حرارة مختلف مناطق الجسم: الهدف من االختبار

:العتاد الضروري

.میزان لقیاس وزن العینة- 

.جهاز قیاس درجة حرارة مناطق الجسم- 

.وقت إلكترونیةساعة - 

.جهاز قیاس درجة حرارة المحیط والنسبة المئویة لرطوبة المحیط- 

:طریقة إجراء االختبار

I  =
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:مستقبالت حراریة حساسة5یتم تثبیت مستقبالت جهاز قیاس درجة الحرارة وهي 

.على عضلة الساق) 1(المستقبل - 

.على عضلة الفخذ) 2(المستقبل - 

).الرأس(على الجبهة) 3(المستقبل - 

).لتقارب درجة حرارتهم(ینتقل بین الید وتحت الصدر والظهر ) 4(المستقبل - 

.یوضع في الفم تحت اللسان بدون فتح الفم أثناء العمل) 5(المستقبل - 

وعند نهایة 6وعند الدقیقة 3یتم أخذ درجة الحرارة لكل منطقة من الجسم، أثناء الراحة وعند الدقیقة 
.9قة العمل في الدقی

.دقیقة/م.كغ6.12أي ما یعادل كلغ من وزن الجسم1واط لكل 1شدة العمل تكون 

:حساب معدل حرارة الجسم الكلیة كاآلتي

O = 0.7 TI + 0.1 TS Q)  حرارة الجو مالئمة(في الحالة العادیة 

Oحرارة الجسم الكلیة.

TI المأخوذة من تحت اللسان(الحرارة الداخلیة للجسم(

TSل الحرارة الجلدیةمعد

1= 0.7+ 0.3معامالت حیث أن 0.7و0.3

)ارتفاع درجة الحرارة(في الحالة الغیر العادیة 

TI + 0.1  TS Q 0.9 =:  تصبح المعادلة كاآلتي

.وهذا عندما ینخفض الفرق الحراري بین النواة والغشاء

-TS–كیفیة حساب معدل الحرارة الجلدیة 

طقة مأخوذة ومقاسة في المعامل حسب المساحة الجسمیة لكل منطقة ویكون یتم حساب معدل كل من
:المقدار لكل معامل كاآلتي
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0.07) : الجبهة(الرأس 

0.19: الید 

0.19: الفخذ 

0.2: الساق 

0.17الظهر - 0.35: الجذع 

018: الصدر - 

:بالنسبة للمساحة الكلیة للجسم وهي كاآلتيهذه المعامالت ترتكز على نسبة مساحة كل عضو 

%4: الساعدین %6: الرأس 

%3.5: الیدین %30: الجذع 

%12: الفخذین %6: الذراع 

%4: الرجلین %10: الساقین 

:م، تكون حسب المعادالت التالیةوعلیه فإن الحرارة المتوسطة للجس

:أثناء الراحة

).الحرارة المتوسطة للجلد×0.3) + (حرارة تحت اللسان ×0.7= (الحرارة المتوسطة للجسم 

:أثناء العمل

).الحرارة المتوسطة للجلد×0.2) + (حرارة تحت اللسان ×0.8= (الحرارة المتوسطة للجسم 

:الحرارة المتوسطة للجلد

:حسابها بتطبیق المعادلة التالیةیتم 

).حرارة الید×0.19) + (حرارة الرأس ×TS) =0.07الحرارة المتوسطة للجلد 

).حرارة الفخذ×0.19) + (حرارة الساق ×0.2+ (

).حرارة الظهر×0.17) + (حرارة الصدر ×0.18+ (



للثقافة البدنية والرياضيةالمجلة العلمية 

2004جويلية  04العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

البدنیة والریاضیةمعھد التربیة
بمستغانم

65

:حلیل اإلحصائيطرق الت-

:لقد اعتمد الباحث في الدراسة واستخالص النتائج على طرق إحصائیة مناسبة إلنجاز ذلك والمتمثلة في

:وهو حاصل قسمة مجموع القیم على عددها والصیغة الریاضیة هي:المتوسط الحسابي- 1

X :المتوسط الحسابي.

x :القیم المستعملة.

N :عدد القیم.

.رمز المجموع: 

هو من أكثر مقاییس التشتت استعماال وهو یساوي إلى الجذر التربیعي لمتوسط :االنحراف المعیاري- 2
.مربعات القیم المختلفة عن متوسطها الحسابي ورمزه

 )x – X :                                            (االنحراف المعیاري

nX :المتوسط الحسابي

x :القیمة

n :عدد القیم للعینة

:ستودنت" ت"اختبار - 3

كان فرق متوسطها الحسابي، بحیث صعب علینا إن استعمال هذا االختبار، راجع إلى أن االختبارات 
:ستودنت كاآلتي" ت"الحكم بإعطاء إجابة فیها إذا كان هناك فرق معنوي أو عشوائي فبواسطة اختبار 

)n>30في حالة (

.المتوسط الحسابي األول: 1×حیث 

.المتوسط الحسابي الثاني×2:

.االنحراف المعیاري األول1:

.یاري الثانياالنحراف المع2: 
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:nعدد أفراد العینة.

:الداللة اإلحصائیة- 4

المحسوبة أكبر من قیمة " ت"الجدولیة حیث إذا كانت قیمة " ت"المحسوبة مرفوقة بقیمة " ت"وتكون قیمة 
.الجدولیة فإن الفرق في هذا االختبار بین العینتین هو معنوي أي له داللة إحصائیة" ت"

الجدولیة فإن الفرق في هذا االختبار بین العینتین هو " ت"وبة أقل من قیمة المحس" ت"فإذا كانت قیمة 
)1. (عشوائي، أي له داللة إحصائیة

:االستنتاج

:المؤشرات الفیزیولوجیة- 1

:الحرارة الداخلیة- 1- 1

للحرارة الداخلیة للجسم لكل الفئات أو عینات الدراسة، أن ) 10(نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم 
.توسطات درجات الحرارة لالختبار القبلي والبعدي كلها ذات قیم متزایدة تدریجیا من فترة الراحةم

حیث هناك إنتاج للحرارة بنسب متفاوتة، . حتى نهایته) اإلنجاز البدني(مرورا بفترة العمل ) بدایة العمل(
الحرارة الداخلیة ترتكز حیث أن . حسب عینات الدراسة، وهذا ناتج عن العمل العضلي والبدني المنجز

من هذه الطاقة تتحول %75على الطاقة الناتجة عن التقلص العضلي وحرق المواد الغذائیة للهضم حیث 
.زیادة إلى نوع الغذاء والظروف المعیشیة للفرد الریاضي دون غیره. إلى حرارة داخلیة

:الحرارة المتوسطة للجلد- 1- 2

لحرارة المتوسطة للجلد لعینات الدراسة في االختبار القبلي والبعدي، نالحظ أن ا) 11(من خالل نتائج رقم 
.أن قیمها كلها في تزاید، انتقاال من الراحة إلى العمل حتى نهایته

حیث أن درجة حرارة الجلد، ترتكز على حرارة الجو، أي المحیط الذي یعمل فیه الفرد، إذا كان حارا أو 
وكذلك نسبة . لد، وحتى نوعیة اللباس، إذا كان فضفاضا أو ضیقاأي الوسط الذي یتعرض له الج. باردا

.العرق والتعرق، وحتى اإلشعاع الذي یتعرض له الفرد الریاضي

:الحرارة المتوسطة للجسم- 1- 3
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نالحظ أن الحرارة المتوسطة للجسم لعینات الدراسة في االختبار القبلي ) 12(من خالل نتائج الجدول رقم 
وهي في تناسب ) جمع(ها كلها في تزاید وبما أن تداخل الحرارة الداخلیة والحرارة الجلدیة، والبعدي، أن قیمت

.طردي مع الحرارة الداخلیة والحرارة الجلدیة أي كلما زاد المجموع، زادت الحرارة المتوسطة للجسم

:التسلسالت االسترجاعیة- 1- 4

بالمقارنة 88.82خذت قیمة وسطى بمقدار تبین لنا أن فئة السنة الرابعة، أ) 1(حسب الجدول رقم 
وأخفض قیمة لدى المصارعة 94.06بالفئات الدراسیة األخرى، المتبینة بأعلى قیمة لدى فئة كرة الید 

وهذا حسب النشاط البدني، ونوع التدریب وكذا 87.01وقیمة كرة القدم بقیمة 85.31الیابانیة، بقیمة 
ریب الیومي، وكذلك نوعیة الوسائل االسترجاعیة، إن كانت سلبیة أو التأقلم مع العمل المنجز أثناء التد

.وحتى نوع االختصاص الریاضي الممارس. إیجابیة

):االستهالك األقصى لألكسجین(تقویم الجهاز الهوائي - 1- 5

د، /ل02.48لوحظ أن أخفض قیمة، كانت لدى فئة السنة الرابعة بقیمة ) 2(حسب نتائج الجدول رقم 
وأخفض قیمة وثانیها هي لدى . د/ل03.17ئات األخرى التي حملت أعلى قیمة كفئة كرة الید عكس الف

د وهذا االختالف راجع إلى /ل02.59د، تلیها فئة المصارعة الیابانیة بقیمة /ل02.65كرة القدم بقیمة 
وكذلك . هوائیانوع االختصاص، وكذلك نوع النشاط الممارس الیومي والتكیف معه إن كان هوائیا أو غیر 

تأقلم األجهزة الحیویة الوظیفیة مع العمل المنجز الیومي، وحتى الصفات الوراثیة والبرنامج التدریبي، إن 
فكانت النتائج ) القیمة النسبیة(أما باعتبار الوزن . هذا فیما یخص القیمة المطلقة. كان مقننا أو غیر ذلك

.في تناسب مع القیمة المطلقة

:نبض القلب- 1- 6

، نالحظ أن نبض القلب لدى فئة السنة الرابعة كان االنتقال من حالة )4(من خالل نتائج الجدول رقم 
. د في االختبار البعدي/ن69.94د في االختبار القبلي، مقابلة لقیمة /ل67.80الراحة إلى العمل بقیمة 

د /ن17.93ارنة مع قیمة د مق/ن22.07وأما في فترة العمل توصلت القیمة في االختبار القبلي إلى 
د /ن16.73د لالختبار القبلي و/ن14.06وعند نهایة العمل، ازداد نبض القلب تقریبا بنفس القیمة 

لالختبار البعدي، حیث هذه الزیادة مرورا بمراحل العمل، بدایة من فترة الراحة وهي زیادة متوسطة في كل 
كرة القدم وكرة الید والمصارعة (مع الفئات الدراسیة األخرى من االختبار القبلي واالختبار البعدي بالمقارنة 

وهذا ناتج عن نوع العمل التدریبي، انطالقا من الراحة وكذلك ارتفاع نبض القلب أثناء العمل ) الیابانیة
.بصورة تدریجیة، وبنسبة أقل دلیل على عملیة التكیف والتأقلم مع العمل لألجهزة الوظیفیة الفیزیولوجیة
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:مؤشرات المورفولوجیةال- 2

:الوزن- 2- 1

كل الفئات لها تقریبا نفس الوزن، ماعدا فئة كرة الید، وهذا راجع حسب اعتقادنا ) 3(حسب الجدول رقم 
إلى اختالف نسبة استهالك الغذاء، مع نسبة استعماله وحرقه، حیث أن الوزن المتوسط هو لدى فئة السنة 

كلغ ووزن فئة كرة 76.09: ین وزن فئة كرة الید المقدر بكلغ منحصر ب66.83: الرابعة المقدر ب
.كلغ63.58: القدم المقدر ب

:القامة- 2- 2

أن القیمة الوسطى للقامة هي لدى فئة السنة الرابعة، وكرة القدم، بقیمة ) 3(حسب النتائج في الجدول رقم 
لالعبین، وتنوع مكان لعبهم داخل م وفي اعتقادنا أن قیمة القامة لدى فئة كرة القدم، هي اختالط ا1.74

وهذا حسب . م1.79أما أعلى قیمة فهي لدى فئة كرة الید بقیمة ). مدافع، ومهاجم ووسط میدان(المیدان 
وأما أخفض قیمة فهي لدى فئة . نوع النشاط الممارس، ونوعیة التدریب، والحركات المعتاد القیام بها

اط والتدریب الممارس، وكذلك حمل الثقل الناتج عن رفع الخصم، المصارعة الیابانیة، وهذا راجع لنوع النش
.مما یؤثر على قامة المصارع وكذلك تدخل الصفات الوراثیة لدى األفراد

:مساحة الجسم- 2- 3

لوحظ أن مساحة فئة السنة الرابعة، هي ذات قیمة وسطى، بالمقارنة مع ) 3(حسب نتائج الجدول رقم 
عكس 2م1.95، عندما كانت أعلى قیمة هي لدى فئة كرة الید، بقیمة 2م1.80الفئات األخرى بقیمة 

2م1.77عند األولى و2م1.76بقیمة ) المصارعة الیابانیة- كرة القدم(الفئات التالیة المتساویة تقریبا 
.وهذا ناتج عن نوع االختصاص الممارس، وكذلك النمط التدریبي والعمل البدني المنجز. عند الثانیة

:الكتلة العضلیة- 2- 4

لدى %36.15فإن القیمة النسبیة للكتلة العضلیة، تنحصر بین أعلى قیمة ) 3(حسب نتائج الجدول رقم 
.لدى فئة كرة الید%28.33فئة كرة القدم، وأدنى قیمة 

مقارنة لفئة المصارعة الیابانیة، بقیمة %32.68وأما فئة السنة الرابعة، فهي ذات قیمة وسطى بقیمة 
.وهذا راجع لنوع التدریب، والعمل المنجز، وكذلك االختصاص ونسبة استهالك الطاقة. 31.88%
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:الكتلة الشحمیة- 2- 5

حیث أن فئة كرة %06.92لوحظ أن القیمة الدنیا هي لدى فئة السنة الرابعة، بقیمة ) 3(من الجدول رقم 
وأما . للثانیة%07.46لألولى، و%07.23القدم والمصارعة الیابانیة، تقریبا لهما نفس النسبة بقیمة 

. %08.81أعلى نسبة فهي لفئة كرة الید بقیمة 

وكذلك نوع . المتحولة إلى دسم) السكریات(وهذا راجع لنسبة استهالك الطاقة، وتخزین المواد الغذائیة 
صفات تدخل ال) حسب اعتقادنا(وكذلك . النشاط البدني، والتأقلم مع الحمل البدني، ونوع االختصاص

.الوراثیة

:الكتلة العظمیة- 2- 6

لفئة المصارعة %18.58إن معظم الفئات لها نفس القیمة النسبیة، أي في حدود ) 3(حسب الجدول رقم 
لفئة كرة القدم وكانت أخفض نسبة هي لدى فئة السنة %18.12لفئة كرة الید، و%18.50الیابانیة و

.تصاص وكذلك الصفات الوراثیة والعمل الممارسوهذا راجع لنوع االخ%15.79الرابعة، بقیمة 

:استنتاج للمؤشرات المورفولوجیة-

اختصاص (یمكن أن نقول، أن قیم المؤشرات المورفولوجیة لفئة السنة الرابعة ) 3(من الجدول رقم 
وهذه المؤشرات، یدخل فیها نوع النشاط البدني،. ، هي قیم وسطى، بالمقارنة مع الفئات األخرى)مزدوج

.أي هي مزیج من االختصاصات األخرى. ونسبة استهالك الطاقة ونوع االختصاص

كلغ، 21.66، الكتلة المطلقة العضلیة 2م1.80م، مساحة الجسم 1.74كلغ، القامة 66.83الوزن بقیمة 
كلغ حسب الصفات 10.48وماعدا الكتلة المطلقة العظمیة بقیمة . كلغ04.69الكتلة المطلقة الشحمیة 

.اثیةالور 
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:الخالصة

إن التربیة البدنیة والریاضیة التي یرى فیها المجتمع وسیلة للترویح عن النفس، وكذا صرفا للطاقة 
تعتمد على مجموعة من العلوم منها علم الفیزیولوجیا وعلم المورفولوجیا من شأنها أن تزیل هذا . الزائدة

.االلتباس القائم حولها

بعنوان أثر تعدد االختصاصات الریاضیة على بعض المؤشرات الفیزیولوجیا ومنها جاءت دراستنا
عند فرق من ممارسین الختصاص واحد منفرد ذو برنامج تدریبي مقنن . والمورفولوجیا لدى الریاضیین

اختصاص كرة الید، اختصاص مصارعة یابانیة وأخرى ممارسة الختصاص مزدوج . اختصاص كرة القدم
لهم برنامج وزاري وحجم ) طلبة السنة الرابعة معهد التربیة البدنیة والریاضیة(جماعي أحدهما فردي وآخر

.ساع محدد

وتهدف هذه الدراسة إلى مدى تأثیر تعدد االختصاص على جسم الریاضي من الناحیة الفیزیولوجیا 
هذه المؤشرات وكذا تحدید موقع. والمورفولوجیا حسب بعض المؤشرات المأخوذة أثناء الدراسة المخبریة

.بمقارنتها مع مؤشرات لذوي االختصاص الواحد

وزیادة على ذلك إظهار فعالیة البرنامج التدریبي المقنن والمستمر الممارس عند ریاضي النوادي والنخبة 
وحتى إبراز االختالف المحسوس ما بین االختبارات القبلیة والبعدیة لبعض المؤشرات . المتخصصة

.ا الفئتینالفیزیولوجیا لكلت

واستنادا إلى هذه الدراسة توصل الباحث إلى كشف مدى ارتباط التربیة البدنیة والریاضیة بالعلوم األخرى 
التي تجسدت نتائجها واقعیا وحتى العمل المیداني التطبیقي بالعمل المخبري وذلك لتصحیح السبل المتبعة 

ضعیف وذلك عن طریق بعض االختبارات في تدریب وحتى تبدیلها إن كانت غیر ناجحة أو ذات مردود
:منها الفیزیولوجیا والمورفولوجیا تبین لنا

أن المؤشرات الفیزیولوجیا لذوي االختصاص المزدوج طلبة السنة الرابعة منخفضة نوعا ما في بعضها - 
لمتبع مقارنة مع ذوي االختصاص الفردي أي الفرق النخبة أو النوادي وهذا راجع لنوع النشاط الریاضي ا

.وكذا نوعیة التدریب واستمراریته وحتى كیفیة اإلشراف علیه من قبل أهل االختصاص

منفردة االختصاصات (أما من ناحیة المؤشرات المورفولوجیا هناك اختالف نوعي واضح لدى الفئتین - 
.وحتى في نفس الفئة األولى) مع مزدوجة االختصاص

صاص طابعه المورفولوجي خاص به حیث هناك اختالف حیث استنتجنا من هذه الدراسة أن لكل اخت
.حتى داخل الفئة الواحدة نفسها وذلك حسب مراكز اللعب
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. من ناحیة االختبارات القبلیة والبعدیة للمؤشرات الفیزیولوجیا وهي قیاس الحرارة المتوسطة للجسم- 
وحسب اعتقادنا . ومعتبرأي فیما یخص التنظیم الحراري فهناك اختالف محسوس) الداخلیة والجلدیة(

راجع إلى سهولة تأقلم وتكییف األجهزة العضویة لفئة االختصاص المنفرد مع الجهد المعطى لهم أثناء 
یقسم في العمل البدني والتدریبات ذات . االختبارات، عكس الفئة المزدوجة االختصاص وحتى الستمرار

.تزاید تدریجي منتظمة وغیر منقطعة

مكن القول أن الخصائص الفیزیولوجیة والمورفولوجیة لدى طلبة السنة الرابعة للتربیة وعلى ضوء ما سبق ی
.البدنیة والریاضیة تعتبر مزیج أو جمع مقارنتها بخصائص الفئات األخرى، المنفردة االختصاص

:ویمكن القول

إنتاج (الحرارة یعمل على تعدیل درجة ) auto-régulataire(أن للجسم جهاز تنظیم حراري ذاتي العمل - 
.°37:ل) وفقدان للحرارة

لكل اختصاص ریاضي طابع مورفولوجي خاص به، وحتى فیزیولوجي حیث إذا توفرت الصفات مسبقا - 
.عند الفئات الصغرى، یمكن القیام بعملیة االنتقاء والتوجیه مبكرا

في تكیف البرامج التدریبیة االختبارات المخبریة لتقییم الخصائص الفیزیولوجیة والمورفولوجیة لها دور- 
.مع الریاضیین للرفع من مستوى األداء، وتحقیق نتائج حسنة

حیث انتهى الباحث في األخیر إلى استخالص مجموعة من التوصیات مستندة على النتائج المتحصل 
.علیها في الدراسة نتمنى أن تأخذ بعین االعتبار لالستفادة منها

هذه الرسالة معتمدا على مصادر ومراجع علمیة هامة رغبة مني في إثراء وقد تم بذل قصار الجهد إلتمام
.حقل التربیة البدنیة والریاضیة
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:الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر المؤشرات الفیزیولوجیة والمورفولوجیة للریاضیین، ذوي 
اختصاص كرة (تدریبي مسطر ومتقن االختصاص الواحد مهما كان نوعه فردیا أو جماعیا، وفق برنامج

بالمقارنة مع ریاضیین ممارسین االختصاص في ) القدم، اختصاص كرة الید، اختصاص مصارعة یابانیة
طلبة السنة الرابعة معهد التربیة البدنیة (أحدهما فردي والثاني جماعي ) اختصاص مزدوج(نفس الوقت 

.لهم برنامج تدریبي ذو حجم ساع معین) والریاضیة

وذلك عن طریق وضع اختبارات فیزیولوجیة، ذات مقاییس علمیة توضح ذلك

).الراحة، فترات العمل(قیاس النبض القلبي - 

).اختبارات قبلیة وبعدیة) (بما فیها الداخلیة والجلدیة(قیاس الحرارة المتوسطة - 

.اختبار مؤشر االستهالك األقصى لألكسجین- 

.رجاعیةاختبار مؤشر التسلسالت االست- 

:وكذلك االختبارات المورفولوجیة

القامة- 

الوزن- 

مساحة الجسم- 

).العضلیة، العظمیة، الشحمیة(حساب الكتل - 

وحسب النتائج المتحصل علیها، خلص الباحث إلى إثبات مدى فعالیة تأثیر البرنامج التدریبي المتقن 
لطلبة . رفولوجیة للجسم، وموقع المؤشرات السابقةلالختصاص الواحد، على المؤشرات الفیزیولوجیة والمو 

السنة الرابعة بالمقارنة مع مؤشرات اآلخرین، حیث اعتبرها مزیجا متوسطیه وكذلك أهمیة االختصاص 
.اإلضافي، إذا كان مكمال بالنسبة للمؤشرات السابقة الذكر
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:المراجع باللغة العربي

.یاقة البدنیة، دار الفكر العربيفسیولوجیا الل: أبو العالء عبد الفتاح-1

.فسیولوجیا التدریب في كرة القدم، دار الفكر العربي: أبو العالء عبد الفتاح-2

.بیولوجیا أساسیات علم الدم، دار الهدى: أحمد خلیفة-3

.بیولوجیا الریاضة واألداء الحركي، دار الفكر العربي: بهاء الدین سالمة-4

.سیولوجیا الریاضة، دار الفكر العربيف: بهاء الدین سالمة-5

.في علم وظائف األعضاء، دار الفكر العربي: بهاء الدین سالمة-6

.المبادئ األولیة في اإلحصاء، ترجمة ودیع نسیم: هوبل وآخرون- ج.ب-7

.1995، مستغانم 1العدد.ع.التنظیم الحراري عند الریاضي، م: فیاللي خلیفة.د-8

، مستغانم 3ع العدد .م.ر.ب.الواقع الوظیفي لطلبة المدرسة العلیا ألساتذة ت: فیاللي خلیفة.د-9
1998.

.1999اختبارات وقیاسات، مستغانم سنة - دلیل المخبر الوظیفي: فیاللي خلیفة.د- 10

.الدراسات العلمیة في علم وظائف األعضاء، المؤسسة الجزائریة للطباعة: صبحي شلش- 11

.ة داخل جسم اإلنسان الجهاز التنفسي، المؤسسة الجزائریة للطباعةجولة علمی: صبحي شلش- 12

.1969فسیولوجیا الریاضة والتدریب، نبع الفكر، اإلسكندریة : عوض الشیخ، یاسین الصادق- 14

مبادئ اإلحصاء في التربیة البدنیة، جامعة بغداد : قیس ناجي عبد الجبار، شامل كامل محمد- 15
1988.

.فسلجة، وزارة التعلیم العاليال: قیس دوري- 16

.فسیولوجیا التدریب الریاضي، دار الكتاب الحدیث: محمد عالوي- 17

ر، مطبعة التعلیم العالي، جامعة .ب.طرق البحث العلمي ومناهجه في ت: وجیه محجوب جاسم- 18
.1988الموصل، بغداد 

.القوام السلیم للجمیع، دار الفكر العربي: محمد حسانین- 19
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.فسیولوجیا علم وظائف األعضاء، مؤسسة شباب الجامعة القاهرة: كمال غزالي- 20

.1992، القاهرة 12علم التدریب الریاضي، دار المعارف، الطبعة : محمد حسن عالوي- 21

.1969فسیولوجیا الریاضة والتدریب، نبع الفكر، اإلسكندریة : یوسف الشیخ، یس الصادق- 22

.1988ح وفسیولوجیا اإلنسان، دار میر للطباعة والنشر، موسكو تشری: فاسیلي تتارینوف- 23

:المراجع باللغة األجنبیة
1- ASTRAND P.O.RODAHL : PRECIS DE LA PHYSIOLOGIE DE L’EXERCICE
MUSCULAIRE- 3EME EDITION. MASSON 1994.

2- ATLAN : LA FATIGUE MUSCULAIRE- ASPECTS BIOCHIMIQUES- EDITION
MASSON.

3- BRIKCI.A : PRISE EN CHARGE DES ATHLETES D’ELITE- SCIENCE DES
SPORTS- CNIDS- SCIENCES DU SPORTS. ALGER 95.

4- DEKKAR.N : TECHNIQUES D’EVALUATION PHYSIOLOGIQUE DES ATHLETES-
C.O.A- 1990.

5- DOUA BACHIR : HEMATOLOGIE- SOUS LA DIRECTION DU PROFESSEUR :
BELHANI MERIEM. TOME (1) opv 1989.

6- FOX. EL ET MATHEWS D.K : LES BASES PHYSIOLOGIQUES DE L’ACTIVITE
PHYSIQUE- VIGOT 1984.

7- GARDER ERNEST- L’ANATOMIE- ADAPTATION FANCAISE DE BOSSY TOME
(1) 1993.

8- HABERSTZER R : DECOUVRIR KE JUDO- EDITION AMPHORA PARIS 1992.

9- HANIFI.R : APPORT DE RECUPERATION DANS LA PERFORMANCE SPORTIVE-
CNIDS- SCIENCES DU SPORT. ALGER 95.

10- HEIPERTZ.W ET son coll : MEDECINE DU SPORT- VIGOT/ PARIS.

11- HERMANN.H, CIER.J.F : PRECIS DE PHYSIOLOGIE. 2EME EDITION. MASSON.
PARIS 1976.

12- JOHN.B.WEST : PHYSIOLOGIE RESPERATOIRE- PRONDEL.

13- LEMOUI KAMEL : FOOT BALL (TECHNIQUE-JEUX-ENTRAINEMENT) E.N.L
1989.

14- MABED MUSTAPHA : GUIDE PRATIQUE DU JUDO- E.N. LIVRE ENAL 1990.

15- MASNEIRES JEAN LUC : LE JUDO-EDITION SOLAR PARIS 1980.

16- MONOD.H : PHYSIOLOGIE DU SPORT- 2EME EDITION MASSON.PARIS 1990.
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17- MONOD.H : FLANDROIS.R : PHYSIOLOGIE DE SPORT BASE, PHYSIOLOGIE DE
L’ACTIVITE SPORTIVE 3EME EDITION. MASSON. PARIS 1976.

18- PALEAU (J.M) : SCIENCE BIOLOGIE DE L’ENSEIGNANT SPORTIF- DOIN
EDUTEUR PARIS 1985.

19- PLATONOV.V.N : L’ENTRAINEMENT SPORTIF. THEORIE ET METHODOLOGIE-
2EME EDITION. REVUE E.P.S PARIS 1996.

20- RETWEIUER.H : PHYSIOLOGIE CARDIO-MUSCULAIRE- EDITION MASSON.
PARIS 1984.

21- RODINEAU.J ET SIMON.L : MICRO-TRAUMATOLOGIE DU SPORT- MASSON
1990.

22- ROQUE BRANE J.P : EPREUVES D’EFFORT EN CARDIOLOGIE- EDITION
MASSON- PARIS 1984.

22- SEDDIKI.S : PHYSIOLOGIE APPLIQUE A L’ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE-
FENNEC.

23- S.F..MATVEV : L’ENTRAINEMENT EN JUDO- TRADUIT PAR : TADJ ANOUAR
REDA- OPU- ALGER.

24- VADOT.I :PHYSIOLOGIE HUMAINE (LA CIRCULATION) MASSON.

25- VOLKOV.M : PRECESSUS DE RECUPERATION EN SPORT- INEPS- PARIS 1983.

26- WEINECK.J : BIOLOGIE DU SPORT. TRADUIT PAR : ROBERT BURCH- EDITION
VIGOT- PARIS 1992.
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اریة لبعض المهارات األساسیة لالعبي كرة القدم الناشئین تحدید مستویات معی

القسم الوطني األول) سنة14-16(

بن قوة علي: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

-جامعة مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

اال، بل نتیجةارتجلم یكنإن التقدم الحاصل بمختلف األلعاب الریاضیة وفي معظم دول العالم
استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في مجال التخطیط والتدریب الریاضي الحدیث، وكان للتطور والتقدم 

فكرة القدم من األلعاب األكثر شعبیة في العالم وقد تطورت تطورا كبیرا . العلمي أثرهما الفاعل لذلك
بطوالت الدولیة والدورات األولمبیة، وٕان وأخذت تبدل جهودا كبیرة في الحصول على مراكز متقدمة في ال

ذلك لم یأتي بشكل تقلیدي بل استند على البحث العلمي والدراسة، والنقد، والتحلیل للوصول إلى حل 
وقد ساهمت بحوث عدیدة في مجال اللیاقة البدنیة في تطورها، . المشكالت التي تواجه تقدم هذه اللعبة

خططي لالعب بشكل خاص والفریق بشكل عام، ومازال مجال البحث ومدى تأثیرها على األداء الفني وال
.العلمي لم یتناول النواحي المهمة األخرى

تعتبر االختبارات البدنیة والمهاریة حالة تفسیریة ظاهریة في قدرة الریاضي في األداء المتمیز في 
یة الكفاءة الوظیفیة لمختلف إنجازه أثناء اللعب، وهي تمثل أیضا وضع ظاهریا قدرة الالعب من ناح

األجهزة الداخلیة لالعب، وعلیه فقد اعتمدت المدارس الریاضیة المختلفة في شتى بقاع األرض ومنها 
ومعاییر علمیة لمعرفة قدرة المدارس مدارس كرة القدم على هذه االختبارات البدنیة والمهاریة لوضع أسس 

هاج التدریبي یستند علیه المدربون القائمون علیها بتحدید العبي كرة القدم البدني والمهاري أثناء المن
مستوى الالعبین والتي على ضوئها یحدد نوعیة الخطط التي یستفیدون بإنجازها أمام خصومهم أثناء 
المنافسات وبذلك وصفت أسس بنسبة المستویات البدنیة والمهاریة لالعبین وعدم تذبذب هذه المستویات 

طویرها إلى أحسن وجعل الالعب یبذل إنجاز ومستوى أفضل وممیز وهذا هو هدف أثناء المنافسات بل ت
.التربیة البدنیة
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إال أن من المالحظ أن غالبیة مناهج التدریب المعتمدة والمطبقة من قبل المعنیین بشؤون كرة القدم 
نا تحددت المشكلة هذه وه. في الجزائر مازالوا یجهلون أهمیتها إن لم تكن مسطرة في مناهجهم التدریبي

في رؤیة موضوعیة وصادقة في وضع مستویات معیاریة للنواحي البدنیة والمهاریة لالعبي كرة القدم لهذه 
:وسوف یتطرق بحثنا للتساؤالت التالیة. المرحلة من العمر

هل توجد مستویات معیاریة معتمدة في تقییم الحالة التدریبیة والفرق حالیا ؟) 1

ساحل، (وى األداء البدني والمهاري لهذه الفئة حسب كل منطقة من مناطق الوطن ما هو مست) 2
؟)هضاب، صحراء

هل أن مستوى األداء البدني والمهاري لهذه الفئة العمریة تتوافق مع المستویات المعیاریة المعمول بها ) 3
؟) فرنسا(عالمیا 

:ویهدف البحث غلى

.ة لهذه المرحلة العمریةدراسة وكشف الواقع العملیة التدریبی-1

كشف مستوى األداء البدني والمهاري من خالل االختبارات البدنیة والمهاریة لهذه المرحلة العمریة في -2
).ساحل، هضاب، صحراء(كل منطقة من مناطق الوطن 

.مقارنة المستویات المتحصل علیها بالمستویات العالمیة-3

.یة لألداء البدني والمهاري لهذه المرحلة العمریةوضع مقترح ألسس المستویات المعیار -4

:فروض البحث

إن مدربي كرة القدم لهذه المرحلة ال یعتمدون على اختبارات بدنیة ومهاریة مقننة لتقییم الحالة -1
.التدریبیة لالعبین

.وجود اختالفات بین العبي المناطق المختلفة من الناحیة البدنیة والمهاریة-2

).فرنسا(األجنبي احیة البدنیة والمهاریة عند الالعبین الجزائریین مقارنة بالالعب ضعف الن-3
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تستند أغراض بحثنا على تطویر العملیة التدریبیة المستندة على أسس صحیحة للوصول إلى أهدافها 
یحة المسطرة لها ضمن مناهج علمیة یستند علیها من قبل القائمین في التدریب لتحدید مستویات صح

:لالعبین في كرة القدم وعلیه تستند أغراض بحثنا على

الغرض العلمي غایته رفد میدان التربیة البدنیة والریاضیة لكرة القدم بمصدر علمي جدید وحدیث -)أ
.لتحدید مستویات مناسبة لالعبین كرة القدم

على شؤون لعبة كرة القدم الغرض العلمي التطبیقي ویتجلى ذلك من خالل تزوید المدربین والقائمین-)ب
في الجزائر من خالل نتائج هذه االختبارات على تطویر األداء المهاري والبدني لدى العبي كرة القدم 

.والتي على ضوئها تحدد حالة الفریق قبل إجراء المنافسة

:الدراسة األساسیة

حي هو أكثر مالءمة لحل من خالل المشكلة التي یطرحها الباحث فإن المنهج المس:المنهج المستخدم
فالمنهج المسحي یعتبر طریقة لوصف الظاهرة "هذا المشكل الذي نعبر عنه في قول عمار بوحوش 

المدروسة وتصویرها كمیا عن طریق جمع المعلومات المقننة عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وٕاخضاعها 
".للدراسة الدقیقة

شوائیة، من مجموع المناطق المكونة لجغرافیة الجزائر وقد تم اختیار عینة البحث بطریقة ع:عینة البحث
:العبا من مختلف المناطق على النحو التالي162بلغت العینة الكلیة 

.العبا18العب موزعین على ثالثة أندیة من الساحل في كل نادي 54: المناطق الساحلیة- 

18أندیة من الداخلیة في كل نادي العب موزعین على ثالثة54): المناطق الداخلیة(المرتفعات - 
.العبا

18العب موزعین على ثالثة أندیة من الجنوب في كل نادي 54): الصحراویة(المناطق الجنوبیة - 
.العبا
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:مجاالت البحث

، وكانت حسب 2002مارس 21إلى غایة 2002مارس 10تم إجراء التجربة في الفترة الزمنیة من 
:المناطق كما یلي

/ 21- 20تلمسان . 2002/ مارس/ 15- 14وهران . 2002/ مارس/ 11- 10مستغانم : لیةالساح
.2002/ مارس

/ 21-20سعیدة . 2002/ مارس/ 15- 14تیارت . 2002/ مارس/ 11-10معسكر : الهضاب العلیا
.2002/ مارس

- 20بسكرة . 2002/مارس/15-14الوادي . 2002/مارس/11- 10بشار : الصحراویة
.2002/مارس/21

. العبا162التجربة في مالعب الوالیات المذكورة، كما تمت التجربة على الالعبین بمجموع تمت
:موزعین كما یلي

.العبا18العب موزعین على ثالثة أندیة من الساحل في كل نادي 54: المناطق الساحلیة- 

18في كل نادي العب موزعین على ثالثة أندیة من الداخلیة54): المناطق الداخلیة(المرتفعات - 
.العبا

18العب موزعین على ثالثة أندیة من الجنوب في كل نادي 54): الصحراویة(المناطق الجنوبیة - 
.العبا

:أدوات البحث

المصادر العربیة واألجنبیة العلمیة، االختبارات المهاریة، االستمارة االستبیانیة، الوسائل اإلحصائیة، 
.األدوات البیداغوجیة

:سة استطالعیةدرا

:وشملت كل من المناطق التالیة:الدراسة المسحیة* 
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.تلمسان- مستغانم-وهران: الساحلیة

.سعیدة-تیارت- معسكر: الهضاب العلیا

.بسكرة-الوادي-بشار: الصحراویة

:وشملت كل من المناطق التالیة:الدراسة المیدانیة* 

.تلمسان- مستغانم-وهران: الساحلیة

.سعیدة-تیارت- معسكر: العلیاالهضاب 

.بسكرة-الوادي-بشار: الصحراویة

وشملت النسبة المئویة، المتوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، التباین، معامل : الوسائل اإلحصائیة
.االرتباط البسیط

:النتائج

درجات معیاریة اختبار الجري المتعرج
16.915111.96
27.015212.06
37.115312.16
47.215412.26
57.325512.37
67.425612.47
77.525712.57
87.625812.67
97.725912.77
107.826012.87
117.926112.97
128.026213.07
138.126313.17
148.226413.27
158.336513.38
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168.436613.48
178.536713.58
188.636813.68
198.736913.78
208.837013.88
218.937113.98
229.037214.08
239.137314.18
249.237414.28
259.347514.39
269.447614.49
279.547714.59
289.647814.69
299.747914.79
309.848014.89
319.948114.99
3210.048215.09
3310.148315.19
3410.248415.29
3510.358515.40
3610.458615.50
3710.558715.60
3810.658815.70
3910.758915.80
4010.859015.90
4110.959116.00
4211.059216.10
4311.159316.20
4411.259416.30
4511.369516.41
4611.469616.51
4711.569716.61
4811.669816.71
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4911.769916.81
5011.8610016.91

سیطرة على الكرةدرجات معیاریة اختبار ال
11.36 -5112.94
21.08 -5213.22
30.79 -5313.51
40.51 -5413.79
50.22 -5514.08
60.075614.37
70.355714.65
80.645814.94
90.925915.22
101.216015.51
111.506115.80
121.786216.08
132.076316.37
142.356416.65
152.646516.94
162.936617.23
173.216717.51
183.506817.80
193.786918.08
204.077018.37
214.367118.66
224.647218.94
234.937319.23
245.217419.51
255.507519.80
265.797620.09
276.077720.37
286.367820.66
296.647920.94
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306.938021.23
317.228121.52
327.508221.80
337.798322.09
348.078422.37
358.368522.66
368.658622.95
378.938723.23
389.228823.52
399.508923.80
409.799024.09
4110.089124.38
4210.369224.66
4310.659324.95
4410.939425.23
4511.229525.52
4611.519625.81
4711.799726.09
4812.089826.38
4912.369926.66
5012.6510026.95

رمي الكرةدرجات معیاریة اختبار الجري 
16.935114.68
27.085214.83
37.245314.99
47.395415.14
57.555515.30
67.705615.45
77.865715.61
88.015815.76
98.175915.92
108.326016.07
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118.486116.23
128.636216.38
138.796316.54
148.946416.69
159.106516.85
169.256617.00
179.416717.16
189.566817.31
199.726917.47
209.877017.62
2110.037117.78
2210.187217.93
2310.347318.09
2410.497418.24
2510.657518.40
2610.807618.55
2710.967718.71
2811.117818.86
2911.277919.02
3011.428019.17
3111.588119.33
3211.738219.48
3311.898319.64
3412.048419.79
3512.208519.95
3612.358620.10
3712.518720.26
3812.668820.41
3912.828920.57
4012.979020.72
4113.139120.88
4213.289221.03
4313.449321.19
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4413.599421.34
4513.759521.50
4613.909621.65
4714.069721.81
4814.219821.96
4914.379922.12
5014.5210022.27

ضرب الكرةدرجات معیاریة اختبار 
118.855130.95
219.095231.19
319.345331.44
419.585431.68
519.825531.92
620.065632.16
720.305732.40
820.555832.65
920.795932.89
1021.036033.13
1121.276133.37
1221.516233.61
1321.766333.86
1422.006434.10
1522.246534.34
1622.486634.58
1722.726734.82
1822.976835.07
1923.216935.31
2023.457035.55
2123.697135.79
2223.937236.03
2324.187336.28
2424.427436.52
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2524.667536.76
2624.907637.00
2725.147737.24
2825.397837.49
2925.637937.73
3025.878037.79
3126.118138.21
3226.358238.45
3326.608338.70
3426.848438.94
3527.088539.18
3627.328639.42
3727.568739.66
3827.818839.91
3928.058940.15
4028.299040.39
4128.539140.63
4228.779240.87
4329.029341.12
4429.269441.36
4529.509541.60
4629.749641.84
4729.989742.08
4830.239842.33
4930.479942.57
5030.7110042.81

مرونةدرجات معیاریة اختبار 
16.05 -513.25
25.87 -523.43
35.68 -533.62
45.50 -543.80
55.31 -553.99
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65.12 -564.18
74.94 -574.36
84.75 -584.55
94.57 -594.73
104.38 -604.92
114.19 -615.11
124.01 -625.29
133.82 -635.48
143.64 -645.66
153.45 -655.85
163.26 -666.04
173.08 -676.22
182.89 -686.41
192.71 -696.59
202.52 -706.78
212.33 -716.97
222.15 -727.15
231.96 -737.34
241.78 -747.52
251.59 -757.71
261.40 -767.90
271.22 -778.08
281.03 -788.27
290.85 -798.45
300.66 -808.64
310.47 -818.83
320.29 -829.01
330.10 -839.20
340.08849.38
350.27859.57
360.46869.76
370.64879.94
380.838810.13
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391.018910.31
401.209010.50
411.399110.69
421.579210.87
431.769311.06
441.949411.24
452.139511.43
462.329611.62
472.509711.80
482.699811.99
492.879912.17
503.0610012.36

رشاقةدرجات معیاریة اختبار ال
16.025110.17
26.115210.26
36.195310.34
46.275410.42
56.365510.51
66.445610.59
76.525710.67
86.605810.75
96.695910.84
106.776010.92
116.856111.00
126.946211.09
137.026311.17
147.106411.25
157.196511.34
167.276611.42
177.356711.50
187.436811.58
197.526911.67
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207.607011.75
217.687111.83
227.777211.92
237.857312.00
247.937412.08
258.027512.17
268.107612.25
278.187712.33
288.267812.41
298.357912.50
308.438012.58
318.518112.66
328.608212.75
338.688312.83
348.768412.91
358.858513.00
368.938613.08
379.018713.16
389.098813.24
399.188913.33
409.269013.41
419.349113.49
429.439213.58
439.519313.66
449.599413.74
459.689513.83
469.769613.91
479.849713.99
489.929814.07
4910.019914.16
5010.0910014.24
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دقائق5درجات معیاریة اختبار 
1581.67511000.17
2590.04521008.54
3598.41531016.91
4606.78541025.28
5615.15551033.65
6623.52561042.02
7631.89571050.39
8640.26581058.76
9648.63591067.13
10657.00601075.50
11665.37611083.87
12673.74621092.24
13682.11631100.61
14690.48641108.98
15698.85651117.35
16707.22661125.72
17715.59671134.09
18723.96681142.46
19732.33691150.83
20740.70701159.20
21749.07711167.57
22757.44721175.94
23765.81731184.31
24774.18741192.68
25782.55751201.05
26790.92761209.42
27799.29771217.79
28807.66781226.16
29816.03791234.53
30824.40801242.90
31832.77811251.27
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32841.14821259.64
33849.51831268.01
34857.88841276.38
35866.25851284.75
36874.62861293.12
37882.99871301.49
38891.36881309.86
39899.73891318.23
40908.10901326.60
41916.47911334.97
42924.84921343.34
43933.21931351.71
44941.58941360.08
45949.95951368.45
46958.32961376.82
47966.69971385.19
48975.06981393.56
49983.43991401.93
50991.801001410.30

الوثبدرجات معیاریة اختبار 
17.165113.91
27.295214.04
37.435314.18
47.565414.31
57.705514.45
67.835614.58
77.975714.72
88.105814.85
98.245914.99
108.376015.12
118.516115.26
128.646215.39
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138.786315.53
148.916415.66
159.056515.80
169.186615.93
179.326716.07
189.456816.20
199.596916.34
209.727016.47
219.867116.61
229.997216.74
2310.137316.88
2410.267417.01
2510.407517.15
2610.537617.28
2710.677717.42
2810.807817.55
2910.947917.69
3011.078017.82
3111.218117.96
3211.348218.09
3311.488318.23
3411.618418.36
3511.758518.50
3611.888618.63
3712.028718.77
3812.158818.90
3912.298919.04
4012.429019.17
4112.569119.31
4212.699219.44
4312.839319.58
4412.969419.71
4513.109519.85
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4613.239619.98
4713.379720.12
4813.509820.25
4913.649920.39
5013.7710020.52

السرعةاریة اختبار درجات معی
14.03518.08
24.11528.16
34.19538.24
44.27548.32
54.36558.41
64.44568.49
74.52578.57
84.60588.65
94.68598.73
104.76608.81
114.84618.89
124.92628.97
135.00639.05
145.08649.13
155.17659.22
165.25669.30
175.33679.38
185.41689.46
195.49699.54
205.57709.62
215.65719.70
225.73729.78
235.81739.86
245.89749.94
255.987510.03
266.067610.11
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276.147710.19
286.227810.27
296.307910.35
306.388010.43
316.468110.51
326.548210.59
336.628310.67
346.708410.75
356.798510.84
366.878610.92
376.958711.00
387.038811.08
397.118911.16
407.199011.24
417.279111.32
427.359211.40
437.439311.48
447.519411.56
457.609511.65
467.689611.73
477.769711.81
487.849811.89
497.929911.97
508.0010012.05

:االستنتاجات

مهارة الجري بالكرة استنتجنا أن تفوق الالعب في المناطق الشمالیة على حساب المنطقة الوسط، * 
.والجنوب حسب النتائج

.الجنوب والوسط في مهارة السیطرة على الكرة مقارنة بالعبي الشمالتفوق العبي * 

مع وجود تفوق بین مختلف المناطق ) رمي التماس(استنتجنا تقارب في مستوى المهارة في رمي الكرة * 
.طفیف للمناطق الجنوبیة والوسطى على حساب المناطق الشمالیة
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الیة في مهارة ضرب الكرة على حساب المناطق استنتجنا وجود فروق لصالح العبي المناطق الشم* 
.األخرى ومعظم العینة تقع في المستوى المتوسط

في اختبار المرونة سجلنا تفوق العبي منطقة الشمال على حساب منطقة الجنوب والوسط، كما الحظنا * 
.ضعف في المناطق الوسطى، ومعظم العینة تقع في المتوسط

لى حساب العبي الشمال مما یدل على وجود تفوق لالعبین الداخلیین، تفوق العبي الوسط والجنوب ع* 
.على حساب العبي الشمال، في اختبار الرشاقة

.دقائق5تفوق العبي الجنوب على العبي الوسط والشمال في اختبار الجري لمدة * 

.متر60عة تفوق العبي المناطق الشمالیة على حساب المناطق الجنوبیة والوسطى في اختبار السر * 

.ضعف مستوى الالعبین الجزائریین بالمقارنة مع مستوى التوزیع الطبیعي في مهارة السیطرة على الكرة* 

المستوى الجید لالعب الجزائري في مهارة رمي الكرة الطبیة ألبعد مسافة ممكنة، حیث أن معظم العینة * 
.تنحصر في المستوى الجید جدا والجید

.عب الجزائري في الوثب من الحركةالمستوى الضعیف لال* 

استنتجنا تأرجح العینة ما بین المستوى المتوسط والضعیف في اختبار السرعة بالمقارنة مع التوزیع * 
.الطبیعي

استنتجنا تدبدب لمستوى الالعب الجزائري ووجود فروق كبیرة في المستوى سواء من الناحیة المهاریة أو * 
.ى التوزیع الطبیعيالبدنیة، إذ ما توزعت بمستو 

الحظنا أنه كلما اتجهنا إلى الساحل كلما تحكم الالعب أكثر في الجانب المهاري بالكرة وكلما اتجهنا * 
.ناحیة الجنوب تحكم الالعب في الصفات البدنیة

.ضعف الالعب الجزائري مقارنة بالالعب الجنبي في مهارة السیطرة على الكرة* 

ط لالعب الجزائري مقارنة بالالعب في مهارة رمي الكرة، والوثب من الحركة، استنتجنا المستوى المتوس* 
.م والمتوسط في السرعة44وتأرجح النتیجة بین المتوسط والضعیف جدا في الرشاقة 
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تأرجح مستوى الالعب الجزائري مقارنة بالالعب األجنبي بین المتوسط والضعیف في استنتجنا * 
.المهارات والصفات البدنیة

:لتوصیاتا

نوصي بضرورة استخدام مستویات معیاریة التي توصلنا من خالل الدراسة حتى تكون مرجع للعمل -1
.المیداني

نوصي بضرورة اعتماد على اختبارات للجانب المهاري والبدني لالعبي كرة القدم لهذه المرحلة ألنهم -2
.یعتبرون خزان للفرق الكبرى

ذوي الشهادات الجامعیة لالستفادة من خبراتهم العلمیة في میدان نوصي باالستفادة بمختصین من-3
.البحث العلمي

االستناد على مقیاس الموضوعیة من أجل تقییم الحالة البدنیة والمهاریة لالعبین وكذلك تقییم برامج -4
.التدریب الموضوعي من قبل المدربین

من خاللها حالة ومستوى التطور الحاصل نوصي باالعتماد على المستویات األجنبیة حتى نستطیع-5
.في العملیة التدریبیة

نوصي بضرورة أن تعمل االتحادیة الجزائریة لكرة القدم على تعمیم هذه البطاریة االختبارات من على -6
.جمیع األندیة الوطنیة حتى تخرج بمستویات معیاریة موحدة لمرجع للفرق في العمل

ایة السنة نموذج تدریب خاص به یحمل االختبارات المعتمدة التقییم یجب أن یضع كل مدرب في بد-7
.وتكون مستنبطة االختبارات الدولیة

.نوصي بضرورة تعمیم هذه الدراسة على الفئات األخرى-8

.نوصي بضرورة إجراء دراسات أخرى وفي اختصاصات متعددة-9
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:المصادر والمراجع باللغة العربیة

.1994تطلبات العب كرة القدم البدنیة والمهاریة، دار المعارف اإلسكندریة، سنة م: بطرس رزق اهللا-1

في التعلم، جامعة الجزائر معهد ) الفیدیو(تأثیر استخدام الوسائل السمعیة البصریة : بوداود عبد الیمن-2
.1996ر رسالة دكتوراه غیر منشورة، سنة .ب.ت

.1972، مطبعة جامعة بغداد سنة رها األساسیةكرة القدم وعناص: ، واتق ناجيتامر محسن-3

.1979األسس العلمیة في تدریب كرة القدم، دار الكتاب الحدیث، الكویت سنة : حنفي محمود مختار-4

االختبارات والقیاسات لالعبي كرة القدم، دار الفكر العربي، مدینة نصر سنة : حنفي محمود مختار-5
1993.

.القدم للناشئین، دار الفكر العربي، الكویت، بدون تاریخكرة : حنفي محمود مختار-6

.1988الناشئة وكرة القدم، المكتبة الوطنیة سنة : حنفي محمود مختار-7

الجزائر، . نظریات ووسائل في اإلحصاء واالقتصاد والقیاس، دیوان المطبوعات الجامعیة: خلیل جلیل-8
.1993سنة 2ط

، 2ط- 1كرة القدم كتاب منهجي لطالب كلیات التربیة الریاضیة، ج: سهیل إدریس، جبور عبد النور-9
.1987بغداد سنة 

، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة - اإلعداد البدني–كرة القدم بین النظریة والتطبیق : سعد جالل- 10
1989.

.1986مبادئ في اإلحصاء التطبیقي، الدار الجامعیة، سنة : عبد العزیز فهمي هیكل- 11

.1994مدخل في اإلحصاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر سنة : عبد القادر حلمي- 12

تحدید مستویات المعیاریة لبعض المهارات األساسیة لالعبي كرة القدم على : قحطان جلیل العزاوي- 13
.1991رسالة ماجستیر العراق سنة . سنة16- 15ناشئ بغداد لعمر 

، 4حصاء، جامعة بغداد، طالمبادئ األولیة في اإل: ، شامل كامل محمدقیسي ناجي عبد الجبار- 14
.1979سنة 
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القیاس في التربیة الریاضیة وعلم النفس الریاضي، : محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین العالوي- 15
.1988، سنة 2دار الفكر العربي، القاهرة، ط

حصاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، مقدمة في اإل:محمد صبحي أبو صالح، عدنان محمد عوض- 16
.1989الجزائر سنة 

التقویم والقیاس في التربیة الریاضیة، دار الفكر العربي، جامعة حلوان، : محمد صبحي حسانین- 17
.1987سنة 1، ج2ط

أمزیان، الجزائر، بدون المعین في اإلحصاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، مطبعة : معین أمین السید- 18
.یختار 

اإلحصاء والقیاس النفسي والتربوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر سنة : مقدم عبد الحفیظ- 19
1993.

مستوى المقاییس المعیاریة لتقییم بعض صفات اللیاقة البدنیة والمهارات : ناصر عبد القادر- 20
أ .ع.جستیر غیر منشورة، محسب مراكزهم، رسالة ما) سنة18-16(األساسیة لالعبي كرة القدم ألعمار 

.1995ر سنة .ب.ت

المبادئ األولیة في اإلحصاء، نشر المعرفة والثقافة العلمیة، : ودیع نسیم أسعد، فاتن فهیم محمود- 21
.1979، سنة 4القاهرة، ط

ر وعلم النفس، دار الفكر .ب.القیاس في ت: محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین رضوان- 22
.1996العربي، القاهرة 

، 4القیاس في المجال الریاضي، دار الكتاب الحدیث، ط: أحمد محمد تامر، علي فهمي البیك- 23
1996.

ر وعلم النفس، دار الفكر .ب.القیاس في ت: محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین رضوان- 24
.2000العربي 

القیاس والتقویم : زیدكمال الدین عبد الرحمن درویش، قدري سیدي موسى، عماد الدین عباس أبو- 25
.2002، 1تحلیل المباراة في كرة الید، مركز الكتاب للنشر، ط

.2003، مركز الكتاب للنشر ر.ب.القیاس واالختبارات في ت: لیلى السید فرحات- 26
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تحدید المستویات المعیاریة الختبار الموهوبین الناشئین لممارسة كرة القدم، رسالة : بن قوة علي- 27
.1997ماجستیر 

تحدید درجات معیاریة من خالل بطاریة اختبارات المقترحة لتقویم بعض المهارات : بن برنو عثمان- 28
.2000األساسیة في كرة الید وكرة الطائرة، رسالة الماجستیر 

تخطیط برنامج تربیة وتدریب البراعم والناشئین في كرة القدم، مركز الكتاب : عمر أبو المجد. د- 29
.1997ر للنشر، مص

، مركز الكتاب 2تمرینات اإلحصاء والمهارات في برامج تدریب كرة القدم،ج: مفتي إبراهیم حماد. د- 30
.1997للنشر، مصر 

كرة القدم للناشئین الحدیث في اإلعداد المهاري والفني : محمد عفیفي. إبراهیم شعالن، د. د- 31
.2000مصر تدریب عملي تطبیقي، مركز الكتاب للنشر،500والخططي 

االختبارات والقیاس والتقویم في التربیة البدنیة، دار الفكر، مصر : مروان عبد المجید إبراهیم. د- 32
1999.

.طرق اإلحصاء في التربیة الریاضیة: رودي سنمار بترجمة. د- 33

، مصر خطط الكرات الثابتة في كرة القدم، مركز الكتاب للنشر: إبراهیم شعالن، عمر أبو المجد- 34
1997.

:المصادر والمراجع باللغة الفرنسیة
35- AKRAMOV.R0A : sélection et préparation des jeunes footballeurs. (Traduit par A.R
TADJ) office des publications universitaires Alger. Année 1990.

36- DEKKAR N-EDDINE- A. Brikci R.HANAFI: Techniques d’évaluation physiologie des
athlètes. 1ère édition-comite olympique algérienne. 1990. P86.

37- MATEVEIV. L.P : les aspects fondamentaux de l’entraînement. Imprimé en France
édition Vigot 1983.

38- TAELMAN.R, SIMON.J : F.B préformation. Paris, Edition Amphora. S. a 1991.

39- JOEL CORBEAU : F.B « de l’école …aux Association » Edition revue EPS Paris 1988.

40- JEAN PIERRE BONNET : Vers une pédagogie de l’acte moteur. Paris.

41- A. BRIKCI : physiologie Appliquée aux activités sportives, 1ère Edition 1995. Edition
ABADA.
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42- BERNARD TURPIN : Football préformation et formation. Edition Amphora S.A Mai
1993.

43- PHILIPPE NEAUMET : Annales Corrigées du Brevet D’Etat d’Educateur. Sportif INSEP
1988.
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رة القدم على تطویر مستوى الصفات البدنیة والمهاریة مقارنة مع أثر منهاج عملي مقترح في مقیاس ك
المنهاج المقرر

.بحث میداني على طلبة المرحلة األولى ذكور بالمدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة بمستغانم

.أحسن أحمد: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

-ة مستغانمجامع-معهد التربیة البدنیة والریاضیة

یعتبر تفهم الصفات البدنیة والمهارات الحركیة وأبعادها واالستفادة منها وحسن استثارتها مكونا 
أساسیا للمستوى الریاضي، وهو من أهم ما یمیز مدرس التربیة البدنیة عن غیره من المدرسین، وهذا لكي 

.یكون نموذجا صادقا عند أدائه في مجال الدرس

المنطلق العلمي وجب على المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة أن تحث ومن هذا
باحثیها على دراسة مناهجها بصورة مستمرة ألجل تحدیدها وتطویرها إلى األحسن، لیس من الجانب 
النظري فحسب بل أن یقترن بالجانب العملي، بحیث تعمل هذه المناهج على تطویر مختلف المهارات 

.حركیة لطالبها طوال سنوات دراستهم بهاال

لقد أصبح من اختصاص مدرستنا الیوم أن تسعى نحو االتجاهات الحدیثة السائدة في معاهد التعلیم 
المتقدمة، التي تتناسب وسلوك التعلیم في قطرنا الحبیب مراعیة التحوالت المنطلقة من فلسفة المجتمع، 

والمدرس، وما یتصل بها من النواحي العملیة والعلمیة، والتي ترسى والتي ترسم سلوك كل من المتعلم 
على محاولة الوصول إلى نموذج حركي تتفاعل فیه الواجبات النظریة العلمیة، لتیسیر إمكانیاتها إلنتاج 
تطبیقي واقعي، یهدف إلى توضیح المالمح المشرقة لطلبتنا الذین هم قادة المستقبل الریاضي كمدرسین 

.إلتقان متطلبات مهنتهممتشوقین
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وتعتبر الصفات الحركیة العامل الدینامیكي لمجمل التطور الجسمي باعتبارها األساس الذي ترتكز 
علیه الدروس العملیة، كذلك یترتب علیها رفع مستوى اإلنتاج الفردي وما یتبعه من تطورات لتحقیق 

.یة والریاضیة وبدورها لتطویر العملیة التربویةمستوى جید في المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدن

إن مناهج المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة المرحلة األولى تتطلب أن تتحقق نشاط حیویا فعاال، من 
ناحیة الصفات الحركیة والقدرات البدنیة الالئقة، حیث تجعل أهدافها تحقق مؤهالت المدرس الناجح 

أحسن الظروف للنهوض بالمؤهالت البدنیة والمهاریة ویرى الباحث أن تكون هناك والمدرب الجید وٕایجاد 
وقفة لفحص وتقویم المناهج، وأثرها على تطویر الصفات الحركیة لتصل المدرسة إلى بناء تقدمها في 

.خلق المدرس المتكامل وٕاعداده لخدمة نفسه ومجتمعه

رس والطالب، إذ أنها موضوع بحث دائم من قبل إن عملیة التعلم ال تزال تشمل المنهج والمد
المسؤولین المربیین التربویین عن الجانب العلمي والتطبیقي والتربوي، فمشكلة طلبة المدرسة العلیا ألساتذة 
التربیة البدنیة والریاضیة بمستغانم واحدة من بین المشاكل التي یدور حولها النقاش دائما، وانطالقا من 

المنهاج وطرائق التعلیم، ووسائل التعلیم، ثم حصر مجال التجربة لمعرفة أثر منهاج جملة نقاط أهمها
مقترح لمقیاس كرة القدم على تطویر الصفات البدنیة والمهاریة لطلبة المرحلة األولى، إذن هل المنهاج 

والمهاریة المقترح في كرة القدم یرسى على محاولة الوصول إلى نموذج فعال في تطویر الصفات البدنیة 
عند الطلبة ؟

:ونهدف من خالل البحث هذا إلى

.الكشف عن مستوى الصفات البدنیة والمهاریة لعینة البحث- 

التوصل إلى معرفة أثر المنهاج المقترح على عینة البحث من حیث الصفات البدنیة والمهاریة، وهو - 
.بمثابة وقفة تقویمیة للمنهاج

.ة لطلبة المرحلة األولىتطویر الصفات البدنیة الالزم- 

:أما الغرض من البحث فهو كاآلتي

.صیاغة منهاج مقترح لمقیاس كرة القدم لطلبة المرحلة األولى- 

.رفع مستوى المناهج العلمیة لتحقیق مستوى لیاقي بدني وتربوي جید- 

:وقد افترضنا ما یلي
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دنیة والمهاریة لعینة البحث، أي هناك یؤثر المنهاج العملي المقترح إیجابیا على تطویر الصفات الب- 
.فروق معنویة لصالح االختبار البعدي للعینة التجریبیة في معظم االختبارات

هناك فروق معنویة في االختبار البعدي لصالح العینة التجریبیة، وهذا في معظم االختبارات، أي هناك - 
.ینة التجریبیةتفاوت في مستوى معظم الصفات البدنیة والمهاریة لصالح الع

:الدراسات المشابهة

المرحلة األولى على ..." أوبرا"، تحت عنوان 1984دراسة قاسم حسن حسین وآسیا كاظم الجنابي -1
تطویر الصفات الحركیة حیث یهدف البحث على معرفة أثر البرامج واستخدام الطرائق والوسائل التي 

.الدراسیةتحقق رفع مستوى الصفات الحركیة في هذه المرحلة 

وقد استنتج الباحثان تطور مستوى السرعة القصوى ومطاولة القوة في حین لم تتطور كل من صفة 
.االنفجاریة والمطاولة، وهذا راجع حسب اعتقادهما إلى عدم صدق االختبار القبلي

:أما التوصیات فكانت كالتالي

.م باستمرار أثناء كل اختبارإجراء اختبار الطلبة الجدد من قبل مدرسین ثابتین دون تغیره- 

.عدم التأثیر في تغییر المدرسین القائمین باالختبار- 

تأثیر البرنامج الخاص بتطویر سرعة الركض بكرة "تحت عنوان 1987دراسة سامي خلف الغزاوي -2
ى معرفة القدم لدى طلبة المرحلة األولى بكلیة التربیة البدنیة والریاضیة بجامعة البصرة ویهدف البحث إل

مدى أثر البرنامج الخاص على تطویر سرعة الركض بكرة القدم، حیث أثبتت النتائج أن سرعة المجموعة 
:في االختبار الثاني أكبر من االختبار األول ومنهم أقل، وخرج الباحث بالتوصیات التالیة

.السرعةالتركیز على إعطاء الوحدات التربویة الخاصة بعناصر اللیاقة البدنیة، خاصة - 

.االستمرار لمنهاج تطویر عناصر اللیاقة البدنیة في منهاج المرحلة الثالثة إضافة للمنهاج المقرر- 

وقد تضمن الجانب النظري للبحث التطرق إلى المناهج التدریبیة وبالخصوص المنهاج الیومي 
العمریة والمواصفات الخاصة والمنهاج الشهري، إضافة إلى المهارات األساسیة، وأخیرا خصائص المرحلة 

.بمدرس التربیة البدنیة

أما الجانب التطبیقي فقد تضمن منهج البحث وٕاجراءاته المیدانیة وكذا عرض النتائج ومناقشتها وصوال 
.إلى االستنتاجات العامة والتوجیهات
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لبا من طلبة طا) 124(لقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التجریبي، حیث شملت عینة البحث 
مقسمین إلى أربع مجموعات تجریبیة یطبق علیها المقترح ) 1996- 1995(السنة األولى للموسم الدراسي 

وأربع مجموعات ضابطة یطبق علیها المنهاج المقرر، بحیث أن كل مجموعة تجریبیة تقابلها مجموعة 
هاري، وبعد ذلك تم وضعهم ضابطة، حیث طبقت علیهم االختبارات القبلیة لكشف مستواهم البدني والم

تحت التجریب، وفي النهایة أجریت علیهم نفس االختبارات لمعرفة أثر المنهاج المقترح على تطویر 
.المستوى البدني والمهاري للطلبة

:وقد تضمنت االختبارات ما یلي

:االختبارات البدنیة-أ

لطبیة، الوثب العریض من الثبات، اختبار الشد على العقلة، الجلوس من وضع الرقود، رمي الكرة ا- 
متر، 800م سرعة، اختبار الركض لمسافة 10اختبار جري ) متر9×4(اختبار الجري المكوكي 

.دقیقة12اختبار كوبر 

:االختبارات المهاریة-ب

م بالكرة، الجري المتعرج بالكرة، التحكم في تنطیط الكرة الهواء، تمریر الكرة نحو هدف 30جري - 
.على األرضمرسوم

ولقد أثبتت النتائج التحلیلیة للبحث في االختبار القبلي والبعدي الخاص بالعینة التجریبیة أن هناك 
فرقا واضحا حیث كان مستواهم البدني والمهاري في االختبار البعدي أفضل من االختبار القبلي، وهذا 

ر الصفات البدنیة الخاصة والمهارات األساسیة یعني أن البرنامج المقترح قد أثر إیجابیا على مستوى تطو 
.عند الطلبة وبالتالي فهو مفید لطالب المرحلة األولى

كما أثبتت النتائج أیضا أن مستوى العینة التجریبیة في االختبار البعدي أفضل من مستوى العینة 
الب في المرحلة األولى من الضابطة في معظم الصفات، وبالتالي فإن البرنامج المقترح أكثر إفادة للط

.البرنامج المقرر

) 82(واستنادا إلى ما تقدم ذكره جاءت توصیاتنا معتمدین في ذلك على دراسة النظریة التي شملت 
.مرجعا علمیا

:التوصیات
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تنظیم الوحدات التدریبیة الخاصة بمقیاس كرة القدم، من حیث الحجم واالرتقاء بها من حیث 
ن خالل الدروس العلمیة وهذا ما یخدم تطور أهم الصفات، البدنیة الخاصة والمهارات المحتوى، م

.األساسیة للعینة عند الطلبة

التركیز على الربط بین الصفات البدنیة الخاصة والمهارات األساسیة في الوحدات التدریبیة من خالل 
.الدروس العملیة لكرة القدم

.عملیة المقررة للسنة األولىالربط بین فعالیات المواد ال

استخدام بطاقات التقویم التشخیصي، لیكون الطالب مطلعا على مستواه بصفة دوریة منذ لحظة دخوله 
.إلى المدرسة، حتى یكون ذلك حافزا له لمواصلة االستمرار في تطبیق البرنامج والعمل بجد لرفع مستواه

خاصة والمهارات األساسیة في منهاج المرحلة الثالثة، االستمرار بمنهاج تطور الصفات البدنیة ال
.إضافة إلى الجانب الخططي

على المدرسة أن تضع اختبارات مقننة لكل سداسي عملي لمعرفة مدى ومستوى اإلنجاز والتطور، 
.اعتمادا على المنهاج العملي المقترح في كرة القدم لطلبة السنة األولى

:اج العملي المقترحخطوات ومراحل تطبیق المنه

:إن البرنامج الذي نحن بصدد اقتراحه یتمیز بالشروط التالیة

.أشهر06مدة دوام - 

).الدرس الیومي(یعتمد في تطبیقه على المنهاج الشهري والمنهاج الیومي - 

.وحدات تدریبیة في الشهر4وحدة تدریب واحدة في األسبوع، أي - 

:هاج إلىونحن نسعى من خالل هذا المن

محاولة تعلیم وتثبیت أهم المهارات األساسیة بالكرة وبدون كرة عند الطلبة، مع توضیح أهمیتها في كرة - 
.القدم

محاولة تطویر الصفات البدنیة الخاصة باللعبة، بشكل شامل كالمطاولة والقوة، والسرعة والمرونة - 
.والرشاقة مع الدقة في األداء
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إلى الطلبة، حول أصول ومبادئ تعلیم المهارات األساسیة، وتطویر مختلف إیصال معلومات أساسیة - 
.الصفات البدنیة الخاصة

.محاولة الوصول بالطالب إلى األداء الجید للمهارة، والتقرب إلى االنسجام الریاضي- 

ذكرها، وبما أن المنهاج المقترح ال یمكن تطبیقه مرة واحدة، فقد تم تقسیمه حسب الشروط السابق 
:إلى ثالث مراحل أساسیة، تعتمد في تطبیقها على الخطوات اآلتیة

ویتم فیها التدریب على المهارات األساسیة للوصول إلى األداء الدقیق نوعا ما، تحت :المرحلة األولى
ظروف خفیفة وثابتة، أي تحت ظروف سهلة، والتي یتجنب فیها الطالب مبدأ القوة والسرعة، وتعطى فیها 

:التدریب اآلتیةطرق

.تمرینات اإلحساس بالكرة، تمرینات فنیة إجباریة، تمرینات األجهزة

.وفي هذه المرحلة یتم التركیز على صحة ودقة األداء، مع تدریجي لصفة التحمل والمرونة والرشاقة

:یتم فیها تطویر وتثبیت المهارات األساسیة عن طریق:المرحلة الثانیة

.بسرعة األداء، زیادة استخدام القوة والسرعة أثناء األداء، تغییر الظروف الخارجیةاالرتقاء التدریجي - 

وفي هذه المرحلة یكون التدریب على المهارات األساسیة بصورة تدریجیة، من حیث صعوبة الحركات، مع 
.مراعاة عمل العضالت من شدة ارتخاء عند إجراء الحركة المعقدة بعض الشيء

لخارجي، یؤثر في نوعیة ودقة األداء الحركي للطالب، وله أهمیة أثناء التدریب إن تغییر المحیط ا
للوصول إلى مهارة أكمل، تحت ظروف متغیرة كإجراء التمارین مرة بدون خصم، ومرة أخرى مع الخصم 

.غیر النشیط الفعال، ومرة رابعة مع خصمین أو بساحة صغیرة، ومرة أخرى بساحة كبیرة

:تستعمل طرق التدریب اآلتیةوفي هذه المرحلة، 

.التمرینات المرتبطة باللیاقة البدنیة، واأللعاب الصغیرة، والتمرینات بأكثر من كرة- 

ومن المالحظ، فإنه یتم الربط بین مختلف المهارات األساسیة في هذه المرحلة، مع التركیز على القوة، 
.والسرعة، إضافة إلى الدقة في األداء

ویتم فیها تثبیت المهارات األساسیة تحت ظروف أكثر صعوبة، مع مراجعتها في بعض :المرحلة الثالثة
.المباریات التجریبیة
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وفي هذه المرحلة، تؤدى المهارات في ظروف تشبه ظروف المباریات، مثل التدریبات المركبة مع 
صغیرة من في مساحات) 6،6(أو ) 3،3(زمیل أو أكثر، وكذلك المباریات في مجموعات صغیرة 

الملعب، فهي تزید من قدرة الطالب على األداء ودقته، وتكسبه الخبرات التي تجعله یقتصد في مجهوده 
أثناء األداء، أي رفع مستواه المهاري، وهنا یجب التركیز على الثقة بالنفس، حتى یطرد الخوف والیأس 

).ادة التغذیة اإلیجابیةزی(اللذان یؤثران على إنجاز الحركات التكتیكیة مهما كان نوعها 

وتعتبر المباریات التجریبیة وسیلة فعالة لتثبیت وٕاتقان المهارات تحت الظروف الصعبة، ألن وصول 
الالعب إلى التكامل الفني والدقة واإلتقان في األداء للمهارات األساسیة، ال یتوقف على عدد مرات تكرار 

طریقة أداء المهارة من الناحیة الفنیة ومحاولته الذاتیة في نقد التمرین فقط، ولكن أیضا على فهم الطالب ل
أدائه، وٕادراك أساسیات صحة أدائه وخطئه، وهذا بالتالي یسرع من إتقانه للمهارة، لذلك فمن واجب 
المدرس أن یعلم الطالب منذ البدایة، الطریقة الصحیحة ألداء المهارات األساسیة، حتى یستطیع أن یقوم 

.لیها بفهم واضح، ویكون في إمكانه إصالح أخطائه ذاتیا بدون مساعدة المدرسبالتدریب ع

وتعطى في هذه المرحلة األلعاب الصغیرة، والتمرینات المركبة، والمباریات التجریبیة بین فریقین من 
.الطلبة، مع استعمال التمارین الخاصة بالمرونة واإلحساس بالكرة في فترات الراحة

لمعقول طبعا، أن المراحل السابق ذكرها، بما تتضمنه من مهارات وحركات بسیطة ومعقدة، ال ومن ا
یمكن تطبیقها مرة واحدة لذا تم تقسیم األهداف العامة لكل مرحلة إلى أهداف صغیرة یمكن تحقیقها في 

الحركات ومن الدرس الیومي، متبعین بذلك مبدأ التدرج، من حیث التعقید والصعوبة في األداء لمختلف 
.حیث السرعة والقوة

، هو الدلیل الذي نسیر علیه في تطبیق منهاجنا ))الوحدة التدریبیة((وبالتالي فإن الدرس الیومي 
المقترح، ویتوقف نجاح هذا األخیر على مدى نجاح المنهاج الیومي، إلى أقسام منتظمة تخدم أهداف 

لمنهاج العام، وقد تم تقسیم الدرس الیومي إلى أقسام الدرس حسب كل مرحلة، وبالتالي تخدم أهداف ا
:تالیة

هدفه اإلحماء واكتساب التكامل الریاضي، وفیه تم التدرج عبر ثالث خطوات قبل :القسم اإلعدادي
الدخول بالطلبة إلى القسم الرئیسي، حیث تتمثل الخطوة األولى في إعداد الطلبة تربویا، بم في ذلك تطبیق 

المالبس والدخول إلى الساحة والوقوف في األماكن التي سبق للمدرس أن عینها لهم ثم النظام كتبدیل
تؤدى الغیابات إذا دعت الضرورة لذلك، وفي األخیر توزع األجهزة واألدوات على أماكنها المعدة في خطة 

.الدرس
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المختلفة للعمل األصعب أما الخطوة الثانیة فیتم فیها اإلحماء الشامل، عن طریق تهیئة أجهزة الجسم
واألقوى مع ضرورة التدرج في العمل وقایة من اإلصابات المختلفة، وتتغیر فعالیات هذا القسم من درس 

.آلخر

بینما الخطوة األخیرة فیتم فیها إثارة إیقاظ القابلیات على التعلیم واألداء الجید مع زیادة قدرة الطالب 
).عنصر المفاجأة(بأسلوب شیق ومثیر ) واجبات المطلوبةشرح ال(للوصول إلى نتائج جیدة 

وفي هذا القسم تم تقییم تمارین عامة، وتمارین خاصة بدون كرة، مع األلعاب كألعاب التتابع بدون كرة، 
هذا في المرحلة األولى أما المرحلة الثانیة من التعلیم والتدریب فقد تم إدخال بعض األلعاب الصغیرة 

وفي المرحلة الثالثة تم االعتماد على التمارین الخاصة بالكرة، واأللعاب الصغیرة بحیث باستخدام الكرة،
یكون قد تم تقدیمها سابقا، وقد وصل الطلبة إلى استیعابها وأدائها بصورة جیدة وهنا نشیر إلى أهمیة أداء 

.التمارین الخاصة بالمرونة واإلحساس بالكرة في فترات الراحة

:قد تم تقسیمه إلى فرعین تربویین مهمین هماو :القسم الرئیسي

وفیها تم التأكید على تعلیم األداء الجید للمهارة، وبأسلوب وطریقة راشدة لكي تحقق :الناحیة التعلیمیة
.الهدف األساسي إلخراج درس متكامل من الناحیة الفنیة والعلمیة والتربویة

طالب من األنشطة والعمل على زیادة الجهد بما ینسجم وفیها یتم تطبیق ما تعلمه ال:الناحیة التطبیقیة
ومستوى الطالب بدنیا، وهذا ألن درجة صعوبة التمارین وأنواعها تعتمد على مستوى الطلبة البدني من 

.جهة وهدف التمارین وأقسامها السلیمة من حیث الجهد والراحة من جهة أخرى

ة، حیث تم االرتقاء بمستوى التمارین من السهل إلى وقد تم التركیز على تعلیم المهارات األساسی
الصعب ومن وضع الثبات إلى وضع الحركة، ومن البسیط إلى المركب أو المعقد، ومن التدریب الفردي 
إلى الثنائي وهكذا حتى اللعب الجماعي، بحیث تم التركیز في المرحلة األولى على تعلیم مهارة واحدة أو 

درس، باستخدام تمارین وألعاب متسلسلة تخدم الهدف من الدرس، وتعطي اثنین على األكثر في كل 
تمارین المرونة في فترات الراحة، كما تم االعتماد في هذه المرحلة على تمارین اإلحساس بالكرة حتى 
تصبح وسیلة للراحة بین التمارین في المراحل التابعة، أي االنتقال من الراحة اإلیجابیة ومن الراحة 

ال تمارین المرونة فقط، إلى الراحة باستعمال تمارین المرونة واإلحساس بالكرة، وهذا یرفع من باستعم
.مستوى الرشاقة والتحكم في الكرة والسیطرة علیها

أما في المرحلة الثانیة فقد تم الربط بین مختلف المهارات تدریجیا، كما تم الربط بین التدریب على 
التدریب على الصفات البدنیة الخاصة مع التركیز على هذه األخیرة وخاصة المهارات األساسیة وعلى 
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القوة والسرعة، أما التحمل والرشاقة فیتم اكتسابهما من خالل التدریب على المهارات األساسیة بمختلف 
.أنواعها، وهنا یمكن استخدام طریقة التدریب الدائري البدني والفني

لربط بین مختلف المهارات األساسیة مع تغییر الظروف الخارجیة في كل وفي المرحلة الثالثة، تم ا
.مرة

بحیث أصبح أطول فترة في ) دقیقة35(كما تم إضافة قسم خاص بالتطبیق الجماعي مدته حوالي 
جدول الدرس الیومي، وهذا بهدف إتاحة الفرصة للطلبة، لتطبیق وٕاتقان ما تعلموه من المهارات األساسیة 

ركیة، وٕاثبات ما استفادوه من التدریب في المراحل السابقة، وهنا یتم تقسیم الطلبة إلى فریقین كاملین والح
ویتم شرح مراكز اللعب ودور كل العب داخل اإلطار الجماعي للفریق وما علیه من واجبات وما مدى 

بنفسه، حیث یقوم بشرح العالقة بینه وبین زمالئه، وهنا ینتهز المدرس الفرصة لتقویم بعملیة التحكیم
، إضافة إلى أنه یتمكن من تنظیم تصرفات الطلبة )موقف اللعب(قوانین اللعبة حسب المخالفات المرتكبة 

في المواقف الجدیدة، وتوجیه تحركاتهم حسب مقتضیات اللعب وهذا لتغطیة الزمیل أو الهروب من 
.الخصم وصوال بهم إلى اللعب المنظم حسب قانون اللعبة

وهنا نشیر إلى ضرورة الشرح النظري للمهارات األساسیة والصفات البدنیة الخاصة بالتدرج، حسب 
.أهداف كل درس وكل مرحلة

:القسم النهائي

كان علینا هنا أن نتأقلم حسب الحالة التي یكون علیها الدرس والطلبة، فمن المفروض تربویا تشویق 
أو نصل ) تطمین الشعور(فأما أن نعمل على تهدئة أعضاء الجسم الطلبة وشدهم إلى الممارسة الجیدة

:بالطلبة مرة أخرى إلى القمة في الجهد، ولهذه الحالة أسباب منها

أن درس التربیة الریاضیة ال یلیه درس آخر، یحتاج الطالب فیه إلى التركیز، كالدروس العلمیة أو بذل - 
.جهد أكثر كالدروس العملیة

.یرة للراحة بعد الدرس، أو نهایة الدوام الرسميوجود فرصة كب- 

كما یتم في هذا الجزء تحقیق المستوى التربوي الجید، من خالل العمل التعاوني بین الطلبة والمدرس، لرفع 
األجهزة واألدوات ووضعها في أماكنها المخصصة، وعودة الطلبة إلى أماكن تجمعهم الذي اعتادوا علیه 

المرشد أو المربي، بإلقاء كلمة مختصرة ومركزة عن حصیلة النتائج المختلفة حیث یقوم المدرس بدور
حول الدرس والطلبة بالمدح أو التحذیر، أو حتى إجراء مناقشة لتوضیح الغموض أو اإلجابة على بعض 

.االستفسارات وأخیرا تحیة ختام الدرس
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عامة والخاصة باللعبة، والتي تؤدى بخفة وقد تم في المرحلة األولى التركیز على تمارین المرونة ال
فردیا أو مع الزمیل، أما في المرحلة الثانیة والثالثة، فقد فضلنا تقدیم التمرینات التي تستخدم فیها الكرات، 

ضرب الكرة من أجل الدقة أو للمسافة، رمي التماس، (مثل التركیز على أداء بعض المهارات األساسیة 
. هذه التمرینات تخدم فنون اللعبة، ألن )الضربة أو الخداع

إن كرة القدم لعبة معقدة تحتاج إلى دراسة عملیة بالكرة، ومستوى بدني وفهم خاص باللعبة وبهذا 
الشكل فعلى المدرس أن یتقید ببعض أنواع التمرینات التي لیس لها بدیل، والتي تكون في نفس الوقت 

.سهلة بالنسبة للطلبة وأساسیة

همة التعلیم في المدرسة تتمثل في جانب الوضعیات األساسیة موضوع عمل مثمر، ولهذا إن م
السبب نحتاج إلى سلسلة من المقابالت الصغیرة في كرة القدم، والتي تظهر فیها الوضعیات األساسیة 
للعب على شكل بسیط ومعبر، وترتكز مجهودات المدرس على التطویر، انطالقا من أشكال أساسیة 

.رة، وألعاب مماثلة حسب قواعد اللعب، وهذا یتطلب معاییر منهجیة مناسبةمتغی

وعندما یقبل المدرس على تعلیم أو تدریب مجموعة من الطلبة، سیواجه مشكلة تخص الحكم على هؤالء 
الطلبة، وتحدید مستواهم أي مشكلة التقییم التي على أساسها یتوقف نجاحه كمدرس ومربي وهذا یعني 

هاج الذي یسعى إلى تطبیقه، والذي من خالله یحاول الرفع من مستوى الالعبین، سواء الجانب نجاح المن
.المهاري، أو الجانب التربوي التعلیمي

إن تعلیم كل المهارات األساسیة للطلبة یتطلب وقتا طویال، إال أن الطلبة الوافدین إلى المدرسة لهم 
، باعتبار هذه األخیرة أوسع ریاضة شعبیة في العالم، وخاصة في مكتسبات بدنیة ومهاریة في مجال اللعبة

الجزائر، ضف إلى ذلك فإن هناك من الطلبة من هم منخرطین في األندیة الریاضیة وفي مراحل سنیة 
مبكرة، وهنا تبدو أهمیة التقییم الموضوعي واضحة المعالم، ونقصد بهذا ضرورة االعتماد على االختبار 

في تقییم الضعف الموجود عند الطلبة، وهذا لالقتصاد في الوقت والجهد، ) مل للطلبةمسح شا(والقیاس 
وحتى ال یكون عملنا مضیعة للوقت، إضافة إلى أننا نركز على أهم المهارات األساسیة، محاولین قدر 

قییم اإلمكان أن یكون عملنا شامال ومنسقا، ونذكر أن عملیة االرتقاء في العمل تعتمد على عملیة الت
.والتقویم، لتحدید مستوى التطور في كل مرحلة من المراحل
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:المصادر والمراجع باللغة العربیة
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Etude de l’évolution de certains paramètres physiologiques sous l’effet du jeunes
(ramadhan) chez les sportifs de haut niveau

Mr SAID AISSA. Khelifa.
Maître assistant chargé de cours
Institut d’Education physique et sportive-
Université de Mostaganem
Introduction :

Actuellement le sport moderne repose sur l’amélioration continuelle de la performance
d’où le développement et l’entretien de la condition physique sous toutes ses formes. Mais
ceci ne peut être possible sans le concours et l’apport des matières scientifiques telles que la
biochimie, l’anatomie le biomécanique, la physiologie…etc.

La littérature mondiale et plusieurs chercheurs considèrent que les indices de
développement physique, tels que la constitution, les proportions corporelles et la répartition
des différents composants (graisseux, musculaire et osseux), ajouter à cela la détermination,
l’exploration et l’interprétation des indices physiologiques (PWC 170, Vo2 max, PAA, IRE,
ISG,…etc). sont en rapport étroit avec le niveau de développement des qualités physiques de
l’athlète d’où son niveau de performance.

Selon, R.FLANDROIS « in J.M. Palau : les sciences biologiques de l’enseignant
sportif. 1985 »1 , une performance sportive, quelle que soit la discipline intéressée, implique
une aptitude appropriée, physiologie, biomécanique, psychologique. Les progès effectuée en
physiologie du sport durant ces dernières années sont tels qu’on ne conçoit plus d’améliorer
une performance de façon empirique. On connaît maintenant les conditions biomécaniques
requises dans le geste optimal. On connaît bien les bases physiologiques de la performance et
de l’entraînement ainsi que les qualités psychologiques indispensables en fonction du sport
pratiqué. De là est né un besoin : celui d’informer l’enseignant sportif afin qu’au niveau des
clubs, il puisse mettre en pratique les acquisitions scientifiques de ces dernières années non
seulement en vue d’améliorer la performance mais aussi en liaison avec le médecin afin de
protéger la santé de l’athlète dont il a la charge.

D’après H.MONOD et R.FLANDROI « physiologie du sport 1996 »2 au cours de ces
dernières décennies, l’accroissement rapide et massif de la pratique du sport est allé de pair
avec l’élévation du niveau des performances exigées, qu’il s’agisse de l’intensité de l’effort
musculaire, de la durée de celui-ci ou des conditions difficiles dans lesquelles il est réalisé.
Ces exigences accrues ont provoqué un grand nombre d’investigations physiologiques
nouvelles. Elles ont complété, modifié ou transformé, les notions plus anciennes que nous
avions dans ce domaine.

J.P. DOUTRELOUX dans « physiologie et biologie du sport, 1999 »3, soutient que
pour expliquer la réalisation de la performance, il faut être en mesure de caractériser l’effort,
d’une part, en terme de dépense énergétique, d’autre part, en terme de gestion- traitement des
informations issues de l’organisme et de l’environnement.

L’approche physiologique nous permet de connaître, dans ces situations, par quels
mécanismes l’organisme s’adapte à l’effort de fournit l’énergie nécessaire à sa réalisation ;
elle donne les moyens d’entretenir ou d’améliorer les qualités requises pour pratiquer une
activité donnée.

1- Plau. J.M. « sciences biologiques de l’enseignant sportif ». Edition : Doin, 1985.
2- MONOD. H., FLANDROI. R « physiologie du sport». 3ème éd .Edition .Masson, 1996.
3- DOUTRELOUX.J.P « physiologie et biologie du sport». Edition :Vigot, 1999.
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Les informations issues à la fois de la pratique physique et de la physiologie sont capitales
dans la mesure où elles permettent de définir les grands principes de base de l’entrainement
sportif et où elles sont par exemple directement applicables pour élaborer un programme
d’entraînement cohérent face aux exigences de la pratique.

La physiologie joue donc, un rôle important dans la compréhension de la performance
sportive en général et de l’effort physique en particulier pour mieux les améliorer en relevant
le niveau des compétitions et du coup contribuer à préserver la santé des athlètes.

Devant toutes ces contraintes, l’appréhension des entraîneurs et des sportifs de la
population musulmane ne peut que se révéler très grande par rapport à la conduite à tenir et
l’attitude à prendre en élaboration du plan général et la programmation des séances
d’entraînement en période du mois de ramadhan « carême », notamment, quand celle-ci
coïncide avec la période des compétitions internationales.

Analysant la littérature fournie dans ce domaine, et compte tenu de la restriction
alimentaire et hydrique que subit l’organisme de l’athlète musulman observant le jeun
(carême) pendant un mois complet et cela durant une bonne partie de la journée (16 heures
parfois), on constate que peu de travaux se sont intéressés à comprendre la réponse
physiologique de l’organisme des athlètes jeûneurs justement en cette période. Et à cet effet
répondre voire même faire dissiper l’appréhension des entraîneurs et athlètes de la population
musulmane surtout quand la période du carême coïncide avec les compétitions
internationales. D’où la formulation des questions suivantes :
* Quelle est l’impact physiologique du jeun sur l’organisme de l’athlète ?
* Existe-il un système compensatoire dans l’organisme pour pallier au manque hydrique et
alimentaire ?
* Quel est l’état des ressources énergétiques d’où le niveau des efforts physiques pendant
cette période ?
* comment peut-on expliquer les réactions physiologiques de l’organisme de l’athlète jeûneur
par rapport au programme d’entraînement maintenu à son niveau normal pendant cette
période ?

En répondant à toutes ces questions, nous comptons apporter certaines réponses partielles
en expliquant l’état des quelques paramètres physiologiques pris en considération et évalues
pendant cette période. Ceci pour contribuer à orienter l’entraîneur et l’athlète musulman à
mieux ajuster son programme d’entraînement en fonction des réponses apportées, et delà à
exploiter au maximum les capacités des athlètes au même niveau que les athlètes non
jeûneurs.
Méthodologie & Protocole expérimental :
1. Echantillon :

L’expérimentation a touche un échantillon de sportifs de haute performance dont le
nombre a été de 23 éléments, âgés entre 20 et 25 ans, indemnes de toutes maladies
métaboliques, non-fumeurs et non-consommateurs d’alcool et ayant des antécédents sportifs
importants compris entre 8 à 10 années d’expérience dans différentes disciplines : football ;
handball ; judo & athlétisme.
2. déroulement de l’expérimentation :

La période des tests s’est étalée sur 6 semaines, à l’évidence la semaine avant le mois de
carême, pendant les 4 semaines du jeun et une semaines après la fin du mois de carême, avec
un examen par semaine (un test d’effort, un prélèvement sanguin et l’évaluation de l’indice
corporel P/T) sauf pour les mesures anthropométriques (plis adipeux, les différentes masses
corporelles) qui sont évalués seulement une semaine juste avant et après le carême.
3. les tests d’évaluation physiologique :
* le physical work capacity PWC 170 ou la CT 170.
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* La Vo2 max (le volume d’oxygène maximal).
* La fréquence cardiaque au repos, maximale et après. 2 mn de récupération.
* L’indice relatif à l’entraînement.
Conclusions :

Quand les besoins ne sont pas suppléés par une vitesse suffisante de formation d’ATP,
faute d’adaptation des fonctions respiratoire et circulatoire, la force diminue et les voies
d’apport d’énergie sont perturbées par certains métabolites qui peuvent même gêner la
machinerie contractile.

Ce qui se traduit habituellement par l’apparition des signes de fatigue provoquant à cet
effet une diminution de l’activité musculaire.

Et c’est ce qui devait ressortir de la présente étude, si on se réfère à l’hypothèse principale,
supposée au préalable et selon laquelle, toutes perturbations de la chronobiologie, peuvent
être responsables d’une baisse de la performance chez des sujets observant le jeûne du
ramadan.

Et en tenant compte des différentes observations réalisées chez les sujets de notre
échantillon avant, pendant et après le mois de ramadan, il semble difficile d’affirmer d’une
manière catégorique que la pratique du jeûne de ramadan réduise la performance physique.

D’une manière générale, les résultats enregistrés la semaine d’avant, les trois semaines
pendant ou la semaine d’après le ramadan, ont permis de montrer que les réponses des sujets
pour l’ensemble des épreuves physiologiques et autres retenus, ne varient pas sensiblement.
Nous n’avons pas aussi enregistré de périodes sensibles à l’effet du jeûne, de par les valeurs
observées durant les différentes semaines d’évaluation.

Tout comme, il est possible de soutenir, que quelque fois, des améliorations mais
négligeables, ont été relevées pendant l’évaluation du mois de carême. Autrement dit, le jeûne
peut constituer un stimulus supplémentaire que l’athlète doit assumer et dont l’effet peut lui
être bénéfique.
Recommandations

Les conclusions de la présente étude permet de soutenir que le jeûne du ramadan ne fait
pas courir un risque excessif dans les conditions habituelles : on peut donc mener des activités
physiques normales sans arrière-pensées, c’est d’ailleurs ce qu’on constate dans la vie
quotidienne. Il faut néanmoins être plus attentif lorsque des sujets jeûnent en saison chaude ou
lorsque les équilibres organiques sont fragilisés par une affection quelconque : on doit en
particulier être alerté sur les symptomatologies susceptibles de se développer. Il faut
systématiquement, éviter les exercices intenses ou trop prolongés, car ceci peut amener
rapidement le sujet quelque peu déséquilibré avant l’activité au seuil critique de déficit.

Références bibliographiques :
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DIFFERENCES DANS LES PERFORMANCES ANAEROBIES ENTRE FILLES ET
GARCONS SEDENTARES DURANT LA PUBERTE.

Mr. B. KHIAT
USTO. ORAN
INTRODUCTION :

Durant la puberté les changements se manifestent sur le plan morphologique que sur le
plan physiologique, particulièrement endocrinien, et impliquent des modifications sensibles et
distinctes du potentiel physique des jeunes individus à même âge chronologique. Ainsi
contrairement au métabolisme aérobie le métabolisme anaérobie lactique est peu efficient et
immature aux âges pré-pubères. Les activités enzymatiques musculaires glycolytiques sont
toujours plus faibles que celles de l’adulte. L’aptitude anaérobie, à la différence des aptitudes
aérobies semble étroitement liée à la masse musculaire, de même qu’à d’autres facteurs tels
que l’architecture musculaire, la composition des fibres, la disponibilité des substrats,
l’accumulation des métabolites (acide lactique), les cycles métaboliques et leurs niveaux
d’activité (Eriksson, 1987).

Le but de cette investigation longitudinale est d’étudier et de comparer les profils
d’évolution de la puissance maximale anaérobie des filles et des garçons durant les différentes
phases de la puberté.
MATERIELS ET METHODES :

Deux cent collégiennes et collégiens (108 filles et 92 garçons) âgés de 11 à 15 ans ont
consenti à suivre le protocole expérimental qui a été réalisé au sein de leur établissement
scolaire.
Protocole :

Chaque sujet a été examiné avant d’être autorisé à suivre le protocole suivant qui a été
utilisé à trois reprises sur une période de deux années :
* détermination des caractéristiques biométriques et anthropométriques suivantes :
- mesure de la taille, du poids, des périmètres du biceps, de la cuisse et du mollet ainsi que la
mesure des quatre plis cutanés (bicipital, tricipital, sous-scapulaire et sus-iliaque) (pince type
langue) ;
- calcul du poids maigre et du pourcentage de masse grasse (Durnin et Rahaman) (9)
- détermination des stades pubertaires selon la classification de Tanner (25).
- la puissance maximale anaérobie (PMNA) a été déterminée par le test de force-vitesse de
Vandewalle (26).

Matériel utilisé :
- vélo ergométrique à poids type Monark ;
- ordinateur pourvu d’un logiciel permettant le calcul automatique des valeurs de la PMNA,
de la force maximale (Fo) et de la vitesse maximale (Vo) ;
- le test est constitué de répétitions d’exercices brefs et intenses (sprints de 6 secondes).
L’épreuve est arrêtée quand la vitesse atteint 90 tours/mn. Une récupération passive de 3 à 5
minutes est obligatoire entre les différents paliers. Les valeurs de Fo, Vo et PMNA sont
données directement sur un graphe.
Statistique :

Les résultats sont exprimés par leurs moyennes et leurs écarts types en fonction de la
classification pubertaire.
Nous avons procédé à des analyses de variance (ANOVA) pour mieux exprimer l’évolution
des différents paramètres selon les différents stades de la maturation biologique et procéder à
leur comparaison entre les deux sexes.
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Résultats et discussion :
Les filles
Aux quatre stades pubertaires

Stade
Pubert

Age Taille Poids % M.G PDS. Maig
(an) (cm) (kg) (kg)

S1 (n = 10) 11.08 148.60 39.46 13.06 33.69
± 0.6 ± 7.24 ± 11.59 ± 4.94 ± 9.8

S2 (n = 23) 12.39 150.87 39.86 15.22 34.85
± 0.7 ± 6.45 ± 11.99 ± 4.89 ± 6.87

S3 (n = 30) 12.69 150.98 44.27 12.35 36.16
± 0.6 ± 7.36 ± 7 ± 4.66 ± 6.58

S4 (n = 27) 13.36 158.52 50.04 15.01 43.23
± 0.5 ± 6.85 ± 6.53 ± 5.16 ± 5.99

Comme cela a été relevé dans la littérature (Pineau, 1991 ; Saltin, 1986) tous les indices
morphologiques ont évolué très significativement (p < 0.001) entre le premier et le quatrième
stade pubertaire excepté le pourcentage de masse grasse (% M.G) qui n’a pas augmenté
significativement ainsi qu’une faible évolution du périmètre du biceps (p < 0.05). cet
important accroissement de la majorité des indices morphologiques a débuté au deuxième
stade pubertaire et s’est accentué entre les stades trois et quatre. Ainsi la maturation
biologique se traduit par des accroissements significatifs chez les filles de tous les caractères
morphologiques. Les plus significatifs se situent entre le second et le quatrième stade soit
entre 12 et 13 ans. C’est précisément dans cet intervalle de temps qu’apparaît l’age des
premières menstruations qui coïncident avec le pic de croissance. Buckler (1990) ; Sempé et
coll. (1979) ont montré l’importance de la puberté au moment du pic de croissance sur le
développement pondéral et statural.
Les indices physiologiques (Tableau 2)
Tableau 2 : moyennes et Ecarts types des indices physiologiques des filles.

Stade Pubert PMNA Fo PoidsVo
(watts) (kgf) (trs/mn)

S1 (n = 10) 233.89 8.60 127.53
± 141.11 ± 5.49 ± 29.71

S2 (n = 23) 222.61 6.76 141.39
± 106.61 ± 3.30 ± 33.7

S3 (n = 30) 277.90 8.35 147.20
± 126.86 ± 3.11 ± 27.78

S4 (n = 27) 328.82 9.02 147.63
± 110.74 ± 4.29 ± 50.7

La puissance maximale anaérobie (PMNA) a évolué significativement entre les stades
pubertaires 1 et 4, particulièrement entre les stades 2 et 4 (p < 0.01). L’évolution des indices
de force maximale (Fo) et de vitesse maximale (Vo) est restée non-significative durant les
quatre stades pubertaires. A noter qu’entre les stades 1 et 3 il n’y a eu aucune différence
significative pour tous les indices physiologiques. Par contre on relève un accroissement
significatif (p < 0.01) de PMNA entre les stades 3 et 4.
La majorité des études (Eriksson et al, 1974 ; Cooper, 1994 ; Beunen et al ; 1982) ont montré
qu’au cours du développement pubertaire les capacités glycolytiques augmentent alors que les
activités enzymatiques oxydatives diminuent mais en restant toujours plus élevées que chez
l’adulte.
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Les Garçons
Les indices physiologiques (Tableau 3)
Tableau 3 : Les indices morphologiques des garçons selon les stades pubertaires.
Stade Pubert Age Taille Poids % M.G PDS. Maig

(an) (cm) (kg) (kg)
S1 12.30 150.46 43.38 10.74 38.42

± 0.6 ± 7.13 ± 8.26 ± 4.84 ± 5.63
S2 13.15 155.30 44.36 7.72 40.24

± 0.7 ± 7.32 ± 8.13 ± 4.63 ± 6.35
S3 14.04 163.11 52.61 9.8718 46.49

± 0.8 ± 6.91 ± 9.19 ± 7.84 ± 6.80
S4 14.99 168.00 56.31 8.72 50.93

± 0.6 ± 5.7 ± 6.88 ± 2.55 ± 5.87
Les analyses de variance (ANOVA) révèlent une évolution très significative de la majorité

des indices morphologiques des garçons du premier au quatrième stade pubertaire. Cette
évolution similaire à celle constatée par différentes études (Buckler ; 1990 ; Manno, 1994) est
plus significative entre les stades 2 et 3, ce qui correspond au moment du pic de croissance
très souvent signalé par plusieurs auteurs (Beunen et coll ; 1982 Cooper, 1994, Saltin, 1986).
Par contre il est à noter l’absence d’une croissance significative du pourcentage de matière
grasse (% M.G) et sa relative stabilité. Cette stabilité a été constatée aussi dans d’autres
(Armstrong et coll ; 1994 ; Erikson et Saltin, 1974). Ceci peut s’expliquer par les habitudes
alimentaires en liaison avec les conditions sociales qui ne favorisent pas l’émergence d’un
morphotype possédant une couche graisseuse importante.
Les indices physiologiques : (Tbleau 4)
Tableau 4 : les indices physiologiques des garçons selon les stades pubertaires.

Stade Pubert PMNA Fo PoidsVo
(watts) (kgf) (trs/mn)

S1 (n = 10) 265.97 7.56 173.12
± 64.03 ± 2.28 ± 83.35

S2 (n = 23) 327.02 9.65 147.61
± 100.55 ± 2.41 ± 20.35

S3 (n = 30) 448.61 10.92 172
± 104.72 ± 2.38 ± 21.30

S4 (n = 27) 544.50 14.38 168.51
± 116.46 ± 5.87 ± 20.88

D’une manière générale on a constaté que du stade 1 au stade 4 il y a eu une évolution très
significative (p < 0.001) de la puissance Anaérobie Maximale (PMNA) et de la force
Maximale (Fo). L’évolution de la Vitesse Maximale (Vo) était moins significative (p < 0.05)
durant ce même intervalle.
L’accroissement très significatif (p < 0.001) de la puissance maximale anaérobie (PMNA)
particulièrement entre les stades 2 et 3 a été observé dans plusieurs études (Hertogh et coll ;
1992 ; Lacour, 1992 ; Delgado et coll ; 1993). Quand à la force maximale (Fo) son pic
d’augmentation (p < 0.001) se situe entre les stades 3 et 4, c'est-à-dire un peu plus tard que
celui de la PMNA comme cela a été noté par Buckler ; 1990 ; Kemper, 1985 ; Pineau, 1991.
Par ailleurs l’évolution très significative (p < 0.001) de la vitesse maximale (Vo) entre les
stades 2 et 3 parallèlement avec l’importante augmentation de la PMNA et de la Fo est
révélatrice des importantes modifications biochimiques musculaires en relation avec le
métabolisme de la glycolyse anaérobie décrites dans la littérature (Hermansen et Oseid, 1971 ;
Melichna et coll ; 1983).
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Tableau 5 : analyse de variance à un facteur, comparaison des indices physiologiques
Des garçons et des filles non-sportifs selon les stades pubertaires.

Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4
F             P F             P F             P F             P

PMNA 0.54    NS 13.91   *** 30.99   *** 35.27   ***
Fo 0.38    NS 14.30   *** 12.39   *** 11.53   ***
Vo 2.70    NS 0.74   NS 14.41   *** 2.31   NS

* : p < 0.05 ;  ** :p < 0.01 ; *** :p < 0.001 ; NS : non-significatif.
On constate que les deux indices PMNA et Fo sont très significativement supérieures (p <

0.001) chez les garçons comparés aux les filles aux stades pubertaires 2,3, et 4. Par contre il
n’y a pas de différence significative de Vo entre les deux sexes aux stades pubertaires 1,2, et
4. Seulement au stade 3 la Vo des mâles est très significativement supérieure (p < 0.001).

La particularité de cette étude réside dans le choix de la classification qui rend compte de
l’évolution des paramètres en fonction du développement pubertaire. L’analyse de la
maturation par comparaison aux stades de Tanner est une méthode simple et moins coûteuse
que la mesure de la concentration salivaire de testostérone (Fellman et coll ; 1988 ; Van
Praagh et coll ; 1990) ; si elle se justifie lors d’étude d’un grand nombre de sujets, elle
nécessite cependant que les observations soient faites par la même personne.

D’une manière générale la PMNA des garçons augmente très significatiment chez les
garçons à chaque stade particulièrement au stade 3 alors que pour les filles on ne note aucune
augmentation significative entre chacun des quatre stades.

Nos résultats confirment ceux rapportés par les différents auteurs que PMNA et Fo
augmente avec l’âge chez l’adolescent (Pineau, 1991 ; Inbar .O et Bar Or O ; 1986 ; Mercier
B. et coll ; 1992 ; Van Praahg et coll ; 1990).
Toutefois, les valeurs rapportées par B. Mercier et coll. Concernent un groupe de jeunes
adolescents suivant un programme d’éducation physique scolaire de 3 heures par semaine
sont plus élevées à celles observées dans notre groupe pour la même tranche d’âge mais avec
un profil d’évolution comparable.
D’autre part des études ont confirmé l’augmentation supérieure de la performance anaérobie
des garçons comparés aux filles (Pineau. J.C ; 1991 ; Doré E. et coll ; 2000). Dans une étude
sur la tolérance des enfants aux tests d’effort pédroni E et coll. (1999) ont montré que
globalement il y a peu de différences entre garçons et filles jusqu’à 13ans, mais au-delà ; les
garçons développent plus de puissance, tiennent plus longtemps l’effort. Ainsi les jeunes filles
par rapport aux garçons augmentent leur force de façon plus graduelle et ne présentent pas de
changement brutal dans le rythme d’augmentation de celle-ci au moment de la puberté ; la
raison est essentiellement l’absence de production de grandes quantités de testostérone. Il en
résulte finalement une masse musculaire et une masse osseuse supérieure chez les garçons, ce
qui crée une différence notable dans la puissance potentielle des deux sexes (Bar-Or, 1989 ;
Bouix et coll, 1997 Weltman et coll ; 1986).
Quand à la vitesse elle semble être génétiquement déterminée dans des limites relativement
étroites. La vitesse maximale de course atteint son apogée entre 15 et 17 ans chez les filles
non-entraînées, et entre 20 et 22 ans échantillon on note une vitesse très significativement
supérieure (p < 0.001) des garçons au stade pubertaire 3 ce qui correspond à la période durant
laquelle on relève les plus grandes différences en faveur des garçons dans les indices
morphologiques entre les deux sexes particulièrement pour la taille, le poids et le poids
maigre.
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CONCLUSION
Nos résultats montrent une nette supériorité des indices morphologiques et physiologiques

de l’effort des garçons particulièrement à partir du stade pubertaire 2 comparés à ceux des
filles et que confirme la littérature.
Il semble donc que la puberté joue un rôle primordial dans les différences qui apparaissent au
courant de la puberté entre filles et garçons. L’influence de la puberté et les différences les
plus significatives se situent sur l’accroissement des indices morphologiques poids, poids
maigre, taille à partir du stade 3, et pour les indices physiologiques PMNA, Vo et Fo à partir
du stade 2. Ces différences dans l’évolution des paramètres étudiés sont principalement dues
selon la littérature à des modifications hormonales particulièrement l’augmentation très
importante du taux de testostérone chez les garçons.
Ainsi l’incidence de la maturation biologique semble être indissociable de la croissance. C’est
durant cette période que se développent des processus d’adaptation fonctionnelle et
structurelle responsables de l’amélioration de la performance physique ou de sa limitation.
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Contribution à la mise en évidence de transferts d’habiletés motrices dans des situations
d’enseignement de l’EPS en 6ème AF

Dr. REMAOUN Med.
Maître Assistant Chargé de cours
Institut d’Education physique et sportive
Université de Mostaganem

L’existence de phénomènes de transfert a été déduite à partir de la constatation d’effet
d’inter action entre des apprentissages différents chaque fois qu’un apprentissage moteur, soit
par facilitation, soit par interférence, modifie un autre apprentissage, on dit qu’il y a transfert.
Celui-ci est proactif si un premier apprentissage modifie un apprentissage ultérieur, il est rétro
actif quand il efface ou consolide un apprentissage déjà acquif (par le bas 1986).
S’il s’agit d’effets facilitant, on parle au contraire de transfert positif dans le cas d’effets
d’obstacle, on parle au contraire de transfert négatif.

Dans notre étude, nous nous sommes uniquement préoccupés de tester les effets de
transfert pro actif positifs résultant de différentes interventions pédagogiques dans le domaine
de l’Education physique.
L’intervention de l’enseignant d’Education physique et sportive auprès des élèves s’exerce à
deux niveaux :
1) Au niveau de l’organisation du milieu c’est-à-dire de l’organisation des tâches et situations
à exécuter ou résoudre (nous avons essayé de contrôler les effets de transfert obtenus selon
que l’apprentissage initial portrait sur une tache unique ou selon qu’il se faisait à partir de
tâche multiples).
2) Au niveau du comportement personnel de l’enseignant (nous avons seulement essayé de
comparer une intervention qui impose la répétition et l’imitation à une autre qui, elle, créé des
situations favorables à la prise de conscience des principes d’exécution des mouvements.
Hypothèses :
1) Au niveau de la nature de la tâche : l’apprentissage de plusieurs parcours variés permet
d’obtenir un transfert positif ors de l’apprentissage d’un nouveau parcours.
2) Au niveau de l’intervention de l’enseignant : une intervention pédagogique uniquement
fondée sur le renforcement et sur un apprentissage par imitation provoque un transfert
moindre que celui qui est obtenu par une intervention pédagogique reposant sur l’explication
des principes d’exécution des mouvements.

Comment avons testé les effets de transfert ?
Tout d’abord, en observant le niveau de performance atteint dans la tâche de transfert après
l’apprentissage de cette tâche.
Ce niveau de performance témoigne des effets des apprentissages antérieurs sur cet
apprentissage final. Nous avons également pensé qu’il pouvait être intéressant de tester ce
niveau de performance, non seulement après l’apprentissage de la tâche mais également au
tout début, lorsque les élèves se trouvent pour la première fois devant le parcours de transfert
(mise en évidence de l’adaptabilité).
Pour contrôler cette adaptabilité, nous avons fait passer le parcours pré-test (p1) puis le
dernier parcours de l’expérience (p8) aux sujets pris un à un, isolé dans la salle, et en veillant
à ce que les obstacles n’aient pu être repérés que visuellement.
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Dispositif expérimental :

Groupes
Phase

3
Contrôle

4
2ème

apprentissage

Observations
1 : Pré test 2 : Apprentissage

G
ro

up
es

ex
pé

ri
m

en
ta

ux
A

15 sujets
A1

15 Sujets
A2

P1a

P1a

P1b

P1b

P1-
2

P1-
2

P1
-3

P1
-3

P1-
4

P1-
4

P1-
5

P1-
5

P1-
6

P1-
6

P1-7

P1-7

P8a

P8a

P8b

P8b

Répétition du
même

parcours selon
deux

pédagogies
différentes

B
15 sujets

B1
15 Sujets

B2

P1a

P1a

P1b

P1b

P2

P2

P3

P3

P4

P4

P5

P5

P6

P6

P1-7

P1-7

P8a

P8a

P8b

P8b

Changement
du parcours à
chaque séance
deux
pédagogies
différentes

G
ro
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e
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nt

rô
le

C

15 sujets
C

P1a P1b
Rien P8a P8b

Plan d’expérience
Organisation de l’expérience
a/ la tache des élèves :

la tâche est d’effectuer un parcours jalonné d’obstacles.
La forme, l’organisation et la variation des différents parcours devaient répondre à une double
exigence :
- d’abord, les parcours sont supposés mettre en évidence des mécanismes psychomoteurs.
- ensuite, les parcours devaient correspondre à nos hypothèses ce qui entraînait le choix d’un
matériel permettant de conserver la similitude des tâches et réponses malgré les variations de
parcours. (Même nombre d’obstacle similaires, respect de l’ordre des obstacles, liaison entre
les obstacles).
b/ les groupes d’élèves :

les élèves ont été répartis, en groupes, en fonction de résultats obtenus sur le parcours pré
test P1 (réalisation du parcours 2 fois avec chronométrage).

L’objectif à été de constituer des groupes appareillés, c’est-à-dire homogènes sous
plusieurs aspects :
- élèves de même âge (6e AF).
- Sexe : masculin.
- Même milieu social.
- Capacités physiques à peu prés similaires.

Schématiquement, nous avons utilise trois grands groupes d’expérience (confère plan de
l’expérience).
c/ les phases de l’expérience :
Notre expérience comporte quatre grandes phases : (voir plan de l’expérience)
- la phase 1 ou phase du pré-test.
- la phase 2 ou phase de l’apprentissage de la tâche.
- la phase 3 ou phase de contrôle.
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- la phase 4 ou phase d’apprentissage d’un nouveau parcours p8, pour tous les groupes : cette
phase capitale nous a permis d’apprécier la différence entre un apprentissage obtenu par
répétition de la même tâche et un apprentissage supposant une variation dans les situations.
Résultats :

Groupes

parcours

PTA PTB Différence P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P8a P8b différences

A A1
A2

A1.2
A1.1

35.3
35.3

05.8
05.6

32.9
32.4

32
31.6

30.4
30.5

30.8
29.6

29.5
28.9

28.9
28.3

37
36.8

33.8
33.6

3.1
3.1

B B1
B2

40.8
41.1

35.5
35.6

5.3
5.5

36.1
35.3

37.5
37.2

38.7
38.7

40.4
40.1

38.1
37

31.2
30.8

33.3
32.9

31.4
31.3

1.9
1.6

C c 41 35.5 5.5 10.3 35.6 4.7
Moyennes des temps mis pour effectuer les parcours par chaque groupe (en secondes).

Analyse des résultats :
- pour chaque groupe, la distribution des performances est dissymétrique par rapport à la
moyenne.
1- Comparaison des résultats obtenus par des groupes qui s’entraînent selon deux
interventions pédagogiques déférentes :
a) Comparaison des groupes A1, A2 :

il n’y a pas de différence significative entre les résultats obtenus qui le parcours P8 pour le
groupe A, qui s’est entrainé selon une pédagogie dogmatique et ceux obtenus par le groupe
A2 qui s’est entraîné selon une pédagogie explicative.

Cette absence de différence significative entre les deux pédagogies se constate aussi lors
de la comparaison des résultats obtenus au dernier passage de P1 à savoir à l’épreuve de
contrôle de la phase 3.
B) Comparaison des groupes B1, B2 :

Il n’ya pas de différence significative entre les deux groupes, aussi bien en ce qui concerne
le dernier passage de P1 que pour les temps réalisés sur le parcours nouveau P8.

Il semblerait donc que la pédagogie fondée sur la compréhension n’ait pas été plus efficace
que la pédagogie dogmatique.
2) Comparaisons des résultats obtenus par les groupes répétant le même parcours et les
groupes changeant de parcours à chaque séance :
a) comparaison de groupes A1, B1 :

pour la même intervention pédagogique dogmatique, nous obtenons une différence
significative entre les résultats obtenus par le groupe A, (qui répète toujours le même
parcours) et ceux obtenus par le groupe B, (qui change de parcours à chaque séance).
b) comparaison des groupes A2, B2 :

ici aussi nous obtenons des différences significatives entre les deux groupes.
Nous concluons qu’un apprentissage fondé sur un changement continuel de parcours

favorise plus les acquisitions sur un parcours nouveau que la répétition d’un parcours unique.
3) contrôle des résultats de l’adaptabilité à un nouveau parcours :

Le groupe qui améliore le plus sa différence initiale est celui qui possède la meilleurs
adaptabilité à un parcours nouveau.

Il n’y a pas de différence significative entre les groupes A1 et B1 et entre A2 et B2. Il
n’apparaît donc pas que le changement de parcours ait permis aux sujets des groupes B1 et B2
d’obtenir dés le premier passage sur le parcours nouveau, un temps très proche de leur
meilleur temps final.
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Cependant si nous faisons des comparaisons entre les temps obtenus lors du premier
passage sur le parcours nouveau, nous enregistrons une importante différence significative au
seuil de 0.1 en faveur des groupes B1 et B2 par rapport à A1 et A2.

Ces différents résultats nous permettent de supposer que la variation des parcours à chaque
séance permet aux élèves des groupes B1 et B2 de réaliser sur un parcours nouveau une
performance nettement supérieure à celle réaliser par les élèves des groupes A1 et A2.
4) comparaison des résultats obtenus par tous les groupes lors du franchissement du
parcours P1 :

Nous trouvons une différence significative entre A1 et B1 entre A2 et B2. La répétition
d’un parcours unique permet donc d’atteindre sur ce parcours un niveau d’apprentissage plus
élevé que la variation des parcours.

Par ailleurs, tous les groupes améliorent significativement leur performance par rapport au
pré-test.
Conclusion :
- Un apprentissage, établi sur sept séances et pendant lequel les élèves à chaque séance
doivent faire face à un parcours différent provoque un effet de transfert positif lors de
l’apprentissage d’un parcours nouveau.
- Un apprentissage étalé sur 7 séances où tous les élèves se trouvent confrontés constamment
avec le même parcours, n’entraîne aucun effet de transfert lors de l’apprentissage d’un
parcours nouveau.
- Dans des conditions de parcours identiques, une intervention pédagogique fondée sur
l’explication des principes d’exécution des mouvements ne paraît pas plus efficace qu’une
intervention reposant sur les seuls principes de renforcement et imitation.
- Un apprentissage caractérisé par la variation des parcours à chaque séance permet d’obtenir
au moment du passage sur un parcours nouveau, sans entraînement préalable, un niveau de
performance supérieur à celui que l’on peut atteindre grâce à un apprentissage fondé sur la
répétition du même parcours.
- la répétition d’un même parcours pendant sept séances d’affilée donne pour ce parcours, un
niveau de performance nettement supérieur à celui qui est obtenu par un apprentissage fondé
sur la variation des parcours.
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INFLUENCE DE LA BIOMETRIE ET DES CAPACITES MOTRICES (Physiques et
hydrodynamiques) SUR L’APPRENTISSAGE DE HEUNES ENFANTS EN

NATATION
Mr MAHIDDINE Djamel Salim
Maître Assistant Chargé de Cours
Institut d’Education Physique et Sportive
Université de Mostaganem

Introduction :
Comparativement aux autres disciplines sportives, la natation à ses spécificité de par le

milieu utilisé, à savoir le milieu « aquatique ».
Nager, c’est résoudre en toutes circonstances qualitativement et quantitativement le triple
problème posé en permanence : du meilleur équilibre, de la meilleure respiration et de la
meilleure propulsion dans l’élément liquide.

Les éducateurs physiques et sportifs en NATATION, constatent que les enfants n’évoluent
pas de la même manière au sein d’un même groupe, malgré que les conditions
d’apprentissages des nages soient les mêmes pour tous.
Les questions que nous nous posons sont :
- Tout enfant peut-il apprendre a nager ?
- Pourquoi y a-t-il des différences d’évolution intergroupe lors de l’apprentissage en natation ?
- La natation exige telle des qualités spécifiques ?
- Les enfants qui évoluent bien ont-ils des caractéristiques morphologiques et physiques et
hydrodynamiques particulières qui favoriseraient leur progression ?
- A travers des données biométriques, physiques et hydrodynamiques, pouvant nous faire des
prédictions et investir sur certains enfants en les prenant en charge d’une manière plus
spécifique ?

Notre recherche a à étudier l’influence des paramètres biométriques et les capacités
physiques et hydrodynamiques, lors de l’apprentissage des nages cycliques sur 15 et 25m,
d’enfant de 8-9 ans.
- Faire ressortir l’importance des paramètres biométriques, physiques et hydrodynamiques qui
auraient un impact positif sur les nages cycliques de jeune enfants de 8-9 ans (filles et
garçons) en période d’apprentissage, sur les deux distances retenues (15 et 25m).
- Mettre en évidence l’importance de chacun de ces éléments (biométriques, physiques et
hydrodynamiques) pour d’éventuelles prédictions de succès.
- Faire une comparaison de succès entre filles et garçons a cet âge.
- Mesures, tests et batterie de tests « Natation EVAL ».
1- La biométrie :
1-1- Mensurations anthropométriques :
- Poids.
- Taille.
- Taille assis.
- Envergure, longueur et largeur de la main et du pieds.
- Distance biacromiale et bicrétale.
- Circonférences.
- Estimation de l’adiposité.
- Surface cutanée.
1-2- La mensuration fonctionnelle.
- Capacité vitale.
2- Capacité motrices :
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2-1- Evaluées hors de l’eau (Physiques):
- La souplesse.
- La puissance musculaire :
- La vitesse.
- La force.
- L’endurance musculaire.
2-2- Evaluées dans l’eau (Hydrodynamiques) :
- Niveau de flottaison.
- Test de flottabilité horizontale.
- Mesure de la coulée ventrale.
Méthodologie de la recherche :
- Organisation de la recherche :

Afin de résoudre le problème de notre recherche, un choix minutieux et inhérent aux
objectifs fixés s’imposait sur la tranche d’âge, les variables, les mesures, les tests, la batterie
de tests et la méthode d’enseignement.
- Echantillon :

Notre échantillon à été sélectionné auprès de deux classes de troisièmes années, après un
test d’évaluation de niveau, où seuls les enfants non nageur (qui n’étaient pas familiarisé avec
le milieu aquatique) et qui ne dépassaient pas l’âge de huit (8) ans étaient retenus.
L’effectif sur lequel l’exploitation statistique a été faite s’est porté sur seize (16) enfants, neuf
(9) garçons, et sept (7) filles dont les codes attribués étaient respectivement de un (01) à neuf
(09) pour les garçons, et de dix (10) à seize (16) pour les filles.
- Expérimentation

Notre expérimentation s’est déroulée au niveau du complexe sportif de Mostaganem et
avait comme objectif après apprentissage par la méthode par intégration, de nager en crawl et
en dos la distance de 25m.
Elle s’est subdivisée en deux étapes : la familiarisation (échelonnée sur seize séances, et
l’apprentissage des nages échelonné sur quarante séances.
- Les tests :

Trois (03) séances tests des nages (T1, T2 sur 15m et T3 sur 25m) ont été programmées.
Le premier test T1 sur la distance de quinze mètres (15m) en crawl et dos a eu lieu après vingt
quatre (24) séances d’apprentissage.
Le deuxième test T2 sur la même distance (15m) et les mêmes nages à la 34ème séance
d’apprentissage.
Et enfin le test final T3 de vingt cinq mètres (25m) en crawl et en dos crawlé, après six (06)
séances du deuxième test.
- Les variables :
1- variable indépendante : La variable indépendante est le niveau des mesures et tests
biométriques, physiques et hydrodynamiques.
2- variable dépendante : La variable dépendante est la performance effectuée sur les distances
respectives 15m (test n°1) puis 15m (test n°2) et 25m (test n°3) des nages cycliques crawl et
dos crawlé.

Méthodes utilisées :
1- Méthode expérimentale: notre étude a été faite sur la base d’une expérimentation.
2- Méthode de tests : cette méthode permet d’évaluer le niveau de développement de
certaines mesures biométrique, de certaines qualités physiques et des qualités
hydrodynamiques que l’on cherche à mettre en évidence, et d’évaluer le niveau de réussite sur
les distances retenues des nages cycliques crawl et dos.
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* Les tests arrêtés dans le cadre de notre recherche sont ceux de la littérature spécialisées
(spécificité d’être les plus adéquats à la natation), batterie NATATION EVAL avec un
complément de mesures et de tests.
3- Méthode Statistique : pour le traitement et l’analyse de résultats de la recherche, nous
avons eu recours à :

- La moyenne arithmétique :

X  = ∑   X i

- L’écart type :

Ϭ(x) = ∑ ( xi – x )2

- La corrélation :
- Signification du coefficient de corrélation :
Si r = a.a’ = 1. Cela signifie que la valeur absolue de ǀ r ǀ = 1.
Ou bien r = ± 1
C'est-à-dire : -1 ≤   r  ≤ +1
- Interprétation des résultats :

L’âge moyen de notre échantillon est de huit (08) ans et set (07) mois.
Le nombre de mesures, calculs et tests effectués lors de notre recherche s’élève à trente (30) ;
dont dix neuf (19) pour la biométrie, huit (08) tests physiques et trois (03) tests
hydrodynamiques.

Globalement les écarts des résultats obtenus entre les filles et les garçons n’est pas
important.
- La biométrie : il y a une légère supériorité des valeurs des garçons par rapport aux filles,
sauf pour la circonférence de la taille + fesse et le pourcentage de graisse.
- Les capacités physiques : il y a une supériorité pour les garçons sauf pour la souplesse du
tronc.
- Les capacités hydrodynamiques : il est à remarquer que pour la rotation de la position
horizontale à la position verticale, les filles en des temps nettement supérieurs à ceux des
garçons.

Sur 19 mesures et calculs retenus en biométrie, nous avons une corrélation avec les nages
cycliques (crawl et dos) sur les différentes distances retenues (15m et 25m) :
- de la distance biacromiale.
- de la largeur du pied.
- de la taille.
- et de la capacité vitale.

Sur les 08 tests physiques retenus, nous avons une corrélation :
- de la suspension de bras.
- du saut en longueur sans élan,
- du nombre d’abdominaux en 30 sec.
- et de la vitesse sur 50m.

Sur les 03 tests hydrodynamiques, nous avons une corrélation :
- de la coulée ventrale.

1
N

1
N

k

i=1
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- du niveau de flottabilité.
La différence de résultats obtenus lors des tests de nages (3/s) nous montre que plusieurs

garçons ont eu de bons résultats, néanmoins le meilleur résultat a été réalisé par une fille.
Il est difficile d’affirmer que l’homogénéité entre le battement de jambes et l’action des

bras soit une condition pour avoir de bons résultats. Néanmoins le battement de jambe joue un
rôle important.
Conclusion :

Quand la possibilité existe, la natation offre de meilleurs avantages par rapport aux autres
disciplines sportives.
L’action de l’enfant dans l’eau est dépendante des exigences de ce milieu, mais aussi de sa
nature anatomique, physiologique et psychologique qui conditionnent ses possibilités. Il
existe un inter relation entre les facteurs étudiés biométriques, physiques et hydrodynamiques.
Si l’enfant se trouve défavorisé dans l’un ou l’autre de ces facteurs, il pourrait le compensait
par l’un des autres.

L’acquisition de nouvelles habiletés le leur progression se faisait d’une manière rapide
pour l’ensemble de l’échantillon, mais leur apprentissage se faisait différemment.

Pour cette tranche d’âge étudiée (8-9 ans), il n’y a pas de différence significative entre les
deux sexes pour justifier leur séparation.

La pratique de la natation est dans tous les cas bénéfique même si les prouesses ne sont pas
réalisées.
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