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محكمة  مجلة علمیة سنویة
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

 

  لعلــــوم وتقنیــات االنشطـــة  ةــــة العلمیـــالمجل

  البدنیـــة والر�اضیــة
 

  معهــــد التر!یـــة البدنیـــة و الر�اضیــة

  مـــــمستغان –س ــــــــد بن %ادیــــــــــبد الحمیـــــــة عــــجامع
  

  3201د�سمبر   31 العاشرةالعدد 
 

 نية والر$ضية، جملة علمية سنوية حمكمة تصدر عن معهد علومجملة علوم وتقنيات األنشطة البد  

                   وتقنيات األنشطة البدنية والر$ضية  جبامعة عبد احلميد بن -ديس مستغامن.
تعين ا5لة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة املتعلقة -5االت املختلفة لعلوم وتقنيات   

لر$ضية. وهذا يف العلوم النفسية، والرتبوية، والعلوم البيولوجية والطبية، والعلوم احلركة األنشطة البدنية وا
....اخل، واليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عاملياً، واملكتوبة Bحدى اللغات العربية 

/ أصحاب البحث. ومن أبواVا الثابتة أو الفرنسية أو االجنليزية واليت مل يسبق نشرها Bقرار خطى من صاحب
-ب البحوث العلمية -للغة العربية، و-ب البحوث العلمية -للغة الفرنسية واإلجنليزية، إضافة إيل -ب التقارير 

واليت تعقد  ،اخلاصة -ملؤمترات والندوات واحللقات النقاشية يف عموم علوم وتقنيات األنشطة البدنية الر$ضية
يف معهد الرتبية البدنية والر$ضية جبامعة عبد احلميد بن -ديس مبستغامن، و-ب عرض ملخصات الرسائل 

 اجلامعية اليت متت مناقشتها وإجازdا يف جماالت علوم وتقنيات األنشطة البدنية والر$ضية علومها.

  
  اجلزائر 27000 –مستغامن  002: ص. ب:العنوان

  قنيات األنشطة البدنية والر$ضيةمعهد علوم وت

حلميد بن 1ديس مبستغامن.جامع   27000خروبة    -   ة عبد ا
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 العدد:كلمة 

 

للمجلة أتشرف �لتقدم �سم كل أعضاء هيئة التحرير، أن أقدم كلمة العدد العاشر 
العلمية لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والر.ضية. هذا العدد الذي جاء ليتوج منتوج سنة كاملة 

  من التقييم والتمحيص للمواضيع املطروحة للمجلة. 
وم وتقنيات األنشطة البدنية والر.ضية من إقبال من طرف إن ما تعرفه ا:لة العلمية لعل

الباحثني لنشر مواضيعهم، ال دليل واضح على اجلودة والقيمة العلمية اليت تتمتع @ا ا:لة، 
  وطبيعة املواضيع اليت تنشر فيها، وكذا احملكمني الذين يشرفون على تقييم املواضيع. 

الص للسادة احملكمني الذين مل يبخلوا على ا:لة إننا نقدم شكرN اجلزيل وامتناننا اخل
وأعطوا من وقتهم لتقييم املواضيع. بكل أمانة وعلمية ، وأخالقية هذا ما ظهر جليا من خالل 
اللجنة العلمية املشكلة للمجلة يف خمتلف التخصصات، ومن خمتلف البلدان ، العربية و األوربية. 

صل ا:لة يف كل وقت وحني.وكذلك من خالل الكم اهلائل للمواضيع    اليت ت
وتبقي جملة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والر.ضية تفتح صفحا_ا لكل عمل جاد 
ومتميز، يكون يف حماورها، وخيدم النشاط البدين الر.ضي، وعليه  تعترب هذه دعوة لكل مهتم 

 لة.�لنشر يف ميدان التخصص أن يساهم kعماله يف ترقية العمل اخلاص �:
ويطيب يل يف اخلتام أن أقدم خالص الشكر والثناء والتقدير جلميع الذين أسهموا يف 
إخراج هذا العمل العلمي إىل حيز الوجود، ومجيع من كان هلم إسهام يف الفكرة واملادة العلمية 

لعلمية والتحرير واملراجعة واإلخراج النهائي، مبا يف ذلك اهليئة العلمية للمجلة وأعضاء اللجنة ا
  املنتمية للمجلة، وكذا الباحثني الذين شاركوا بتزويد ا:لة بدراسا_م وحبوثهم.

  وهللا من وراء القصد، وهو املوفق واهلادي إىل سواء السبيل...  
 

 رئيس التحرير
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 مدير اجلامعة.         بلحاكم مصطفي                 مدير ا�لة: أ.د/  -

 لي احلاج حممد               مدير املعهد.د/ بن قاصد ع أ.مدير النشر:  -

 رئيس التحرير: أ.د/ عطاء هللا أمحد. -

 
  :10العدد رقم اللجنة العلمية اليت أشرفت على تقييم حبوث  -
 جامعة مستغامن                   أ.د/ ر.ض علي الراوي. - 
 ISTSاملعهد العايل للر.ضة                     أ.د/ ميموين نبيلة. - 
  جامعة تونس         د/ بديويف حفصيأ. - 
  03أ.د/ عباسي زهرة                           جامعة اجلزائر  - 
  جامعة مستغامن        أ.د/ عطاء هللا أمحد - 
  أ.د/ صادق احلايك                          جامعة األردن  - 
 جامعة مستغامن        أ.د/ حرشاوي يوسف - 
  يدي        جامعة تكريت العراقأ.د/ عبد الودود أمحد خطاب الزب - 
  أ.د/ بن قاصد علي احلاج حممد              جامعة مستغامن   - 
  جامعة مستغامن        أ.د/ بن قوة علي - 
  جامعة مستغامن      أ.د/ بومسجد عبد القادر - 
  د/ بن قناب احلاج                           جامعة مستغامن  - 
 جامعة املسيلة                د/ بوسكرة أمحد                - 
  جامعة مستغامند/ سعيد عيسى  خليفة                         - 
  د/ أحسن أمحد                               جامعة مستغامن - 
  د/ رواب عمر                               جامعة بسكرة - 
  03جلزائر د/ صحراوي مراد                             جامعة ا - 
صل                             جامعة تبسة -    د/ قامسي في
صور                          جامعة مستغامن      -    د/ بن لكحل من
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  د/ بن برنو عثمان                           جامعة مستغامن - 
  د/ صبان حممد                               جامعة مستغامن - 
  ش قادة                               جامعة مستغامند/ بلكبي - 
  د/ Nصر عبد القادر                         جامعة مستغامن - 
 د/ عمور عمر                               جامعة املسيلة - 
  د/ حيياوي السعيد                            جامعة �تنــــــــة - 
  جامعة مستغامن                      د/ بن سي قدور احلبيب - 
  د/ بن قالوز أمحد التوايت                    جامعة مستغامن  - 
 د/ مداين حممد                            املدرسة العليا لألساتذة الدار البيضاء املغرب    - 
 لدار البيضاء املغرب  د/ سعيد لطفي                             املدرسة العليا لألساتذة ا - 
 د/ بومجعة بلوفة                           جامعة مستغامن  - 
 د/ وليد غامن ذنون عون البدراين           جامعة املوصل العراق  - 
 د/ زوجي بشري                            جامعة فالونسيان فرنسا - 
 عة مستغامن          د/ زبشي نور الدين                         جام - 
 د/ عباس مجال                            جامعة البويرة  - 
 د/ زيتوين عبد القادر                      جامعة مستغامن - 
  د/ بن زيدان حسني                        جامعة مستغامن - 
 تقدمي ا�لة: -

صدر عن جملة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والر.ضية، جم   لة علمية سنوية حمكمة ت
وتقنيات األنشطة البدنية والر.ضية  جبامعة عبد احلميد بن �ديس مستغامن. هلا رقم  معهد علوم
                                                                 . ISSN:  1112 – 4032إيداع دويل 

األصيلة املتعلقة �:االت املختلفة لعلوم  تعين ا:لة بنشر البحوث والدراسات العلمية  
وتقنيات األنشطة البدنية والر.ضية. وهذا يف العلوم النفسية، والرتبوية، والعلوم البيولوجية 
والطبية، والعلوم احلركة ....اخل، واليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها 
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ربية أو الفرنسية أو االجنليزية واليت مل يسبق نشرها �قرار عاملياً، واملكتوبة �حدى اللغات الع
خطى من صاحب/ أصحاب البحث. ومن أبوا@ا الثابتة �ب البحوث العلمية �للغة العربية، 
و�ب البحوث العلمية �للغة الفرنسية واإلجنليزية، إضافة إيل �ب التقارير اخلاصة �ملؤمترات 

واليت تعقد يف  ،يف عموم علوم وتقنيات األنشطة البدنية الر.ضيةوالندوات واحللقات النقاشية 
معهد الرتبية البدنية والر.ضية جبامعة عبد احلميد ابن �ديس مبستغامن، و�ب عرض ملخصات 
الرسائل اجلامعية اليت متت مناقشتها وإجاز_ا يف جماالت علوم وتقنيات األنشطة البدنية 

  والر.ضية علومها.
  �لة:أهداف ا -

تبىن جملة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والر.ضية هدفا عاما هو: نشر املعرفة العلمية   
يف جمال علوم وتقنيات األنشطة البدنية والر.ضية وإثراؤها مبا يسهم يف تطوير العمل العلمي 

صفة خاصة. وحتديداً فإن ا:لة _دف إىل اآليت: صفة عامة والر.ضي ب   ب
علوم وتقنيات األنشطة البدنية والر.ضية وتطبيقا_ا من خالل نشر البحوث  املسامهة يف  .1

النظرية والتطبيقية يف الر.ضة مبجاال_ا املختلفة، مع التأكيد على اجلودة العالية هلذه البحوث 
  وارتباطها �لواقع حاضراً ومستقبًال. 

ألنشطة البدنية والر.ضية بنشر نتاج إ¨حة الفرصة للمفكرين وللباحثني يف علوم وتقنيات ا .2
صل �لبيئة العربية والعاملية عامة.    أنشطتهم العلمية والبحثية وخاصة تلك اليت تت

تشجيع البحوث اليت ªكد على التنوع، وعلى االنفتاح الفكري، وعلى االنضباط املنهجي،  .3
  أجنبياً كان أم عربياً. واالستفادة من كل معطيات الفكر يف ا:ال الر.ضي، قدميه وحديثه، 

  :قواعد النشر
على وجه واحد، ومبسافتني  A4يقدم الباحث ثالث نسخ من البحث مطبوعة على ورق  .1

سم أو  2.5مبا يف ذلك اهلوامش واملراجع واملقتطفات واجلداول واملالحق و@وامش واسعة (
صفحة �إلضافة إىل قرص    يه البحث.مطبوع عل  CD أكثر) أعلى وأسفل وعلى جانيب ال

  يعلم صاحب البحث خطياً بتاريخ استالم حبثه واإلجراء الذي مت عليه. .2
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صفحة األوىل من البحث على عنوان البحث، واسم الباحث أو الباحثني،  .3 جيب أن حتتوي ال
وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، ورقم الفاكس أو الربيد اإللكرتوين (إن وجد). ولضمان 

ية التحكيم، يتوجب عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، السرية الكاملة لعمل
أو أيه إشارات تكشف عن هويتهم. وال ميكن ذكر أية عبارات شكر يرغب الباحث يف 

  توجيهها إىل احملكمني أو غريهم ممن سامهوا يف تطوير البحث يف ورقة مستقلة.
) كلمة، وآخر �للغة اإلجنليزية 200جيب تقدمي ملخٍص للبحث �للغة العربية حبد أقصى ( .4

) كلمة، كل يف صفحة مستقلة، على أن حيتوي ذلك على عنوان 200أو الفرنسية  يف حدود (
 البحث، وبدون ذكر السم أو ألمساء الباحثني. 

  كلمات كأقصى تقدير.  5يف أسفل امللخص جيب أن نضع الكلمات األساسية يف حدود  .5
مخسة عشر  صفحة مبا يف ذلك املراجع واهلوامش  يراعي أن ال يزيد حجم البحث عن .6

  واجلداول واألشكال واملالحق.
إذا استخدم الباحث قائمة استبيان أو غريها من أدوات مجع البياNت، فعلى الباحث أن  .7

  يقدم نسخة كاملة من تلك األداة إذا مل يكن قد مت ورودها يف صلب البحث أو يف مالحقه. 
بعد إجراء  IBMة من البحث على قرص حاسوب متوافق مع يتعهد الباحث �رسال نسخ .8

 مجيع التعديالت املطلوبة من قبل جلنة حتكيم البحوث.
  البحث يكتب. .9

  : قواعد عامة
  تؤول كافة حقوق النشر للمجلة. .1
 مينح صاحب البحث املنشور نسخة واحدة من ا:لة . .2
قبول املوضوع للنشر بعد ومينح خطا� رمسيا موقعا من رئيس التحرير ومدير النشر حول  .3

  التحكيم.
  تعرب مجيع األفكار الواردة يف ا:لة عن آراء كاتبيها وال تعرب عن وجهة نظر ا:لة.  .4
 توجه كافة املراسالت املتعلقة �لبحوث إىل:  .5
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  رئيس حترير جملة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرHضية.

  002على العنوان اآليت: ص. ب:

  يات األنشطة البدنية والرHضيةمعهد علوم وتقن

  جامعة عبد احلميد ابن Zديس مبستغامن.

  27000خروبة 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

   0021345421136: فاكس: هاتف
 yahoo.frrevuestapsmosta@: الربيد اإلليكرتوين
 / mosta.dz-staps.univ-http://revue: املوقع االليكرتوين

 

  :دعوة للنشر

دعوتكم لإلسـهام بنشـر  ا:لة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والر.ضيةيسـر جملة   
ية البحث العلمي أحباثكم العلمية األصيلة املتعلقة مبجاالت الر.ضية املختلفة اليت تلتزم مبنهج

وخطواته املتعارف عليها عاملياً، واملكتوبة �حدى اللغات العربية أو اإلجنليزية أو الفرنسية واليت مل 
 يسبق نشرها. 
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 املـحـتـويــات

 

  الصفحات  عنوان البحث/ اسم الباحث  الرقم

01  

األداء البدين أثر التدريس �ألسلوبني التضميين و التباديل على الرفع من مستوى 
  يف القفز الطويل.

  أ. حر�ش إبراهيم أستاذ مساعد قسم " أ " 
  مستغامن. - جامعة عبد احلميد بن �ديس - معهد الرتبية البدنية والر.ضية
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  أثر التدريس �ألسلوبني التضميين و التباديل على الرفع من مستوى

  األداء البدين يف القفز الطويل 
  

 حر�ش إبراهيم ا.

  اجلزائر   معهد الرتبية البدنية و الر7ضية مبستغامن 

  

  

 ملخص :

 هدفت هذه الدراسة بغية معرفة فاعلية تنويع استخدام بعض أساليب التدريس احلديثة على     
تنمية األداء البدين يف القفز الطويل، وهذا بغرض معرفة أفضل إسرتاتيجية يف استخدام واختيار 

  أساليب التدريس املختلفة  <ثريا على اجلانب البدين يف القفز الطويل.
) طالبا ذكرا يدرسون مبعهد الرتبية البدنية والرIضية 60وقد متثلت عينة البحث يف ستون (     

سنة، وقد أشرف الطالب الباحث بنفسه علي تطبيق  ٢٢- ١٨رتاوح أعمارهم ما بني مبستغامن، ت
 الربiمج التعليمي املقرتح، وذلك gتباع املنهج التجرييب ملالئمته ومشكلة حبثه.

وقد خلصت نتائج البحث يف األخري إىل أن إسرتاتيجية استخدام أسلوبني أو أكثر يف      
و التباديل) يف حصة الرتبية البدنية والرIضية، له <ثري إجيايب  نفس الوقت (األسلوب التضميين

 على الرفع من مستوى األداء البدين يف القفز الطويل.

أساليب التدريس احلديثة، األسلوب التضميين، األسلوب التباديل، األداء الكلمات األساسية: 
  البدين، القفز الطويل.
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Résumé: 
 

     Le but de cette étude est de connaître l'efficacité de la diversification de 

l'utilisation de certaines méthodes modernes d'enseignement sur le 

développement de la performance physique dans le saut en longueur, et ceci 

afin de déterminer la meilleure stratégie à utiliser et a choisir les différentes 

méthodes pédagogiques influençant le côté physique du saut en longueur. 

     

 L'échantillon de recherche est constitué de soixante (60) étudiants de 

sexe masculin qui étudient à l'Institut d'éducation physique et sportive de 

Mostaganem, âgés de 18-22 ans. L’étudiant chercheur a lui-même supervisé 

l'application du programme d’éducation envisagée en suivant l'approche 

expérimentale dont la pertinence va avec son problème de recherche. 

     

 Les résultats obtenues de la recherche montrent que la stratégie de 

l'utilisation de deux ou plusieurs méthodes d'enseignement en même temps 

(inclusion et interactive) dans la séance de l'éducation physique et sportive a un 

effet positif sur l'élévation du niveau de la performance physique dans le saut 

en longueur. 

Mots-clés: méthodes d'enseignement modernes, la méthode de l'inclusion, la  

méthode interactive, la  performance physique, le saut en longueur. 
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  مقدمــة: -1

إن فكرة التدريس اجليد احتلت مساحة واسعة يف حقل الرتبية والتعليم، واهتم العاملون يف      
هذا احملور احليوي اهتماما جيدا يف نصف القرن احلايل، حماولني وضع مسارات عالجية إلرساء 

والدارسون هذه قواعد مقبولة ملهارات التقدم والتطور للعملية التدريسية، وتناول الباحثون 
  املشكالت gلدراسة والتحليل والصيانة.

يتضح أن التدريس فنا وعلما ولذلك فإننا نستطيع أن نصف املعلم الناجح يف عمله {نه      
معلم فنان، فاملعلم هو الذي يقوم بتطوير أفكار التالميذ من مرحلة إىل أخرى، فاملقصود 

يوفرها املعلم يف موقف تدريسي معني وهذا يعين أن  gلتدريس هو كافة الظروف واإلمكاiت اليت
هناك ظروفا وإمكاiت جيب توفرها، وتتمثل يف مكان الدراسة ومساحة اللعب وسالمته من 
العوائق واألدوات والوسائل التعليمية واألدوات البديلة املتوفرة وكذلك درجة حرارة اجلو واألجهزة 

  )67حة ، صف2002(شلتون،  واألدوات املستخدمة.
والتدريس أيضا هو عملية اجتماعية انتقائية تتفاعل فيها كافة األطراف اليت �مهم العملية      

الرتبوية من إداريني وعاملني وأساتذة وتالميذ، لغرض منو املتعلمني واالستجابة لرغبا�م 
سجم يف وخصائصهم، واختيار املعارف واملبادئ واألنشطة واإلجراءات اليت تتناسب معهم وتن

  )38، صفحة 2006(عطاء هللا،  نفس الوقت مع روح العصر ومتطلبات احلياة االجتماعية.
وبينما يركز املفهوم التقليدي للتدريس على إحداث تغري سلوكي لدى التالميذ، فإن املفهوم      

اإلنساين احلديث يهتم مبساعدة كل تلميذ للتعرف على خصائصه وإمكانياته الذاتية الفذة، 
(السايح  وتطويرها لديه مث �يئة الظروف له للمشاركة �ا وتوظيفها يف إجناز ما هو خري ومفيد.

  )23- 24، الصفحات 2001حممد، 
يقول موسكا موسنت: " إن مصطلح أسلوب التدريس كان قد اختري قبل عشرين سنة،      

ك الوقت، كالسياقات وذلك للتمييز بني مواصفات التدريس، وبني املصطلحات املتداولة يف ذل
  .والنماذج وا�االت"

، وكان 1966وتضيف عفاف عبد الكرمي: "لقد ظهرت أساليب التدريس احلديثة سنة      
، وقد طبقت هذه األساليب يف جمال الرتبية (Muska Moston)  رائدها موسكا موسنت
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ظر للتدريس قبل ذلك البدنية والرIضية، ومنذ ذلك الوقت يعمل �ا املدرسون بنجاح" وكان ين
  )38، صفحة 2006(عطاء هللا،  على أنه نشاط يتسم gخلصوصية.

وهناك من يعرف األساليب {©ا عناصر املنهج اليت تتفاعل مع عناصره األخرى لتحقيق ما      
وضع له من أهداف، يقول ذIب هندي وهشام عامر عليات : " األساليب هي اإلجراءات 

 تنفيذ طريقة من طرق التدريس، من أجل حتقيق األهداف احملددة للمادة اليت يتخذها املعلم يف
  )40، صفحة 2006(عطاء هللا،  التعليمية، مستعينا بوسيلة من الوسائل التعليمية املناسبة"

وأخريًا األسلوب التضميين أو االحتواء يتميز {ن الطالب له عدة اختيارات يف املستوIت      
له يف أداء الواجب، وحيق له من أي مستوى يبدأ نشاطه وهناك درجات املختلفة املعروضة 

متعددة يف الصعوبة وأهم ميزة له أنه حيتوي الطالب مجيعًا ضمن الدرس ومينح الفرصة للمقارنة 
بني األداء والطموح، ويساعد املتعلمني يف تقييم النمو الفردي لشخصيتهم ومساعدة املتعلم يف 

وحركاته، وهدفه األساسي إعطاء الفرصة للمتعلم gلتفاعل مع النشاط يف حتمل مسؤولية أفعاله 

    .(Mosston and Ashworth, 2002, p. 152) مستوى مناسب له.
التضميين عن غريه من األساليب السابقة تركيزه على عملية التقومي اليت  إن ما مييز األسلوب     

استخدامه لورقة العمل ( احملك ) وبذلك  يقوم �ا الطالب نفسه بدال من املعلم عن طريق
يكتسب الطالب القدرة على تقومي نفسه واالعتماد عليها، أما األسلوب التباديل يتّم فيه تنظيم 

وتوزيع الطالب إىل جمموعات زوجية، ويتم التبادل بني املعّلم والطالب حبيث يتخذ املعّلم  الفصل
ذ قرارات التنفيذ كما يقوم الطالب املالحظ ½صدار قرارات التخطيط ويقوم الطالب املؤدي gختا

قرارات التقومي وهذا األسلوب عادة ما يساعد الطالب على تصحيح أدائه الفين خاصة يف 
املرحلة األوىل من مراحل تعلم املهارة وأفضل ما ميّيز هذا األسلوب شيوع روح التعاون بني 

  )158، صفحة 2002ون، (شلت الطالب وهو مبثابة توفري معّلم لكل طالب.
والوثب الطويل يعد من احلركات الطبيعية اليت تزاول على مستوى عام حيث حتصل على      

املركز الثاين بعد الركض من حيث التدرج الطبيعي حلركات األطفال، وأدرجت مسابقة القفز 
لرجال والنساء تدخل  الطويل ضمن برiمج األلعاب األوملبية احلديثة {ثينا، كما أن هذه الفعالية ل

ضمن املسابقات املركبة (السباعي والعشاري). إن حركة الواثب ختتلف عن فعاليات امليدان 
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املصادر العلمية على إن الواثب يقوم حبركات خمتلفة يف مراحل  واملضمار األخرى، فقد اتفقت
القرفصاء  ا مثلالواثب األخر وهذا االختالف يعطي كل طريقة التقسيمة اخلاصة � الطريان عن

وخصوصا يف مراحل تعلمه األوىل  والتعلق واملشي يف اهلواء لذا تعد كنشاط حركي بسيط يف أدائه
حيث ينمي عندهم قوة  يف جمال الساحة وامليدان، واحملببة واألكثر شيوعا يف ممارستها ليس فقط

كنشاط مدرسي هنا ظهرت أمهيته   االرتقاء من جراء الوثب املتكرر يف حفرة الوثب، ومن
أدائه وخصوصا يف شكله األوىل ( مرحلة األوىل من  ولبساطة متطلبات الوثب الطويل وسهولة

على معلمي الرتبية الرIضية مالحظة ذلك عند وضع مناهجهم  مراحل التعلم احلركي )، جيب
م (قاس gالهتمام gلتدريبات اخلاصة gلوثب الطويل، وذلك يف كل وحدة تعليمة. التعليمية
  )185، صفحة 1999حسن، 

  مشكلة:

أساليب التدريس احلديثة وتطبيقا�ا خالل درس الرتبية البدنية والرIضية تساهم يف إن      
جودة التدريس املؤثر على ما حيدث للطلبة من تغريات نفسية واجتماعية وعقلية وتربوية وبدنية 

لني طيلة الوقت وبنسبة عالية بشكل خاص، فاألسلوب التدريسي املستخدم جيعل الطلبة منشغ
اهلدف من استخدام أنواع خمتلفة من من  احلصة يف تعلم الفعاليات وممارسة النشاطات، و 

أساليب تدريسية متنوعة ( أسلوب التضمني، األسلوب التباديل)، احلصول على معلومات هلا 
م والتعليم، وتوضيح فائدة يف خلق أفكار جديدة وخطط فنية تدريسية ومفاهيم جتريبية يف التعل

العالقة بني دور املدرس والطالب ومدى انشغاهلم يف التعليم، ومطابقة األسلوب التدريسي مع 
االستثمار األمثل لوقت التعلم الفعلي وهذه بدوره تشكل مفتاح استيعاب وظيفة كل أسلوب 

ترب من بني من خالل مالءمته يف الرفع من مستوى األداء البدين يف القفز الطويل الذي يع
الفعاليات اليت تدرس يف معاهد الرتبية البدنية والرIضية ومن خالل هذا كانت إشكالية البحث 

ما هو أفضل أسلوب تدريسي Jثريا على األداء البدين للطالب يف فعالية على النحو التايل: 

  القفز الطويل ؟

  ه التساؤالت الفرعية التالية:ومن خالل هذا التساؤل العام انبثقت لنا منالتساؤالت الفرعية: 
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* هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استخدام األسلوب التضميين واألسلوب التباديل 
  لصاحل األسلوب التضميين يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل؟ 

األسلوب التباديل هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استخدام األسلوب التضميين و  *
  لصاحل األسلوب التباديل يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل؟ 

*  أي أسلوب من أساليب التدريس احلديثة <ثريا على الرفع من مستوى األداء البدين يف القفز 
  الطويل؟

ألداء البدين يف القفز التعرف على أفضل أسلوب تدريسي للرفع من مستوى ااهلدف العام: -2
  الطويل.

  األهداف الفرعية:

معرفة مدى <ثري أساليب التدريس احلديثة على مستوى األداء البدين للطلبة يف القفز  -
  الطويل.

  التعرف على أحسن أساليب التدريس احلديثة املستخدمة يف حصة الرتبية البدنية والرIضية. -

  ن مستوى األداء البدين يف القفز الطويل.التعرف على األسلوب األمثل للرفع م - 

كال من األسلوبني التدريسيني التضميين و التباديل هلما <ثري إجيايب الفرضية الرئيسية:  -3
   على الرفع من مستوى األداء البدين يف القفز الطويل.

  الفرضيات الفرعية:

صاحل القياس البعدي هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسيني القبلي والبعدي ل - 1
لصاحل ا�موعة التجريبية األوىل (األسلوب التضميين) يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى 

 .الطلبة يف القفز الطويل
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسيني القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي  - 2

اديل) يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى لصاحل ا�موعة التجريبية الثانية (األسلوب التب
 .الطلبة يف القفز الطويل
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هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسيني البعديني للمجموعتني التجريبيتني األوىل  - 3
لصاحل ا�موعة التجريبية   gستخدام األسلوب التضميين والثانية gستخدام األسلوب التباديل

 .ضميين) يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويلاألوىل (األسلوب الت

صطلحات: -4   حتديد املفاهيم وامل

إن التدريس أصبح نظاما واضحا له مدخالت وخمرجات، تتمثل املدخالت  . التدريس:4-1
عة، أما يف األهداف واملناهج والوسائل التعليمية وتتمثل العمليات يف طرق وأساليب التدريس املتب

املخرجات فتتمثل فيما حتقق من األهداف اليت رمسها املعلم أو فيما مت حتقيقه من األهداف 
  )28، صفحة 2002(شلتون،  العامة للرتبية.

تعرف األساليب {©ا عناصر املنهج اليت تتفاعل مع عناصره األخرى  . أسلوب التدريس:4-2
هشام عامر عليات : "األساليب هي لتحقيق ما وضع له من أهداف، يقول ذIب هندي و 

اإلجراءات اليت يتخذها املعلم يف تنفيذ طريقة من طرق التدريس، من أجل حتقيق األهداف 
، 2006(عطاء هللا،  احملددة للمادة التعليمية، مستعينا بوسيلة من الوسائل التعليمية املناسبة"

  )44صفحة 
هي مهارة يف حد ذا�ا جيب تطويرها من طرف  يف الرتبية البدنية والرIضية، األسلوباختيار 

األستاذ فعليه gلضرورة تنويع أساليب التدريس أثناء احلصة لكي ال يصاب الطلبة gمللل وتفادي 
  الوقوع يف الروتني.

  ويعتمد اختيار أسلوب التدريس على ثالثة عوامل رئيسية وهي كالتايل:
 هارات النفسية و احلركية)الفروق الفردية للطالب ( اجلنس ، السن، امل - 1
 تفادي التمارين املسببة لإلصاgت و اخلطورة. - 2
 تكوين األستاذ يف جمال علم التدريس احلديث (مهاراته، و املفاهيم العامة حول التدريس)  - 3

(GLEYSE, 1993, p. 95)  

يزه إن ما مييز هذا األسلوب عن غريه من األساليب السابقة ترك األسلوب التضميين:. 4-3
على عملية التقومي، اليت يقوم �ا الطالب نفسه بدال من املعلم عن طريق استخدامه لورقة العمل        
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(iصر  (احملك) وبذلك يكتسب الطالب القدرة على تقومي أنفسهم واالعتماد على أنفسهم.
   )136، صفحة 1996وأخرون، 

زيع الطالب إىل جمموعات زوجية، يف هذا األسلوب يتّم تنظيم وتو . األسلوب التباديل: 4-4
ويتم التبادل بني املعّلم والطالب حبيث يتخذ املعّلم قرارات التخطيط ويقوم الطالب املؤدي gختاذ 
قرارات التنفيذ، كما يقوم الطالب املالحظ ½صدار قرارات التقومي وهذا األسلوب عادة ما 

 من مراحل تعلم املهارة، وأفضل ما يساعده على تصحيح أدائه الفين خاصة يف املرحلة األوىل
(iصر  ميّيز هذا األسلوب شيوع روح التعاون بني الطالب و هو مبثابة توفري معّلم لكل طالب.

  )125، صفحة 1996وأخرون، 

يعرفه عصام عبد اخلالق بصفة عامة {نه انعكاس لقدرات ودافعية كل . األداء البدين: 4-5
، 1992(عبد اخلالق،  ثريات املتبادلة للقوى الداخلية.نتيجة للتأ فرد ألفضل سلوك ممكن

  )86صفحة 

 وفيها يقفز الالعب القفز الطويل هي إحدى رIضات ألعاب القوى، . القفز الطويل:4-6
ص لذلك ومن مث يقفز عند  ألبعد مسافة ممكنة. يقوم الالعب gجلري أوًال يف املكان املخص

سجله األمريكي مايك gويل يف طوكيو، الياgن  م. 8.95العالمة. الرقم القياسي للرجال هو 
م، سجلته  7.52بينما الرقم القياسي املسجل للسيدات هو  .1991أغسطس،  Ô30ريخ 

 .1988يوليو  11يف سانت بطرسربغ (ليننغراد)، روسيا، يف Ôريخ   تشيستياكوفا الروسية غالينا
  .)185، صفحة 1999(قاسم حسن، 

  ة:الدراسات املشا\ -5

) :"Jثري أسلوب التضمني على الفروقات الفردية 1986. دراسة موسنت واسورث (5-1

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى <ثري عند مزاولة األنشطة الر7ضية يف املدراس االبتدائية" 
) على الفروقات الفردية عند مزاولة األنشطة الرIضية يف Inclusionأسلوب التضمني(
، أجريت هذه الدراسة بتطبيق املنهج التجرييب على عينة من املرحلة االبتدائية املدارس االبتدائية

  بعد تبين الباحثان منوذجني يف أسلوب التضمني (منوذج احلبل املائل، كرة السلة). 
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):" أثر أساليب التدريس mسلويب التطبيق بتوجيه 1996. دراسة سيد أمحد عدة (5-2

صر األداء البدين واإلجناز يف القفزة الثالثية" املدرس واألقران على تنمية بعض  قد عنا
هدفت هذه الدراسة على معرفة أفضل أسلوب تدريسي من األساليب التالية ( أسلوب التطبيق 

طالب ذكور من معهد الرتبية  30بتوجيه املدرس أسلوب التطبيق بتوجيه األقران) بتطبيقها على 
عتمد الباحث على املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة و ا البدنية و الرIضية جبامعة مستغامن

  املوضوع.

) :"اثر استخدام بعض األساليب التدريسية يف 1997. دراسة ظافر واخرون (5-3

هدفت الدراسة إىل تطوير نظام استثمار وقت التعلم األكادميي لدروس الرتبية الر7ضية" 
الوقت الذي يقتضيه  الطلبة يف حاالت  املالحظة خالل دروس الرتبية الرIضية، والتعرف على

السلوكية حملتوى التعلم األكادميي الفعلي، والتعرف على أفضل األساليب التدريسية (األمري 
  والتباديل والتضمني) <ثرياً يف استثمار وقت التعلم األكادميي بتطبيق املنهج التجرييب يف الدراسة.

أسلويب التطبيق املوجه والتطبيق الذايت ): مقارنة 2002. امحد يوسف حممد عاشور(5-4

صة للمبتدئني ىف كرة  صفات البدنية اخلا متعدد املستو7ت على بعض املهارات األساسية وال

السلة، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية الر7ضية ببورسعيد، جامعة قناة السويس. 

بيق الذايت متعدد املستوIت على بعض وهدفت الدراسة إىل مقارنة أسلويب التطبيق املوجه والتط
املهارات األساسية والصفات البدنية اخلاصة للمبتدئني ىف كرة السلة واستخدم الباحث املنهج 

طالب من طالب الفرقة  60  التجرييب، ومت اختيار العينة gلطريقة العشوائية وبلغت قوام العينة
جمموعات متساوية، جمموعتان  3سيمهم إىل مت تق  األوىل بكلية الرتبية الرIضية ببورسعيد،

تفوق أسلوب التطبيق الذايت متعدد املستوIت    جتريبيتان والثالثة ضابطة وكان من أهم النتائج
ا�موعة الضابطة) ىف تعلم مهاريت (التمرير،التصويب) وتنمية - على كل من (التطبيق املوجه

التطبيق املوجه على كال من(التطبيق الذايت الصفات البدنية اخلاصة بكرة السلة، تفوق أسلويب 
  ا�موعة الضابطة) ىف تعلم مهارة (احملاورة) وىف تنمية صفة (الرشاقة). -متعدد املستوIت

):" أثر استخدام ثالثة أساليب تدريس 2003. دراسة غازي حممد خري الكيالين (5-5

خلصت هذه الدراسة  لسباحة"على تعلم بعض املهارات األساسية يف لعبة كرة اليد ور7ضة ا
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إىل أن استخدام أكثر من أسلوب تدريس ( األمري، التباديل، الذايت) له <ثري إجيايب على تعلم 
بعض املهارات األساسية يف لعبة كرة اليد والسباحة، وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب 

ذكور على ثالثة  طالب 46ملالئمته ألهداف وفروض الدراسة وذلك بتقسيم العينة ذات 
  جمموعات جتريبية. 

  التعليق على الدراسات: -6

من خالل ما أظهرته نتائج الدراسات السابقة اليت تناولت أساليب التدريس احلديثة يف      
الرتبية البدنية والرIضية، ميكن القول أن كل الدراسات اليت أجريت يف كثري من الدول العربية مبا 

ن أساليب التدريس احلديثة يف الرتبية البدنية والرIضية ملوسكا موستون هلا فيها اجلزائر أقرت {
<ثري إجيايب على العديد من املتغريات كاألداء البدين واألداء املهاري واملهارات األساسية 
والصفات البدنية واالجناز، كما أن هذه الدراسات كلها اعتمدت على املنهج التجرييب الذي 

املناهج دراسة ملثل هذه املواضيع اليت نعتمد فيها بتطبيق الربiمج التعليمي، وما يعترب من أنسب 
أعاب هذه الدراسات عدم اهتمامها {لعاب القوى اليت هي أم الرIضات مبا فيها القفز الطويل 

اليت تناول فيها القفز الثالثي. واستفاد الطالب الباحث من  1996إال دراسة سيد أمحد عدة 
  الدراسات يف كيفية اختيار العينة وتصميم الربiمج التعليمي ووسائل مجع البياiت.    خالل هذه

  :اإلجراءات امليدانية -7

  مت استخدام املنهج التجرييب ملالءمته لطبيعة مشكلة البحث. . املنهج:7-1

ية يتكون ا�تمع األصلي للبحث من طلبة السنة األوىل ل.م.د تربية بدن. جمتمع البحث: 7-2
  ورIضية يدرسون مبعهد الرتبية البدنية والرIضية جبامعة مستغامن.

) طالبا يدرسون مبعهد الرتبية البدنية 30أما عينة البحث فتكونت من ( . العينة:7-2
مت اختيارها بطريقة عشوائية مت تقسيمها إىل جمموعتني جتريبيتني والرIضية بوالية مستغامن 

  gلتساوي.
الطالب الباحث إىل أن جمموعات البحث تتسم gلتكافؤ يف مجيع املتغريات ولكي يطمئن      

  اليت قد تؤثر يف جتربة البحث قام بعمل اإلجراءات التالية.
  : يبني جتانس عينة البحث يف بعض معدالت النمو (السن، الطول، الوزن)01اجلدول رقم 
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 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ن ا�موعات متغريات

  )1األوىل(جتريبية السن

 )2الثانية(جتريبية 

30  

30 

20.580  

20.596  

0.2187  

0.2088  

  )1األوىل(جتريبية الطول

 )2الثانية(جتريبية 

30  

30 

160.133  

160.143  

1.407  

1.453  

  )1األوىل(جتريبية الوزن

 )2الثانية(جتريبية 

30  

30 

62.566  

63.656  

1.851  

1.675  

فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسط احلسايب  ) أنه ال يوجد01يبني اجلدول (
واالحنراف املعياري بني أفراد العينة يف بعض معدالت النمو (السن، الطول، الوزن)، وهذا يتفق 

فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة مع ما أشارت إليه الفرضية األوىل من عدم وجود 
≥α 0.05  موعتني. وهذا يدل على تكافؤ ا�موعتني.لدى ا�بني نتائج االختبار القبلي  

 االت:. ا�7-3

  ) طالبا مبعهد الرتبية البدنية والرIضية والية مستغامن.60( * ا�ال البشري:

  امللعب الرائد فراج بوالية مستغامن. * ا�ال املكاين:

  .2011إىل غاية جويلية 2011جانفي  * ا�ال الزماين:

الب الباحث عدة أدوات حبثية للوصول إىل البياiت املطلوبة يف استخدم الط . األدوات:7-4

البحث وهي: املصادر العلمية، واالستبيان، واملقابلة، واالختبارات البدنية، والقياس والربiمج 

  التعليمي.

  . التجربة االستطالعية:7-5

ع الدراسة مكونة مت إجراء التجربة على عينة عشوائية من جمتم* التجربة االستطالعية األوىل: 

، 04/03/2010) طلبة معهد الرتبية البدنية والرIضية جبامعة مستغامن ذكور بتاريخ 25من (

وذلك �دف التعرف على مدى مالئمة التجربة ومفردات األساليب (الربiمج التعليمي) 

ى لقدرات الطلبة واملشكالت اليت قد تواجه الطالب الباحث عند إجراء الدراسة، ومعرفة مد

صالحية االختبارات البدنية املراد استعماهلا يف التجربة األساسية، ومعرفة صدق وثبات 
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وموضوعية االختبار وللوصول إىل نتائج دقيقة ومضبوطة أثناء تطبيق هذه االختبارات مث 
  اإلشراف عليها شخصيا من طرف الطالب الباحث، وإن الغرض من هذه التجربة ما يلي:

 لالزمة إلجراء االختبارات البدنية.حتديد الدورات ا - 1
 مراعاة وقت تطبيق االختبارات والقياسات. - 2
  معرفة خمتلف الصعوgت اليت تواجه الطالب الباحث أثناء إجراء االختبارات والقياسات. - 3

مت إجراء التجربة االستطالعية الثانية �دف التعرف على  * التجربة االستطالعية الثانية:
  واملوضوعية لالختبارات وكانت على النحو اآليت: الصدق والثبات

) حمكمني، 5: مت إجراء صدق احملتوى بعرض األساليب واالختبارات البدنية على (الصدق -1
وذلك للتعرف على مدى مناسبة األساليب اليت ميكن من خالهلا إحراز نتائج مقبولة يف القفز 

  شارت نتائج احملكمني على صدق االختبار.الطويل واالختبارات لقياس األداء البدين، حيث أ

: مت إجراء الثبات عن طريق تطبيق وإعادة تطبيق االختبار، حيث مت اعتماد نتائج الثبات -2
) يومًا على 15التجربة االستطالعية األوىل كتطبيق أول لالختبار مث أعيد تطبيق االختبار بعد (

  نفس العينة، ويف نفس الوقت واملكان نفسيهما.
  ): درجات الثبات بطريقة تطبيق االختبار وإعادة التطبيق ألداة البحث02ول (جد

 االختبارات البدنية

املتوسط   التطبيق

  احلسايب

االحنراف 

 املعياري

 قيمة معامل االرتباط

عند مستوى داللة 

)0.05( 

اختبار القفز العمودي من 

 الثبات (لسارجنت)

 0.85 3.82 64.12  التطبيق األول

 3.31 65.18  الثاين التطبيق

 الوثب العريض من الثبات

 

 0.86 0.89 2.45  التطبيق األول

 1.05 2.48  التطبيق الثاين

م من البداية 30اختبار العدو 

 املتحركة

 0.88 1.13 8.02  التطبيق األول

 1.15 8.09  التطبيق الثاين

خطوات من  10الوثب ل 

 اجلري

 0.89 2.95 27.20  التطبيق األول

 2.99 27.22  التطبيق الثاين
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 القفز الطويل من اجلري
 0.84 0.89 5.40  التطبيق األول

 0.88 5.43  التطبيق الثاين

: مت إجراء املوضوعية لالختبار بقيام حمكمني gلتحكيم لنفس الطلبة، وذلك من املوضوعية -3
االختبار يتمتع مبوضوعية خالل التطبيق الثاين يف التجربة االستطالعية الثانية، وقد ثبت أن 

  عالية.

  * االختبارات البدنية:

  الوثب العريض من الثبات االختبار األول: -1

  . القدرة العضلية لعضالت الرجلني قياس الغرض من االختبار:

   أرض مستوية ال تعرض الفرد لالنزالق، شريط قياس، يرسم على األرض خط للبداية األدوات :

البداية والقدمان متباعدÔن قليال والذراعان عاليا،  خترب خلف خط: يقف املمواصفات األداء
خلفا مع ثىن الركبتني نصفا وميل اجلذع أماما حىت يصل إىل ما  مترجح الذراعان أماما أسفل

السباحة، من هذا الوضع مترجح الذراعان أماما بقوة مع مد الرجلني على  يشبه وضع البدء يف
(حسانني،  . لقدمني بقوة يف حماولة الوثب أماما أبعد مسافة ممكنةودفع األرض g امتداد اجلذع

  )154، صفحة 1995

   املتحركة مرت من البداية 30االختبار الثاين: العدو  -2

  .: قياس السرعة االنتقاليةالغرض من االختبار

  . إيقاف، شريط قياس ساعة: األدوات

البداية وعندما تعطى له إشارة البدء  ف خطيتخذ املخترب وضع البدء العايل خل  طريقة األداء:
  )98، صفحة 1995(عالوي م،   . ينطلق {قصى سرعة ليقطع خط النهاية

  االختبار الثالث: اختبار الوثب العمودي لسارجنت-3

   : قياس القدرة العضلية للرجلني.الغرض من االختبار

  . : شريط قياس، طباشري، حائطاألدوات

ãخذ املخترب الوضع االبتدائي لالختبار،  القياس على احلائط. ت شريطيتم تثبي طريقة األداء:
األرض، مث يؤخذ االرتفاع الذي  ويرفع يديه ألقصى مسافة ممكنة مع مراعاة عدم رفع العقبني عن
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حبركة واحدة دون أية حركات متهيدية gلوثب  يقوم املخترب سم1وصل إليه الالعب وألقرب
يقوم احملكم   اإلصبع الوسط عند أعلى مسافة ممكنة ري gستخدامألعلى ووضع عالمة gلطباش

  )78، صفحة 2003(فرحات،  مبراقبة نقطة املالمسة.

  خطوات من اجلري 10االختبار الرابع: اختبار الوثب ل -4

  قياس القوة املتميزة gلسرعة لعضالت الرجلنيالغرض من االختبار: 
مة ضابطة لتحديد آخر أثر من الوثبة العاشرة، م)، اجلري، عال100األدوات: شريط الصق (

  م، صافرة. 40م، رواق مستوي يزيد عن  1علم صغري، مسطرة 

م األوىل حنو األمام   3يقف املخترب خلف خط البداية مث يعدو ملسافة مواصفات األداء: 
  (PIASENTA, 1988, p. 112)وثبات بسرعة.  10كمرحلة تقريبية، مث يشرع يف اجناز 

أعد الطالب الباحث الربiمج التعليمي gستخدام األسلوب التباديل يف �مج التعليمي: * الرب 
التدريس واستخدام برiمج تعليمي أخر gستخدام األسلوب التضميين كأسلوب تدريس أخر من 
أساليب التدريس احلديثة، وقد مت تطبيقه على مدار ستة أشهر يف الفرتة من ( 

وبواقع حصتني يف األسبوع، وكان زمن كل وحدة ) 04/05/2011 - 04/02/2011
) دقيقة، حبيث قسم الطالب الباحث حصة الرتبية البدينة  والرIضية (ألعاب 90تعليمية (

القوى) إىل ثالثة أقسام القسم التحضريي (اإلمحاء والشرح) والقسم الرئيسي( التمارين البدنية، 
  ( اجلري اخلفيف ).النموذج والتطبيق واللعب احلر) القسم اخلتامي 

 ومن هذا املنطلق مت وضع الربiمج التعليمي الذي يتالءم مع عينة البحث طلبة السنة األوىل 
 .* مراعاة الربiمج خلصائص املرحلة العمرية للعينة قيد الدراسة

 * مراعاة الربiمج لطبيعة حصة الرتبية البدنية والرIضية .
 تطبيق أساليب التدريس احلديثة، الفروق الفردية، تبادل * مراعاة الربiمج للمبادئ العامة يف

 العمل بني الراحة و اجلهد.
* مراعاة عنصر اللياقة البدنية والتكيف مع الظروف احمليطة، وذلك من خالل وضع العديد من 

 البدائل.
  * احلرص على التنويع واستخدام أساليب تدريس حديثة يف الرتبية البدنية والرIضية.
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  األساليب اإلحصائية املستعملة يف حتليل النتائج:. 7-6

  أ. النسبة املئوية:

  ب. املتوسط احلسايب:

  ت. االحنراف املعياري:

  ث. معامل االرتباط البسيط لكارل بريسون:

  )25، صفحة 2004(الشافعي، ستيودنت.  ج. ت

  عرض وحتليل النتائج: -

روق ذات داللة إحصائية بني القياسيني هناك فللتحقق من الفرضية األوىل اليت تشري إىل  - 1
القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي لصاحل ا�موعة التجريبية األوىل (األسلوب التضميين) يف 

) T، ومت استخدام اختبار (الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل
  هو موضح فيما ãيت: للعينات املتناظرة ذات االختبارين القبلي والبعدي كما

) لالختبارين القبلي و البعدي T):املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة وداللة(03اجلدول (

  لالختبارات البدنية للمجموعة التجريبية األوىل بتطبيق األسلوب التضميين.

 االختبارات
  قيمة االختبار البعدي االختبار القبلي

T 
 داللة

 ع -س ع -س

اختبار القفز العمودي من الثبات (لسار 

 جنت)
 دال 2.21 3.25 64.96 3.85 64.28

 دال 2.53 1.12 2.92 0.15 2.88 الوثب العريض من الثبات

 دال 3.56 3.45 26.86 3.95 26.23 خطوات من اجلري 10الوثب ل 

 دال 2.54 0.62 7.65 0.76 7.26 م من البداية املتحركة30اختبار العدو 

 دال 2.94 0.68 5.53 0.86 5.45 فز الطويل من اجلريالق

  . 2.04)= 29) وحتت درجة حرية (0.05) اجلدولية عند مستوى داللة (Tقيمة (  - 
للتحقق من الفرضية الثانية اليت تشري إىل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  -2.1

موعة التجريبية الثانية (األسلوب القياسيني القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي لصاحل ا�
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التباديل) يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل، مت استخدام 
) للعينات املتناظرة ذات االختبارين القبلي والبعدي كما هو موضح يف اجلدول Tاختبار(

)04.(  
  ) Tة وداللة ():املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم04اجلدول (

  .األسلوب التباديل مجموعة التجريبية الثانية بتطبيقيف االختبارين القبلي و البعدي لالختبارات البدنية لل

  
 

  قيمة االختبار البعدي االختبار القبلي

T 
 داللة

 ع -س ع -س

 دال 2.22 3.24 64.99 3.82 64.50 اختبار القفز العمودي من الثبات 

 دال 2.59 1.11 2.89 0.16 2.81 الثبات الوثب العريض من

 دال 3.45 3.56 26.95 3.94 26.29 خطوات من اجلري 10الوثب ل 

 دال 2.26 0.68 7.85 0.56 7.33 م من البداية املتحركة30اختبار العدو 

 دال 2.82 0.75 5.42 0.89 5.38 القفز الطويل من اجلري

  . 2.04)= 29) وحتت درجة حرية ( 0.05) اجلدولية عند مستوى داللة (Tقيمة ( -
للتحقق من الفرضية الثالثة اليت تشري إىل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسيني  - 3

البعديني للمجموعتني التجريبيتني األوىل gستخدام األسلوب التضميين والثانية gستخدام 
سلوب التضميين) يف الرفع من مستوى لصاحل ا�موعة التجريبية األوىل (األ  األسلوب التباديل

) للعينات املتناظرة كما هو يف Tاألداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل، مت استخدام اختبار(
  ).04اجلدول (

) بني القياسني البعديني T):املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة وداللة (05اجلدول (

  ىل(األسلوب التضميين ) و الثانية ( األسلوب التباديل) .للمجموعتني التجريبيتني األو 

  
  
 

ا�موعة التجريبية 

  األوىل

 األسلوب التضميين

ا�موعة التجريبية 

  الثانية

 األسلوب التباديل

  قيمة

T 
 داللة

 ع -س ع -س
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اختبار القفز العمودي من الثبات 

 (لسارجنت)
 دال 2.20 3.24 64.99 3.25 64.96

 دال 2.56 1.11 2.89 1.12 2.92 ض من الثباتالوثب العري

 دال 3.35 3.56 26.95 3.45 26.86 خطوات من اجلري 10الوثب ل 

 دال 2.16 0.68 7.85 0.62 7.65 م من البداية املتحركة30اختبار العدو 

 دال 2.72 0.75 5.42 0.68 5.53 القفز الطويل من اجلري

  . 2.04)= 29) وحتت درجة حرية ( 0.05) اجلدولية عند مستوى داللة (Tقيمة ( -

  االستنتاجات. -8

  إن استخدام األسلوب التضميين له <ثري إجيايب يف تطوير األداء البدين يف القفز الطويل. - 1

إن استخدام األسلوب التباديل له <ثري إجيايب يف الرفع من مستوى الصفات البدنية يف  - 2
  القفز الطويل.

خدام تنويع األساليب التدريسية احلديثة تساهم يف تنمية األداء البدين يف إن إسرتاتيجية  است - 3
  القفز الطويل. 

 مناقشة النتائج: -9

  :.الفرضية األوىل1
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي و البعدي يف استخدام األسلوب      

ني يف الرفع من مستوى األداء البدين التضميين  لصاحل القياس البعدي يف كال العينتني التجريبيت
) 1986دراسة موسنت و اسوورث (دراسة  ، وهذا ما توصلت إليهلدى الطلبة يف القفز الطويل

"<ثري أسلوب التضمني على الفروقات الفردية عند مزاولة األنشطة الرIضية يف املدراس 
ة بعض عناصر األداء البدين على أن أسلوب التضمني له <ثري إجيايب تنمياالبتدائية"، كذلك 

األسلوب التضميين أو  على أن 2002موسنت واسوورث واملهاري يف كرة السلة وهذا ما تناوله 
االحتواء يتميز {ن الطالب له عدة اختيارات يف املستوIت املختلفة املعروضة له يف أداء 

لطالب مجيعًا ضمن الواجب، وحيق له من أي مستوى يبدأ نشاطه وأهم ميزة له أنه حيتوي ا
الدرس ومينح الفرصة للمقارنة بني األداء والطموح، وهدفه األساسي إعطاء الفرصة للمتعلم 
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 ,g (Mosston and Ashworth, 2002لتفاعل مع النشاط يف مستوى مناسب له
p. 152) ، إليه يف iاألسلوب التضميين يعمل الفرضية األوىل على أساس أن  وهذا ما اشر
فإذا رجعنا إىل نتائج  من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل، على الرفع

االختبارات اليت قمنا �ا gستخدام الوسائل اإلحصائية املذكورة سابقا جند أنه حتققت هذه 
  ).03الفرضية من خالل اجلدول رقم (

  :الفرضية الثانية.2
قبلي والبعدي يف استخدام األسلوب التباديل  هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس ال     

لصاحل القياس البعدي يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل، وهذا ما 
يتم التبادل بني املعّلم والطالب  األسلوبخالد بن iصر السرب وآخرون على أن يف هذا تناوله 

الطالب املؤدي gختاذ قرارات التنفيذ كما يقوم حبيث يتخذ املعّلم قرارات التخطيط ويقوم 
الطالب املالحظ ½صدار قرارات التقومي، وهذا األسلوب عادة ما يساعده على تصحيح أدائه 

 )125، صفحة i)1996صر وأخرون،  الفين خاصة يف املرحلة األوىل من مراحل تعلم املهارة
دراسته" أثر أساليب التدريس {سلويب ) يف 1996دراسة سيد أمحد عدة ( هذا ما توصلت إليهو 

التطبيق بتوجيه املدرس واألقران على تنمية بعض عناصر األداء البدين واإلجناز يف القفزة الثالثية" 
على أن أسلوب التطبيق بتوجيه األقران له <ثري إجيايب تنمية بعض عناصر األداء البدين واإلجناز 

)" أثر استخدام ثالثة أساليب 2003خري الكيالين (دراسة غازي حممد يف القفزة الثالثية و 
حيث أطهرت  تدريس على تعلم بعض املهارات األساسية يف لعبة كرة اليد و رIضة السباحة"

هذين الدراستني أن األسلوب التباديل له <ثري إجيايب على تعلم بعض املهارات األساسية يف 
الفرضية الثانية على أساس أن  ما اشرi إليه يف  القفز الثالثية ولعبة كرة اليد والسباحة، وهذا

فإذا  األسلوب التضميين يعمل على الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل،
رجعنا إىل نتائج االختبارات البدنية واملعاجلة اإلحصائية اليت قمنا �ا جند أنه حتققت هذه 

  .  )04الفرضية من خالل اجلدول رقم (

  :.الفرضية الثالثة3
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هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني البعديني بني ا�موعة التجريبية األوىل     
gستخدام األسلوب التضميين وا�موعة التجريبية الثانية gستخدام األسلوب التباديل لصاحل 

بة يف القفز الطويل، وهذا ا�موعة التجريبية األوىل يف الرفع من مستوى األداء البدين لدى الطل
األسلوب التضميين يعمل على الرفع من مستوى الفرضية الثالثة على أساس أن  ما اشرi إليه يف 

فإذا رجعنا إىل  األداء البدين لدى الطلبة يف القفز الطويل مقارنة gألسلوب التباديل بدرجة قليلة،
نا �ا جند أنه حتققت هذه الفرضية من نتائج االختبارات البدنية والتحليل اإلحصائي اليت قم

متيز األسلوب التضميين بنسبة تفوق يف الرفع من مستوى  )، حيث05خالل اجلدول رقم (
األداء البدين يف القفز الطويل مقارنة gألسلوب التباديل ويعزو الباحث ذلك إىل أن هذا 

واحي البدنية بنسبة عالية ومل األسلوب يتمتع بدرجة عالية من االستقاللية ويعمل على تطوير الن
  تظهر نسب متفاوتة كثريا بينه وبني األسلوب التباديل.

  التوصيات.  -10
األسلوب األمري، األسلوب التباديل، األسلوب  ضرورة استخدام أسلوبني خمتلفني أو أكثر(. 1

  التضميين واألسلوب التدرييب) أثناء حصة الرتبية البدنية والرIضية.
 استخدام األساليب التدريسية احلديثة مبا يتناسب مع األداء البدين يف القفز . التنويع يف2

  الطويل، حيث إن لكل مهارة أو صفة بدنية خصوصيا�ا يف التعليم.
. االهتمام بوضع الربiمج واخلطط التعليمية اإلرشادية ألساتذة الرتبية البدنية والرIضية 3

  للمراحل الدراسية املختلفة.
 يع يف استخدام أساليب التدريس املختلفة لتعلم املهارات األساسية يف القفز الطويل.. التنو 4
. ضرورة إجراء املزيد من البحوث واإلجراءات املختلفة لتشمل مجيع أساليب التدريس احلديثة 5

 يف الرتبية البدنية والرIضية. 

  املصادر و املراجع: 
التدريس يف الرتبية البدنية والرIضية. اجلزائر:  ). أساليب وطرائق2006أمحد عطاء هللا. ( - 1

  ديوان املطبوعات اجلامعية.
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). فعاليات الوثب والقفز. عمان األردن: دار الفكر للطباعة 1999حسني قاسم حسن. ( - 2
  والنشر والتوزيع.

 رشيد بن عبدالعزيز أبو رشيد، خالد بن iصر السرب. أساليب التدريس يف الرتبية الرIضية. - 3
  السعودية.

). القياس و االختبار يف الرتبية الرIضية. مصر: مركز 2003ليلى السيد فرحات. ( - 4
  الكتاب للنشر.

  ). علم التدريب الرIضي. مصر: دار املعارف.1992حممد حسن عالوي. ( - 5
). اجتاهات حديثة يف تدريس الرتبية البدنية والرIضية 2001مصطفى السايح حممد. ( -06

  ). مصر: مطبعة اإلشعاع الفنية.1ر ط(اإلصدا
). طرق التدريس يف الرتبية الرIضية. 2002نوال ابراهيم شلتون،مريفت علي خفاجة. ( -07

  مصر: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية.
). القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و الرIضية. القاهرة 1995حممد صبحي حسانني. ( -08

  يب.، مصر: دار الفكر العر 
). اختبارات االداء احلركي. 1995حممد نصر الدين رضوان، حممد حسن عالوي. ( -09

  القاهرة، مصر: دار الفكر العريب.
1- Gilles BUI-XUAN et Jacques GLEYSE ) .1993 .( Enseignement 

l'Education Physique et Sportive .France: AFRAPS. 

2- Mosston, Muska, and Sara Ashworth. (1999). Teaching Physical 

Education, 4th edu. New York. 

3-(J) PIASENTA ) .1988 ( l'Education Athétique , Collection Entrainement .

Paris, France: INSEP. 
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. 

  التوجه حنو املنافسة الر�ضية وعالقتها مبستوى أداء 

  فرق الدوري احملرتف اجلزائري
  2011/2012حبث وصفي أجري على بعض فرق البطولة املوسم الر�ضي 

 

  اجلزائر   معهد الرتبية البدنية و الر�ضية مبستغامن محزاوي حكيما.

  

ص    ملخ

الر'ضية على رضا توجه العب للدوري احملرتف هدفت الدراسة إىل حتديد أمهية النتائج      

اجلزائري حنو املنافسة، وهذا لإلجابة على سؤال ماهي درجة رضا (األداء/ النتيجة/األداء الكلي) 

الفريق/ الالعب يف التوجه اىل املنافسة تبعا لواقع ترتيب الفريق يف غمار هذا الدوري؟ وقد فرضنا 

ىل البحث على النتيجة واألداء عكس النتائج السلبية اليت ان النتائج اإلجيابية تدفع العب ا

تساهم يف تشتت دوافع الفريق بداية يف طريقة تفكري العب يف املنافسة، وألجل التحقق من 

ذلك استخدم الطالب الباحث املنهج الوصفي على عينة تتكون من بعض فرق بطولة القسم 

لد'h جل ومتثلت  اختبار التوجه التنافسي األول واختريت بطريقة مقصودة وaذا استخدمنا

اعتمد الباحث على طريقة االختبار وإعادة األسس العلمية للمقياس يف الصدق والثبات، حيث 

النتائج  االختبار اذ تعد األداة lبتة إذا اعطت النتائج نفسها يف قياسها للظاهرة مرات متتالية.

رات يف قياس العوامل النفسية ورفع ثقة الالعب اليت توصلنا اليها هي االعتماد على االختبا

وبعد عرض النتائج واملعاجلة اإلحصائية استنتج الباحث  خالل  فرتة األزمات والنتائج السلبية.

. التوجه حنو املنافسة الر'ضية له عالقة مبستوى أداء فرق الدوري احملرتف اجلزائري، وعليه pن

العتماد على االختبارات يف قياس العوامل النفسية توصلنا إىل بعض التوصيات من أمهها ا

ص ومعاجلة املشاكل النفسية.   واألخصائي النفسي الر'ضي يف تشخي

   اإلعداد النفسي الر'ضي - التوجه حنو املنافسةالكلمات املفتاحية: 
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Résumé : 

 
     L’objectif de cette recherche ce situe dans l’impacte des résultats sur 

l'orientation compétitive et son rapport avec les résultats dans le championnat 

algérien du football ligue professionnelle.  Il a été confirmé que l'orientation 

compétitive a tendance vers le jeu dont l’objectif de mener au score final lors 

des bons résultats et qui chamboule lors des mauvaises. A cet effet notre sujet 

consiste  à déceler la relation entre l’orientation vers la compétition sportive 

par-rapport au classement. Pour cette raison on préconise l’intégration du 

préparateur psychique dans les championnats algériens. Il est devenu important 

pour de nombreux entraîneurs que la préparation psychologique des joueurs est 

impérative pour l’équilibre physique et moral des footballeurs. 

Mots clés : l'orientation compétitive / préparation psychologique 

 

 

 

Abstract:  

 
The objective of this research is in the impact that results in competitive 

orientation and its relation to the results in the Algerian league of professional 

league football. It was confirmed that the competitive orientation tends to play 

with the objective of conducting the final score at the good results and messes 

in bad. So our subject is to identify the relationship between the orientation-

sport competitions compared to the ranking. For this reason we advocate the 

integration of psychic picker in the Algerian championships. It has become 

important for many coaches that psychological preparation of the players is 

imperative to balance the physical and moral footballers. 

Keywords: competitive orientation / psychological preparation.   
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  مقدمة:

تعترب املنافسة الر'ضية من العوامل اهلامة والضرورية لكل نشاط ر'ضي، سواء املنافسة مع      

الذات أو املنافسة يف مواجهة العوامل الطبيعية، أو املنافسة يف مواجهة منافس وجها لوجه أو 

وحسب تعريف حممد  .املنافسة يف مواجهة منافسني آخرين وغري ذلك من أنواع املنافسة الر'ضية

حسن عالوي للمنافسة الر'ضية �pا: موقف أو حدث ر'ضي حمدد املرجع بقوانني ولوائح 

وأنظمة معرتف aا، وفيها حياول الالعب الر'ضي (أو الفريق الر'ضي) إظهار وإبراز أقصى ما 

قيق النجاح لديه من قدرات ومهارات واستعدادات كنتيجة لعمليات التدريب املنظمة حملاولة حت

أو الفوز على منافس (أو منافسني اخرين) أو حملاولة حتقيق مستوى األداء املوضوعي املتوقع من 

ومن هذا املنطلق جاءت أمهية هذا البحث لتكشف عن  .الالعب (أو من الفريق الر'ضي)

ائري منعكسات سلبية أو إجيابية النتائج كأحداث حتدد طبيعة توجه العب الدور احملرتف اجلز 

لكرة القدم اىل املنافسة فرتة مرحلة الذهاب. وهذا من منطلق أن طبيعة التوجه اىل املنافسة 

" يعد سلوك كامن غري قابل للمالحظة ومعقد ولكن هلا Cambelحسب مايذكر "كامبل"

استعدادا سلوكيا مستقرا نسبيا يعكس وجهة وشدة اإلحساس حنو موضوع معني سواء كان هذا 

فريون أن التوجه التنافسي  nicholasونيكولز  Mearا أو جمردا". أما ماير املوضوع عيني

compétitive orientation مصطلح يشري إىل ميل الالعبني إىل الكفاح حنو حتقيق "

  ) 2011،11هدف معني يف الر'ضة. (علي الزبيدي، 

ن على " وآخرون فهم يؤكدو SPREITZE 1979" وسبورتري EWING1981أما "أو ينج      

 1980وجود الدالئل املدعمة لوجود االجتاهات حنو اهلدف يف املواقف الر'ضية اما "نيكولز" 

). ومن 2003،145فيؤكد وجود هذه الدالئل يف املواقف غري الر'ضية( امحد أمني فوزي، 

 منطق أراء هؤالء العلماء يرى الباحث أن دراسة هذا السلوك يعد من األمور املهمة للمدرب  يف

ضل اعتماد  املدرب اجلزائري على املالحظة، وإن الكشف عن هذا السلوك حيدد بوجود دالئل 

نقتصرها ضمن هذا املوضوع يف طبيعة رضا الالعب عن نتائج مشاركته يف املنافسة الر'ضة، 

ولكون الفوز يف الر'ضات اجلماعية هو حاصل اجتهاد الفريق، وأن جمهود الفرد ما هو إال جزء 
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جلماعة حيث يذكر ماك دافيد وهاراري أن مفهوم اجلماعة يتحدد من نسق منظم من ضمن ا

فردين أو أكثر يرتبط كل منهما µآلخر من أجل هدف معني، وأن هذا النسق يوفر ألعضائه 

جمموعة من عالقات األدوار وجمموعة من املعايري اليت تنظم وظيفة اجلماعة، ووظيفة كل عضو 

دلر أن مفهوم اجلماعة �pا جمموعة متعاونة من األفراد يواجهون مصريا ويضيف في من أعضائها.

مشرتكا ويعتمدون اعتمادا متبادال على بعضهم البعض حبيث إذا أثرت حادثة على واحد منهم 

ص الباحث إىل مفهوم كارت رايت  فإن ºثريها ينعكس على µقي أعضائها. ومما سبق خيل

أن اجلماعة عبارة عن مجع من األفراد ترتبط بينهم عالقات  ) «Cartwright et zanderوزاندر(

معتمدين على بعضهم البعض بدرجة كبرية ومن مث يشرتكون يف خاصية التعاون ووحدة اهلدف.( 

  )225، 2007حيىي الطائي،

وعلى أساس ما تقدم يرى الباحث أن من أولو'ت التوجه حنو املنافسة يف الر'ضات      

يتأسس على جمموع رضا أعضاء الفريق، وأن أي خلل سيؤثر على ديناميكيته اجلماعية جيب أن 

  ونوع العالقات بني هؤالء األفراد.

  مشكلة:

يعترب النجاح مفازة أي انسان فهو مبثابة حتقيق الذات عكس الفشل الذي يتسبب يف      

  اإلحباط وعدم تقبل الذات.

يكمن يف مدى رضا أعضاء الفريق يف التوجه من هذا املنطق يرى الباحث أن جناح الفريق      

إىل املنافسة، ومن منطق ترتيب الفرق يف غمار البطولة الوطنية للدوري احملرتف وعلى أساس ما 

محلته مقدمة هذا البحث، جاءت هذه الدراسة لتجيب عن مدى انعكاس النتائج البطولة 

د'h جل  على اختبار التوجه التنافسي الوطنية يف التوجه إىل املنافسة الر'ضية معتمدين يف ذلك

Gill.D  الذي يقيس درجة رضا أو عدم رضا عن نتائج وهذا من خالل داللة توجه الالعب إىل

  األداء أو توجهه إىل النتيجة أو توجهه إىل األداء الكلي.

  وعلى أساسه نطرح التساؤل العام املوايل:

ي) الفريق/ الالعب يف التوجه إىل املنافسة تبعا * ماهي درجة رضا (األداء/ النتيجة/األداء الكل

  لواقع ترتيب الفريق يف غمار هذا الدوري؟ 
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  أهداف البحث:

التعرف على األثر الرجعي للمرتبة وحتديد مدى انعكاساÉا على رضا (األداء/ النتيجة/األداء  - 

 الكلي) التوجه إىل املنافسة.

  فرضيات البحث:

/ النتيجة/األداء الكلي) التوجه اىل املنافسة تبعا إىل حتمية ترتيب ختتلف درجة الرضا (األداء - 

 الفريق. 

  مصطلحات البحث:

   التوجه حنو املنافسة:

: �pا العملية اليت تتضمن مقارنة أداء الالعب  Martens  (1994)يعرفها راينر مارتنز     

ص آخر على األقل  وهذا ص يكون على  الر'ضي طبقا لبعض املستو'ت يف حضور شخ الشخ

  وعي مبحكات املقارنة وأن يكون مبقدوره تقييم عملية املقارنة.

كما تعد املنافسة الر'ضية حمكا رئيسيا لظروف التدريب واجلو اإلجتماعي، وحصائل جهود       

القائمني على الر'ضة، وكذا فهي ترمجة لفلسفة اإلحتادات الر'ضية يف سبيل حتقيق الغا'ت 

�ائية من الر'ضة واليت Éدف أساسا وكهدف �ائي إىل بناء الشخصية الر'ضية اليت الكربى الال

 )1995،421،عبد الفتاح عنان ميكن وصفها بتكامل اجلوانب احلركية واملعرفية واإلنفعالية. (

  

  اإلعداد النفسي الر�ضي: 

لرتبوية اليت تعمل على ميكن إجياز مفهوم اإلعداد النفسي الر'ضي pنه تلك "اإلجراءات ا     

منع عمليات االستثارة أو الكف الزائدة أو املنخفضة اليت تؤثر سلبيا على مستوى اإلجناز 

الر'ضي، كما تساعد على التكيف مع مواقف وظروف املنافسة الر'ضية وما يرتبط aا من أعباء 

ي وعدم الثقة، تلك نفسية مما يؤدى إىل اإلقالل من اإلحساس µخلوف والتوتر والقلق النفس

(طارق حممد بدر   العوامل اليت تؤدى إىل اخنفاض مستوى اإلجناز الر'ضي.

  )2008،15،الدين
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  الدراسات املشاLة:

  :دراسة إبراهيم خالف ابوزيد وإبراهيم السيد امحد السعيد جزر

  ." دية واجلماعيةالدراسة بعنوان "قلق املنافسة الر'ضية ودافعية االجناز لدى ممارسي الر'ضة الفر 

  :أهداف البحث

التعرف على الفروق بني العيب األنشطة الر'ضية الفردية واجلماعية يف شدة واجتاه قلق  -

  .املنافسة الر'ضية pبعاده الثالثة ودافعية االجناز

التعرف على الفروق بني العيب األنشطة الر'ضية الفردية يف شدة واجتاه قلق املنافسة الر'ضية  -

pبعاده الثالث ودافعية االجناز.  

لتعرف على الفروق بني العيب األنشطة الر'ضية اجلماعية يف شدة واجتاه قلق املنافسة  - 

  .الر'ضية pبعاده الثالث ودافعية االجناز

  .التعرف بني شدة واجتاه قلق املنافسة الر'ضية pبعاده الثالث ودافعية اإلجناز -

  :فروض البحث

دالة إحصائيا بني العيب األنشطة الر'ضية الفردية واجلماعية يف دافعية اإلجناز توجد فروق  -

  .وشدة واجتاه قلق املنافسة الر'ضية pبعاده الثالثة

توجد فروق دالة إحصائيا بني العيب األنشطة الر'ضية الفردية يف دافعية اإلجناز وشدة واجتاه  -

  .قلق املنافسة الر'ضية pبعاده الثالثة

توجد فروق دالة إحصائيا بني العيب األنشطة الر'ضية اجلماعية يف دافعية اإلجناز وشدة واجتاه  - 

  .قلق املنافسة الر'ضية pبعاده الثالثة

  .توجد عالقة بني شدة واجتاه قلق املنافسة الر'ضية pبعاده الثالثة ودافعية اإلجناز -

اد معاجلتها فقد استخدم املنهج الوصفي نظرا لطبيعة البحث واملشكلة املر منهج البحث: 

  .µلطريقة املسحية

 :لقد مت اختيار العينة µلطريقة العمدية من العيب الدرجة األوىل على النحو التايل عينة البحث:

العبا لكل نشاط ر'ضي قيد الدراسة خالل  µ30لنسبة لالعيب األنشطة الفردية مت اختيار 
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العب يف الر'ضات  100م، اÒموع 1999ملوسم الر'ضي لعام بطولة اجلمهورية املقامة يف ا

  .الفردية

العبا لكل نشاط ر'ضي قيد الدراسة خالل املوسم  µ25لنسبة لألنشطة اجلماعية مت اختيار 

 .العبا يف الر'ضات اجلماعية 100م، اÒموع 1999الر'ضي لعام 

   هي:استخدم الباحث أداتني جلمع البياhت و  أدوات البحث:

قائمة االجتاهات الر'ضي وقام حممد حسن عالوي بتعريب القائمة وحتتوي على بعدي دافع  -

  .عبارة فقط 20إجناز النجاح وبعد جتنب الفشل وعدد 

الصورة املعادلة لقائمة حالة قلق املنافسة ........ اليت صممها مارتز وأعوانه واليت تقتصر  -

لبدين والقلق املعريف والثقة µلنفس. µقتباسه وتعريبه على قياس شدة كل من حاالت القلق ا

  . عبارة موزعة على األبعاد الثالثة µلتساوي 27حممد حسن عالوي. وحيتوي هذا املقياس على 

  :أهم النتائج

متيز العبو األنشطة الر'ضية الفردية عن العيب األنشطة الر'ضية اجلماعية يف قلق املنافسة  -

  .كشدة واجتاه ودافعية اإلجنازpبعاده الثالثة  

  .متيز العبو املصارعة عن العب األنشطة الفردية املختارة يف شدة القلق البدين - 

  .متيز العبو املصارعة واملالكمة ورفع األثقال عن العيب اجلو دو يف شدة القلق املعريف -

  .ة الثقة µلنفسمتيز العبو املالكمة واجلو دو ورفع األثقال عن العيب املصارعة يف شد -

متيز العيب اجلو دو عن العيب املصارعة واملالمة يف اجتاه القلق البدين وكذا العب املالكمة  -

  .واجلو دو عن العبو رفع األثقال

متيز العيب اجلو دو عن العيب املصارعة واملالمة يف اجتاه القلق املعريف وكذا العيب املصارعة  - 

  .ورفع األثقال

  .صارعة عن العيب املالكمة واجلو دو ورفع األثقال يف دافعية اإلجنازمتيز العبو امل - 

  .متيز العيب اهلوكي والكرة الطائرة وكرة اليد عن العيب كرة القدم يف شدة الثقة µلنفس - 

متيز العيب اهلوكي والكرة الطائرة والقدم يف اجتاه القلق البدين وكذلك العيب القدم والطائرة عن  -

  .يالعيب اهلوك
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متيز العبو اهلوكي عن العبو الكرة الطائرة يف اجتاه الثقة µلنفس وكذلك العيب القدم والطائرة  - 

 عن العيب اهلوكي.

  منهجية البحث واجراءته امليدانية:

  الوصفي عن طريق املسح. منهــج البحــث:

يف البطولة الوطنية للقسم اختذh منوذج "العينة املنتظمة" حبيث ركزh على الرتتيب  عينــة البحــــث:

الوطين األول، اخرتh الفرق املتصدرة، ويف وسط الرتتيب، وأخر ديل الرتتيب من خالل ترتيبنا هلا 

  من خالل نتائجها ضمن هذه البطولة. 

 .) يوضح أفراد العينة الذين مشلتهم الدراسة01جدول رقم(

  عدد الالعبني  القسم  الرتتيب  الفرق

مقدمة   وفاق سطيف 

  رتتيبال

  15 قسم وطين أول

  15 قسم وطين أول  شبيبة جباية 

  تلمسان
  وسط الرتتيب

  15 قسم وطين أول

  15 قسم وطين أول  `تنة

  حسني داي 
  مؤخرة الرتتيب

  15 قسم وطين أول

  15 قسم وطين أول  سعيدة

  العبا 90  مرحلة الذهاب 16اجلولة   فرق 6

  

  :* أدوات البحث وكيفية تطبيقها وتصحيحها

وقع اختيار الباحث بعد موافقة احملكمني على اختبار التوجه التنافسي / ترمجة حممد حسن 

  عالوي

ذكر حالتك بعد كل منافسة ترمجة حممد حسن عالوي " Gill.Dمن تصميم:د�i جل 

ر'ضية وعن درجة رضاك أو عدم رضاك عن نتائج أدائك، ويف ضوء ذلك حاول أن تضع دائرة 

دد درجة رضاك أو عدم رضاك يف احلاالت التالية اليت قد حتدث يف املنافسة حول الرقم الذي حي

  الر'ضية".
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  اختبار التوجه النفسي

منتهى   العبارات  م

 معد

  الرضا

منتهى   الدرجات

  الرضا

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  صفر  قمت pداء جيد وفزت يف املنافسة  1

قمت pداء سيئ وا�زمت يف   2

  املنافسة
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  صفر

قمت pداء جيد وا�زمت يف   3

  املنافسة
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  صفر

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  صفر  قمت pداء سيء وفزت يف املنافسة  4

  

الت البحث   :جما

  :لقد مت اجناز هذه الدراسة يف مدة زمنية موزعة كااليت: * اuال الزمين

   15/01/2012إىل  15/05/2011اجلانب النظري من  - 

  05/04/2012إىل  13/10/2011اجلانب التطبيقي من  - 

ص : * اuال املكاين مت توزيع االستمارات على الالعبني يف املالعب اخلاصة µلفرق خالل احلص

التدريبية وذلك على مستوى مركز وفاق سطيف، مركز شبيبة جباية، مركز شبيبة القبائل، مركز 

  .بليدة ورائد القبةمولودية سعيدة، مركز احتاد ال

العبا من كل  15متت توزيع االستمارات اخلاصة µالختبارات الثالث على * اuال البشري:

العبا من القسم الوطين األول مرحلة الذهاب للموسم الكروي  90فريق إىل جمموع 

(وفاق سطيف، شبيبة جباية، إحتاد العاصمة،  :وكانت الفرق على النحو التايل 2012//2011

  ولودية اجلزائر، احتاد البليدة ورائد القبة)م
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الجهزة ووسائل مجع معلومات البحث:األ   دوات وا

  * الوسائل البحثية وتتضمن:

  املصادر واملراجع العربية واالجنبية. -   مقابالت شخصية. -   االستبانة. - 

  استخدام مقياس الثقة µلنفس كحالة وكسمة. - 

  * األجهزة واألدوات املستخدمة: 

  ).Castonحاسبة االلكرتونية نوع ( - 

  ).1) عدد(acerحاسبة شخصية نوع ( - 

  ادوات مكتبية (اوراق، قلم). - 

مت توزيع االستبيان مبساعدة الطاقم املساعد يف نفس اليوم * إجراءات البحث امليدانية: 

  واستعادÉا يف تفس الساعة وهذا يرجع لبساطة االختبار ووضوح عبارته.

  ة للمقياس: * األسس العلمي

لغرض التأكد من قدرة املقياس على قياس ما وضع من اجله وهي (درجة الرضا) الصدق:  -

مت اللجوء إىل الصدق الظاهري، وذلك بعرض املقياس على عدد من السادة املختصني يف علم 

النفس الر'ضي ألخذ آرائهم حول مدى صدق املقياس، وبعد ذلك مت مجع استمارات املقياس، 

وهذا يعين أن املقياس صادق ألنه  %95ت نسبة اتفاق بني السادة املختصني تصل اىل وظهر 

  فأكثر من آراء احملكمني يف هذا النوع من الصدق). %75على الباحث (احلصول على موافقة 

لغرض إجياد معامل ثبات املقياس، اعتمد الباحث على طريقة االختبار وإعادة  الثبات: -

ألداة lبتة إذا أعطت النتائج نفسها يف قياسها للظاهرة مرات متتالية، فقد مت االختبار، إذ (تعد ا

) العبني من العبني فريق الشبيبة والذين هم من ضمن 9تطبيق املقياس على عينة مؤلفة من(

) أ'م مت تطبيق املقياس مرة أخرى على نفس الالعبني وµستخدام 7جمتمع البحث، وبعد مرور (

البسيط بني االختبارين األول والثاين، مت إجياد معامل الثبات لكل بعد من أبعاد معامل االرتباط 

   .املقياسني
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  الذي ميثل قيم معامل الثبات ملقياسي الثقة `لنفس 1جدول رقم 

 معامل الثبات الثبات اختبارات الثقة `لنفس

الداء    0,87 التوجه اىل ا

  

0,93 

 0.88  التوجه اىل املنافسة

 0,86 اىل األداء الكلي التوجه

   :* الوسائل اإلحصائية

استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية املناسبة وµلشكل الذي خيدم البحث، ومت حسبها عن  - 

املتوسط احلسايب/ االحنراف املعياري/ معامل االرتباط البسيط  :طريق برhمج أسس pسس

  .LSD(بريسون)/ حتليل التباين و

  ائج:* عرض ومناقشة النت

من خالل إشكالية البحث وتبعا لألسلوب االحصائي املطلوب للمعاجلة وخدمة للموضوع، 

  نعرض اجلداول املوالية:

 يوضح فرق املتوسطات احلسابية يف املتغريات قصد الدارسة ضمن اختبار التوجه  2جدول رقم 

  توجه إىل األداء الكلي  توجه إىل نتيجة  توجه إىل أداء العينة

  مةفرق املقد

 4,0333 8,1667 4,1333 املتوسط

 30 30 30 العينة

 2,78522 1,91335 2,02967 االحنراف املعياري

 فرق وسط ترتيب

 7,0667- 2,3333- 4,7333 املتوسط

 30 30 30 العينة

 3,39303 2,64358 2,14851 االحنراف املعياري

 فرق املؤخرة

 5,8667- 9,5000- 3,6333- املتوسط

 30 30 30 العينة

 2,45979 1,73702 1,69143 االحنراف املعياري

 2,9667- 1,2222- 1,7444 املتوسط اÒموع



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن

ة  جامعة مستغانموالریاضی  

40 

 90 90 90 العينة

 5,76789 7,59476 4,29675 االحنراف املعياري

  

  يوضح فرق املتوسطات احلسابية للمتغريات قصد الدراسة )1شكل بياين رقم (

; توجه الى األداء
4,1

8,17; النتيجة
; األداء الكلي
4,03

; توجه الى األداء
4,73

2,33-; النتيجة

-; األداء الكلي
7,06

-; توجه الى األداء
3,63

9,5-; النتيجة

-; األداء الكلي
5,87

-15

-10

-5

0

5

10

فرق متوسطات التوجه التنافسي

فرق المقدمة فرق و سط الترتيب فرق المؤخرة

 
يتنب ان فرق املتوسطات دال احصائيا وهو ملصلحة فرق املقدمة  02خالل اجلدول رقم  من

ضمن مجيع املقارhت تليها فرق وسط الرتتيب الت تسبق فرق املؤخرة ولغرض التحقق قام 

  الباحث حبساب التباين بغية ºكد من الفروق ضمن اجلدول املوايل.
  ات قصد الدراسةيوضح تباين العينة يف املتغري  3جدول رقم 

 اختبار التوجه اىل املنافسة
جمموع 

 املربعات
 درجة احلرية

متوسط 

 املربعات
F 

الدال

 لة

 توجه إىل أداء

 1306,82  داخل اÒموعات

2 

87 

89 

 

653,41 169,03 ,00 

 3,86 336,30 بني اÒموعات

 
  

 1643,12 اÒموع
  

توجه إىل 

 نتيجة

  داخل اÒموعات
4737,22

2 

2368,6

1 
519,93 ,00 

 4,55 396,33 بني اÒموعات
  

 5133,56 اÒموع
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توجه إىل 

 األداء الكلي

 00, 131,90 1113,3 2226,60  داخل اÒموعات

 8,44 734,30 بني اÒموعات
  

 2960,90 اÒموع
   

  

بغية التعرف على و  0.05يتبني ان الفروق دالة احصائيا عند مستوى  3رقم من خالل اجلدول 

اجتاهها بغية ترتيب فقد قام الباحث حبساب فرق املتوسطات من خالل تطبيقه لطريقة اقل فارق 

  معنوي خمفي واجلدول املوايل يوضح ذلك.
  يوضح املقارنة املتعددة 4اجلدول رقم 

LSD 

 العينة (J) العينة (I) املتغريات املستقلة
  فرق املتوسطات

(I-J) 

 

 الداللة

 

 إىل أداءتوجه 

1  
2 -,60000 ,240 

3 *7,76667 ,000 

2 
1 ,60000 ,240 

3 *8,36667 ,000 

3 
1 *7,76667- ,000 

2 *8,36667- ,000 

 توجه إىل نتيجة

1  
2 *10,50000 ,000 

3 *17,66667 ,000 

2 
1 *10,50000- ,000 

3 *7,16667 ,000 

3 
1 *17,66667- ,000 

2 *7,16667- ,000 

 توجه إىل األداء الكلي
1  

2 *11,10000 ,000 

3 *9,90000 ,000 

2 1 *11,10000- ,000 
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3 -1,20000 ,113 

3 
1 *9,90000- ,000 

2 1,20000 ,113 

 .فرق املتوسطات دال عند املستوى 0.05.*

  

وعليه ميكن  0.05وق هي دالة عند مستوى الداللة يتبني ان الفر  4من خالل اجلول رقم 

  اإلدالل µالستنتاجات التالية: 

  µلنسبة للتوجه إىل األداء: - 

ال توجد فروق دالة إحصائيا يف رضا التوجه إىل األداء بني فرق الرائدة وفرق وسط  •

 الرتتيب.

 لرتتيب.توجد فروق يف التوجه إىل األداء بني فرق املؤخرة وفرق املقدمة ووسط ا •

  µلنسبة للتوجه اىل النتيجة: - 

 توجد فروق دالة إحصائيا وهي ملصلحة الفرق املتصدرة يف مجيع املقارhت. •

 توجد فروق دالة إحصائيا وهي ملصلحة الفرق وسط الرتتيب مقارنتا µملؤخرة. •

  µلنسبة للتوجه حنو األداء الكلي: - 

 درة يف مجيع املقارhت.توجد فروق دالة إحصائيا وهي ملصلحة الفرق املتص •

 توجد فروق دالة إحصائيا وهي ملصلحة الفرق وسط الرتتيب مقارنتا µملؤخرة. •

  2012/2011حيث تتفق هذه النتائج مع ترتيب الفرق وترتيب األندية ملوسم 
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 النقاط فرق عليه له خسر تعادل فاز لعب الفريق  م

 53 13 40 53 9 5 16 30 وفاق سطيف 1

 53 14 26 40 7 8 15 30 شبيبة جباية 2

 52 12 25 37 8 7 15 30 احتاد اجلزائر 3

 48 6 28 34 8 9 13 30 شباب بلوزداد 4

 47 7 34 41 11 5 14 30 أومليب الشلف 5

 44 2 33 35 8 11 11 30 مولودية اجلزائر 6

 44 13 25 38 10 8 12 30 شباب `تنة 7

 44 2 37 39 10 8 12 30 وداد تلمسان 8

 41 6 23 29 9 11 10 30 شبيبة القبائل 9

 38 3- 31 28 14 5 11 30 احتاد احلراش 10

 38 1- 39 38 12 8 10 30 مولودية العلمة 11

 36 7- 42 35 10 12 8 30 شباب قسنطينة 12

 35 13- 51 38 13 8 9 30 مولودية وهران (كرة القدم) 13

 31 23- 46 23 13 10 7 30 مجعية اخلروب 14

 26 10- 39 29 14 11 5 30 نصر حسني داي 15

 24 18- 46 28 18 6 6 30 مولودية سعيدة 16
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  واملصادر واملراجع املقدمة ضمن مقدمة هذا البحث ودوافع إجنازه. وهذا أيضا ما يتفق

  * منا قشة الفرضيات:

على ضوء النتائج واملعاجلة اإلحصائية، ومن خالل مناقشتنا للنتائج كتحصيل حاصل ضمن      

االستنتاجات اليت أوردÉا هذه التجربة، فإن الباحث يشري إىل حتقق الفرض والذي افرتض فيه أن 

ائج ترتيب الفرق تنعكس على مستوى رضا توجه الالعب إىل املنافسة، حيث يتميز رضا نت

الفرق الرائدة إىل التوجه إىل األداء مقابل النتيجة اليت تنعكس بدورمها على األداء الكلي، عكس 
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الفرق املتصدرة ملؤخرة الرتتيب اليت يبق هدفها البقاء ضمن هذا القسم، وهذا ما يتفق ºكيد كل 

على أن النجاح يعين أشياء خمتلفة، وختتلف µختالف  nicholasونيكولز  Mearمن ماير 

األفراد، وعلى ذلك فإن حماولة التنبؤ µلسلوك بقياس ثقة الر'ضي بنفسه تتطلب أيضا قياس 

اهلدف الذي تعتمد عليه ثقة الر'ضي بنفسه، ولذلك يبدو هاما أن يتضمن منوذج الثقة الر'ضي 

عتمد على األهداف اليت يكافح من أجلها الالعبون عندما يتنافسون، ولتحقيق ذلك مفهوما ي

" وهو يشري إىل ميل compétitive orientationمت صياغة مفهوم "التوجه التنافسي 

الالعبني إىل الكفاح حنو حتقيق هدف معني يف الر'ضة، ويؤكد وجود الدالئل املدعمة لوجود 

" وسبورتري EWING1981ملواقف الر'ضية كل من "أو ينج االجتاهات حنو اهلدف يف ا

SPREITZE 1979 "أيضا وجود هذه الدالئل يف  1980" وآخرون كما يؤكد "نيكولز

). هلذا يؤكد الباحث أن االعتماد على مالحظه املدرب يعد تدبري 2املواقف غري الر'ضية (

ملعايري ستؤثر على مستوى إعداد hقص يف ضل وجود االختبارات النفسية وأن اإلخالل aذه ا

الالعب، ممّا يؤثر على اجلماعة أو الفريق، وهلذا نقرتح ضرورة تطبيق االختبارات النفسية ضمن 

  مجيع األصعدة بغية بناء برhمج إعدادي ميكن الالعب اجلزائري من اخلروج من دائرة األزمات.

  * اقرتاحات:

  يف ضل احلدود البحث يقرتح الباحث ما يلي:

 االهتمام µإلعداد النفسي للر'ضيني وهذا من خالل اجراء دراسات مقارنة. - 

 ادراج اخصائي نفسي يف النوادي الر'ضية. - 

 االهتمام µلثقة µلنفس ملا هلا اثر µلنتائج. - 

  معاجلة اإلحباط حالة مرور الفريق µألزمات. - 

  

  

  

  

  املصادر واملراجع:
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). توظيف الوسائط املتعددة يف تدريس مهارات كرة 2006خــالد حــسني حــسن عـــزت. ( - 

 السلة. قطر: رسالة دكتورة منشورة يف امللتقى حنو تدريس متميز جامعة قطر معهد الرتبية.

). مبادئ علم النفس الر'ضي ؛املفاهيم والتطبيقات. مصر: دار  2003امحد أمني فوزي. (  - 

  .1الفكر العريب، القاهرة ط

  . (بال çريخ). سيكولوجية الفريق الر'ضي. (2008)ني طارق حممد بدر الدينأمحد فوزي أم - 

). الثقة µلنفس وعالقتها ببعض املتغريات لدى طلبة كلية 2007أنوار غامن حيىي الطائي.( - 

  ).1)، العدد (14الرتبية يف جامعة املوصل. العراق: جملة الرتبية والعلم، اÒلد (

). بعض السمات النفسية وعالقتها بدقة التصرف احلركي 2011(رحيم حلو علي الزبيدي.  - 

لالعيب املبارزة الناشئني بسالح الشيش. العراق: جملة علــوم الرتبية الر'ضية العدد الرابع اÒلد 

 الرابع.

). دراسة حتليلية للتحركات الدفاعية و اهلجومية األساسية 1989فرج حسني بيومي. ( - 

ة يف كرة القدم. جبمهورية مصر العربية: رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية لالعيب الفرق املمتاز 

  الرتبية الر'ضية للبنني µإلسكندرية، جامعة حلوان.
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فاعلية استخدام الوسائط املتعددة يف تطوير خطط اللعب.  

 الدفاعية لالعيب كرة القدم
 حبث جترييب أجري على أكابر فريق وداد مستغامن لكرة القدم

  معهد الرتبية البدنية و الر4ضية جامعة مستغامن     ميم املختار ا.

 

 :ملخص

ط املتعددة يف تطوير اخلطط هدفت الدراسة إىل الكشف عن أمهية استخدام الوسائ     

الدفاعية، حيث افرتض الباحث أن استخدام هذه الوسائط يساهم يف تنمية التصرف اخلططي 

أكابر فريق كرة القدم، عكس االعتماد على املدرب كمصدر وحيد العيب الدفاعي لدى 

ملتمثلة يف للمعرفة. وللتحقق من ذلك اعتمد الباحث على التصميم التجرييب Cلعينة الواحدة وا

العبني أساسني ضمن الفريق، مت تتبعهم يف الدوري  10أكابر فريق الوداد والذي بلغ تعدادهم 

مبعدل ثالثة مقابالت ذهاC وإCY، حيث هدف الباحث من خالل ذلك إىل حتديد جممل 

األخطاء ووضع برcمج مصحح من خالل استخدامه للوسائط بغية استدراك النقائص وتدعيم 

لقوة، ولتحقيق ذلك فقد استخدم الباحث برcمج حتليل املبارYت يف مجع البياcت وفق نقاط ا

ما اتفق عليه اخلرباء ضمن االستمارة احملكمة، وبغية التحقق من النتائج فقد استخدم الباحث 

الطرق اإلحصائية املوالية "ت" للعينات املرتبطة والنسبة املئوية واليت أدلت نتائجها صحة 

ات الباحث، وعلى أساسها فان الباحث يوصي Cستخدام طريقة حتليل املبارYت كأساس افرتاض

علمي يف معاجلة األخطاء كما يقرتح اجراء دراسة أخرى تتناول أمهية الوسائط يف تنمية اللعب 

  اهلجوي.

 اخلطط الدفاعية. برBمج الوسائط املتعددة/ تكنولوجيا التدريب/ الكلمات املفتاحية:
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Résumé En FRANÇAIS: 

La technologie joue un rôle principal dans la fourniture des sources 

d’enseignement et d’entraînement, l’ordinateur un des plus importants moyens 

technologiques utilisés dans ce domaine, corrige les fautes, chacune à part des 

joueurs et contribué à la simplification des plans d’entraînement, on gagne ainsi 

du temps et aboutit à l’amélioration du processus d’entraînement. 

Partant des opinions des chercheurs, Mon expérience théorique ET Celle 

acquise sur le terrain ET l’avis des experts de football en Algérie, on constate que 

les moyens audiovisuels ne sont pas employés dans le domaine de l’entraînement. 

 C’est ainsi que le chercheur a pu déterminer l’objet de son études : 

connaître l’effet de l’utilisateur des moyens technologiques d’analyse scientifique 

sur l’amélioration et le développement des tactiques défensives des footballeurs. 

Mots clés : technologies d’entrainments / les programmes interactive / 

Tactique -défensive 

 

Abstract : 

     Technology plays a principal role in providing sources teaching and 

training,the computer is one of these important technological tools used in this 

domain it corrects the mistakes of each player and contribute in simplifying the 

training programmes and like this we can gain time and helps in the development 

of training processus. 

Unfortumately i discovered that the audiovisual tools are mot used in 

training,this is what i noticed in my theoric experience,from searchers opinions 

and experts of algerian football. 

This is way the searcher determine that the results of his research are reconizing 

the effect of using technological tools in scientific analyses in the amelioration 

and developmnt of tactic defensive of footballers. 

Key words :training technologies/interactive programmes/tactic-

defensive 
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  مقدمة: -1

تعترب كرة القدم اللعبة األكثر شعبية على وجه األرض، تطورها وشعبيتها مل يكوc وليد      

الصدفة بل كان cتج عن أحباث وتفاعل علوم خمتلفة كعلم النفس، التدريب الرYضي، علم 

احلركة، االجتماع والتشريح...إخل من العلوم اليت سامهت يف الرفع من مقدرة الالعب 

والفنية والنفسية والذهنية معتمدة على أسس علمية للوصول Cلالعب إىل الفورمة الفسيولوجية 

  الرYضية.

إن كرة القدم احلديثة تتطلب من الالعبني إعدادا بدنيا ومهارY ونفسيا وخططيا عاليا،      

لغرض إحداث الفارق وحتقيق التفوق، ومنه يتطلب من الالعبني تنظيم جيد وحسن التمركز فوق 

 يدان لغرض تسهيل املهام بني الالعبني وتشديد اخلناق على اخلصم من أجل حتقيق االنتصارامل

. واملدرب الناجح هو املدرب املتمكن واملّلم )173، ص 2008(حسن السيد أبو عبده: 

مبجال علم التدريب احلديث الذي يعمل على حسن توجيه األداء اجلماعي لالعبني خالل 

تمام بضرورة إتقان مهاراµم احلركية واخلططية املطبقة خالل التدريبات، املبارYت، وذلك Cاله

). 45- 44، ص 1999لغرض الرفع من مستوى األداء أثناء املباراة (عادل عبد البصري علي: 

واإلعداد اخلططي هو حمصلة الستغالل كافة أنواع اإلعداد سواء بدنية، مهارية أو نفسية لالعبني 

 ½دف إكساب الالعبني املعلومات واملعارف والقدرات اخلططية املختلفة، خالل املوسم التدرييب

وإتقاÀا Cلقدر الكايف الذي ميكنهم من حسن التصرف يف خمتلف املواقف املتغرية أثناء املباراة 

). أصبح التخطيط يف جمال 102، ص 1989(طه إمساعيل، عمرو أبو اÁد، إبراهيم شعالن: 

ديث ضرورY وهاما يف إعداد الالعبني إعدادا متزc ومتكامال يف مجيع التدريب الرYضي احل

ولضمان تدريب cجح وفعال كان من الضروري  النواحي البدنية، املهارية، النفسية واخلططية.

على املعنيني بشؤون كرة القدم إتباع أحسن الطرق وأجنحها، واإلملام Cملبادئ األساسية لعلوم 

ص املراحل العمرية (أصاغر، أشبال وأواسط) واالعتناء ½م وتطوير التدريب ومعرفة خصائ

إمكانياµم البدينة، املهارية، النفسية واخلططية Çسلوب علمي صحيح لغرض الرفع من مستوى  

). ال بد 187، ص 1994كرة القدم اجلزائرية وحتقيق النتائج اجليدة مستقبال (مفيت إبراهيم: 

ساسيا يف توفري مصادر التعليم والتدريب املتعددة، حبيث ال يكون أن تلعب التكنولوجيا دورا أ
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املدرب هو املصدر الوحيد للعملية التدريبية، وإمنا تشرتك الوسائط املتعددة اليت تعتمد على 

الكمبيوتر، وشبكات االتصال للتعلم عن بعد، وهذا ما يتطابق مع ما جاء به                         

)، والكمبيوتر أحد أهم وأبرز وسائل تكنولوجيا التعليم 78، ص 1998اليمني: (أبو داوود عبد 

والتدريب احلديثة حيث يستطيع الالعب التفاعل معها، حيث متده Cلتغذية الراجعة الفورية كما 

أÀا تشد انتباهه من خالل استخدام بعض املثريات الصوتية والبصرية، اليت تتفق مع استجابة 

، 1997(أبو العال عبد الفتاح:  1986وخطط املدرب نقال عن بالتونوف الالعب ألهداف 

) وكذلك يعمل الكمبيوتر على تصحيح أخطاء الالعب كال على حده، ويسهم يف 14ص 

 تسهيل وتبسيط خطط التدريب واختصار الوقت مما يساعد على االرتقاء Cلعملية التدريبية.

  )119، ص 2000(عبد احلميد شرف: 

  مشكلة: -2

اليوم كرة القدم تفرض على الالعبني واجبات ومهمات حركية كثرية، وجهد بدين كبري ودقة      

الرتكيز، أثناء املبارYت لغرض حتقيق النتيجة، ومع تطور طرائق التدريب وخطط اللعب اضطر 

ططية، املدربني إىل إعداد الالعبني إعدادا متكامال من النواحي البدنية، املهارية، النفسية واخل

لتنفيذ هذه الواجبات بفاعلية وإجيابية أفضل وخاصة الواجبات اخلططية الدفاعية. واملتأمل 

واملتتبع ملستوى كرة القدم اجلزائرية عرب Òرخيها، يالحظ منذ الوهلة األوىل ذلك التذبذب وعدم 

  االستقرار يف املستوى.

املدربني، واخلرباء املعنيني بشؤون كرة وعند قيامنا مبجموعة من املقابالت واالستفسارات مع      

القدم، حول طرق التدريب املستخدمة لتنمية اجلانب اخلططي عند العيب كرة القدم بصفة 

عامة، ومدى استخدام الوسائل السمعية البصرية كالفيديو مثال لتحسني اخلطط الدفاعية بصفة 

  خاصة.

ورة العشوائية اليت ينتهجها املدربون ولقد عكست إجاCت هؤالء اخلرباء واملعنيني الص     

لتخطيط تدريباµم، Cإلضافة إىل جهلهم ألساليب وطرق التدريب احلديثة، Cإلضافة إىل عدم 

توظيفهم للوسائل السمعية البصرية يف جمال التدريب، ومن خربة الباحث امليدانية كالعب 

ميدان دفاعي، فإنه يتفق مع أساسي يف فريق وداد مستغامن لكرة القدم أكابر وكالعب وسط 
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) و(cصر عبد القادر: 5، ص 2004)، (بن قوة علي: 4، ص2006(منصور بلكحل: 

) أن كل ما نشاهده من أخطاء الالعبني واألخطاء الدفاعية املتكررة cتج عن 7، ص 2006

 عدم مناسبة أساليب التدريب املتبعة يف تطوير اخلطط الدفاعية، كما يتفق الباحث مع (أبو

) أن املدرب اجلزائري يعتمد على التقدير بدل التقومي 78، ص 2000داوود عبد اليمني: 

احلركي يف بناء الربامج التدريبية، ومنه يرى الباحث أن مثل ذلك ال يتم إال Cستخدام الفيديو 

والكمبيوتر كوسائط متعددة لتحليل املبارYت، لغرض توضيح خطط اللعب وتقييم األداء والرفع 

مستوى الالعبني، حيث متدهم Cلتغذية الراجعة الفورية من خالل اكتشاف األخطاء يف  من

األداء والعمل على تصحيحها، وحتسني التكتيك اخلططي وتطويره، وعدم االقتصار على الطرق 

التقليدية للعملية التدريبية. ومن هذا املنطلق ومواكبة للتقدم العلمي يف استخدام الوسائل 

ة احلديثة يف جمال تطوير التفكري اخلططي لالعيب كرة القدم قد رأى الباحث القيام التكنولوجي

  ½ذا البحث.

كل هذه األسباب جعلت الباحث حياول حل هذه اإلشكاليات وذلك من خالل طرح    

  التساؤالت التالية:

  كرة القدم؟. هل حتليل املبارYت Cستخدام الوسائل السمعية البصرية يرفع املستوى عند العيب  1

. هل اإلعداد الذهين اجليد لالعبني يف اجلانب اخلططي الدفاعي (فردي، مجاعي) يساعد يف 2

 حتقيق النضج التكتيكي؟

. هل ميكن احلد من خطورة حاالت اللعب اهلجومية الثابتة على اجلانب الدفاعي للفريق من 3

 خالل دراسة االحتماالت العلمية اخلاصة Cلتكتيك الدفاعي؟

  أهداف البحث: -3

  يهدف هذا البحث املقام على العيب كرة القدم فريق وداد مستغامن جهوي غريب إىل:     

. التحليل العلمي للجوانب اإلجيابية والسلبية للتكتيك الدفاعي لالعبني Cستخدام الوسائط 1

  املتعددة (الفيديو والكمبيوتر) ألغراض التالية:

  الدفاعي الفردي واجلماعي لعينة البحث. إتقان وتطوير التكتيك اخلططي - أ
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التشخيص العلمي لنقاط القوة والضعف لتحسني التكتيك الدفاعي يف حاالت اللعب  - ب

  الثابتة (ضربة زاوية، رمية جانبية، ضربة حرة مباشرة وغري مباشرة..).

باراة يف  . تصميم برcمج وسائط متعددة مقرتح Cستخدام تكنولوجيا التحليل العلمي الفين مل2

  كرة القدم. 

. التعرف على أثر استخدام الوسائل التكنولوجية للتحليل العلمي يف حتسني وتطوير اخلطط 3

  الدفاعية لالعيب كرة القدم.

  يفرتض الباحث: فروض البحث: -4

. استخدام التكنولوجيا يف حتليل املبارYت، يعمل على حتديد نقاط القوة والضعف، ويساعد 1

  ط اللعب الدفاعية.على تطوير خط

. الربcمج التدرييب املقرتح Cستخدام الوسائط املتعددة يف حتليل املبارYت، يؤثر إجيابيا على 2

  تطوير التفكري اخلططي الدفاعي لالعيب كرة القدم.

. دراسة حاالت الّلعب اهلجومية الثابتة للمنافس واحتماالµا الدفاعية، تساعد على ارتكاب 3

  عية ممكنة خالل املبارYت واحلد من تلقي األهداف.أقل أخطاء دفا

  أمهية البحث: -5

يعتمد هذا البحث على حتليل اجلانب اخلططي عند العيب كرة القدم Cستخدام الوسائل  - 

  السمعية البصرية احلديثة بصفة عامة، واجلانب اخلططي الدفاعي بصفة خاصة.

عف للتكتيك الدفاعي الفردي واجلماعي، ويعمل على التشخيص العلمي لنقاط القوة والض - 

  Cإلضافة إىل اقرتاح حلول مناسبة لكل حالة على حدى.

كما يقوم هذا البحث بتوظيف التكنولوجيا احلديثة، يف حتليل املبارYت والوقوف على جمرYت   - 

اخلططية اللعب الدفاعية الثابتة واملتحركة لالعبني، ومعاجلتها لتحقيق النضج التكتيكي والكفاءة 

  للمدافعني.
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  التعاريف ملصطلحات البحث: -6

هو عبارة عن تنظيم متكامل، يضم الالعب واألجهزة واألفكار، تكنولوجيا التدريب:  - 6-1

واألداء وأساليب العمل واإلدارة، حيث تعمل مجيعها داخل إطار واحد لرفع كفاءة العملية 

  .)12، ص 1999 (الغريب زاهر:التعليمية والتدريبية وتطويرها. 

هو آلة ملعاجلة املعلومات والبياcت احلسابية، وفق نظام إلكرتوين الكمبيوتر:  -6-2

  وCستخدام لغة خاصة، وهذه اآللة تستطيع تنفيذ العديد من األوامر بسرعة فائقة.

برcمج حاسب آيل متعدد الوسائط، يتضمن عروضا لفظية برBمج الوسائط املتعددة:  - 6-3

مؤثرات صوتية ومرئية تتكامل مع بعضها يف شرح اخلربات  - متحركة - صور àبتة –ة وغري لفظي

اليت تتعلق بتعلم خطط التدريب فردY ومجاعيا (حتركات)، تتوقف على عدة نقاط أمهها اختاذ 

(شعبان عبد العزيز خليفة:  القرار الصحيح املناسب للموقف اخلططي الذي يتعرض له الالعب.

لوسائط املتعددة هي جمموعة من الوسائل، كالفيديو والكمبيوتر، هذا . وا)18، ص 2006

األخري الذي يعمل كربcمج حاسب آيل يساعد املدرب يف برجمة البياcت، وإعطاء النسب 

  الدقيقة والتحليل العلمي الفين لبياcت املباراة وتقييم االختبارات.

هارية، والنفسية والذهنية لالعيب الفريق، حماولة استخدام املميزات البدنية واملاخلطط:  - 6-4

من خالل حتركات هجومية أو دفاعية طبقا لظروف املباراة، يهدف اىل احلد من مميزات الفريق 

املنافس واالستفادة من نقاط ضعفه لتحقيق الفوز للفريق يف إطار قانون كرة القدم. وهناك 

ثناء املباراة واليت ينفذها العبو الفريق تعريف آخر للخطة هي "فن التحركات املدروسة قبل أو أ

  خالهلا وتكون هلا أهدافا دفاعية أو هجومية"

يعين احلالة اليت يكون عليها العبو الفريق حينما يفقد الكرة، سواء كان ذلك الدفاع:  - 6-5

بعد إÀاء اهلجوم الذي كانوا ينفذونه على مرمى الفريق املنافس أو حينما يتمكن العبو الفريق 

 ملنافس من االستحواذ على الكرة، أو بفقدها من أحد العيب الفريق أو خروجها خارج امللعب.ا

  .)29، ص 1994(مفيت إبراهيم:

  

  



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

55 

هي عبارة عن تكوين دفاعي بني العبني أو أكثر، يقومون مبجموعة اخلطط الدفاعية:  - 6-6

الفريق املنافس ½دف من اإلجراءات يف أي مكان من امللعب، حينما يفقدون الكرة وميتلكها 

إفشال هجمات الفريق املنافس وختطيطه يف النجاح يف إحراز هدف، ويتطلب الدفاع اجليد 

إتقان الالعبني لألداءات املهارية والتكتيكية الدفاعية وتنفيذها بصورة منظمة وسريعة وcجحة 

  )176،  ص 2001(حسن السيد أبو عبده:  بني خطوط اللعب املختلفة.

  ات املشاxة:الدراس -7

  : 1996دراسة أبوداوود عبد اليمني  - 7-1

أثر الوسائل السمعية البصرية (فيديو) على تعلم املهارات األساسية يف املدرسة «بعنوان      

  رسالة دكتوراه غري منشورة. » اجلزائرية لكرة القدم

ميكن اعتمادها يف يهدف هذا البحث التجرييب إىل معرفة الطريقة الصحيحة والناجحة اليت      

تعلم املهارات األساسية يف كرة القدم بواسطة الوسائل السمعية البصرية مستعمال الفيديو  

  كوسيلة.

  العبا مبتدç (املرحلة األوىل) مبدارسة كرة القدم اجلزائرية. 120وقد مشلت عينة البحث 

ساسية بواسطة التغذية واستنتج الباحث أثناء سري التجربة سهولة يف اكتساب املهارات األ     

  الراجعة عن طريق الفيديو.

أما التوصيات فركز الباحث على اجلوانب التعليمية والرتبوية وµيئة الالعبني نفسيا،      

للمشاركة الفعالة يف التطبيق واملشاهدة، مع فتح فروع متخصصة يف الوسائل السمعية البصرية 

إضافة إىل فتح فروع خاصة Cإلعالم الرYضي، كما  يف قسم ما بعد التدرج Cملعاهد اجلامعية،

أوصى أن يكون الدخول إىل مدارس كرة القدم اجلزائرية يف سن السادسة، وهو سن الدخول إىل 

  املدرسة األساسية، وقسم مراحل التعلم يف مدرسة كرة القدم إىل ثالث مراحل:

  سنة. 12إىل  11من  -   سنوات. 10إىل  9من  -   سنوات. 8إىل  6من  - 

صبان حممد  - 7-2    :1996دراسة 

رسالة » البصرية (الفيديو) على مستوى تعلم السباحة احلرة - أثر الوسائل السمعية «     

  ماجستري.



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

56 

يهدف هذا البحث التجرييب إىل معرفة أمهية الوسائل السمعية البصرية املتمثلة يف الفيديو،      

  احة احلرة.واعتمادها كوسيلة مهمة وcجحة يف تعلم السب

تلميذ من مدرسة ابن خلدون األساسية مبستغامن، ترتاوح  50وقد مشلت عينة البحث      

  سنة. 12 – 9أعمارهم ما بني 

البصرية (الفيديو) أثناء عملية تعلم  –واستنتج الباحث أن استخدام الوسائل السمعية      

  لالنتباه. السباحة احلرة، تساعد على تطوير مستوى السباحني بشكل ملفت

البصرية - وأهم التوصيات اليت قدمها الباحث االهتمام Cستخدام الوسائل السمعية     

(الفيديو) يف عملية التعلم والتدريب، Cإلضافة إىل تكوين إطارات يف املدارس الرYضية خمتصة 

  البصري، مع ختصيص قاعات العرض واإلعداد النظري يف خمتلف الرYضات. -يف السمعي

  :2005بلكحل خالد  -دراسة مسالييت خلضر - 7-3

» دور الوسائل التعليمية "الكمبيوتر" يف تعلم بعض املهارات األساسية يف كرة القدم«     

  شهادة ليسانس.

يهدف هذا البحث التجرييب إىل معرفة أمهية ودور الوسائل التعليمية متمثلة يف الكمبيوتر،      

  ارات األساسية يف كرة القدم.ومدى èثريها على تعلم بعض امله

العب من فريق احتاد سيدي خلضر لكرة القدم براعم مقسمني  40وقد مشلت عينة البحث      

  إىل جمموعتني.

واستنتج الباحث أن للكمبيوتر دور فعال واجيايب يف إطار تعلم بعض املهارات األساسية يف       

لتدريب يف تعلم بعض املهارات األساسية يف  كرة القدم، وCإلضافة لكونه وسيلة مكملة لطرق ا

  كرة القدم.

وأوصى الباحث ضرورة إدراج استعمال الكمبيوتر ضمن حمتوYت املنهج التدرييب الرمسي،      

وكذا إجراء حبوث علمية يف نفس الصياغة ملختلف املراحل العمرية من جهة وخمتلف 

 التخصصات الرYضية من جهة أخرى.
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  :راسات السابقةتعليق على الد -8

من خالل ما قام به الباحث من قراءات واستطالع لنتائج وتقارير األحباث السابقة      

واملرتبطة مبوضوع الدراسة، متكن من استخالص أهم الدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة واليت مت 

  االستعانة ½ا يف الدراسة وقد راعى الباحث اختيار ما هو متاح من إصدارات.

وقد استفاد الباحث من حتليل هذه الدراسات من حيث املنهج املستخدم، وهو املنهج      

التجرييب والوسائل واألدوات املستخدمة يف مجع البياcت كتحليل املبارYت واالختبارات 

املستهدفة من البحث، وكذلك يف طريقة بناء الربامج املقننة اليت تسمح بتطوير وحتسني التفكري 

خلططي الدفاعي األساسية Cستخدام الطرق والوسائل احلديثة كوسائط متعددة (الفيديو واللعب ا

  والكمبيوتر) يف عملية تدريب وإعداد اخلططي لالعيب كرة القدم.

وخالصة القول فإن من خالل الدراسات السابقة واملرتبطة، متكن الباحث من االستفادة يف      

احلالية، كما مت االستفادة من اإلجراءات املستخدمة يف تلك تشكيل إطارا نظرY ملوضوع الدراسة 

  البحوث كاملنهجية، اختيار العينات، أدوات البحث...إخل.    

  إجراءات البحث امليدانية: -9

استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته مع اإلشكالية قصد الدراسة منهج البحث:  - 9-1

) أن "املنهج التجرييب هو أقرب 107، ص 1995حيث يؤكد (عمار بوحوش حممد ذنيبات: 

مناهج البحوث حلل املشاكل Cلطريقة العلمية، والتجربة سواء مت يف امللعب أو يف القاعة أو جمال 

آخر هو حملاولة التحكم يف مجيع املتغريات والعوامل األساسية Cستثناء متغري واحد يتناوله 

 الباحث Cلدراسة".

  هة الغربية (بطولة ما بني الرابطات) لكرة القدم أكابر.فرق اجل: ا�تمع -9-2

  العيب فريق وداد مستغامن لكرة القدم أكابر.     العينة: -9-3 

  :جماالت البحث -10

متثلت عينة املختربين الذين استهدفهم البحث يف العيب فريق وداد ا�ال البشري:  -10-1

سنة والذي بلغ  23توسط عمري قدره ) لكرة القدم من صنف األكابر مبWAMمستغامن (

  العبني أساسيني ضمن املقابالت املسجلة. 10عددهم 
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  أجنز البحث يف: ا�ال املكاين: -10-2

  * مالعب كرة القدم اليت تقام فيها املبارYت داخل وخارج مستغامن.

  ).WAM* حتليل املبارYت مت يف مقر cدي وداد مستغامن (

يب يف مالعب كرة القدم مبستغامن من امللعب الكبري للفريق واملالعب * مت تطبيق برcمج التدر 

 اجلوارية وقاعة متعددة الرYضات.

  لقد امتدت فرتة العمل التجرييب على مرحلتني أساسيتني مها:ا�ال الزماين:  -10-3

 2006سبتمرب  10متثلت يف إجناز التجربة االستطالعية واليت امتدت من املرحلة األوىل:  -

واليت تزامنت مع فرتة بداية مقابالت البطولة، وتضمنت هذه املرحلة  2006أكتوبر ، 20إىل  

  اخلطوات التالية:

* فرتة إعداد مقابالت واستفسارات مع مدربني ومسؤولني يف جمال التدريب التخصصي لالعيب  

  كرة القدم أكابر للمستوYت العليا.

عداد الذهين والتفكري اخلططي الدفاعي بربcمج * فرتة البحث يف إعداد برcمج تدرييب لإل

الوسائط املتعددة، وهو برcمج حاسب آيل متعدد الوسائط يتضمن برجمة عدة أسئلة لالعيب 

ثواين، مث معرفة نسب اإلجاCت الصحيحة  5بصور àبتة ومتحركة لإلجابة عنها يف وقت حمدود 

  اخلاصة بكل العب.

  ج التدرييب اخلاص Cخلطط الدفاعية Cلوسائل السمعية البصرية.* فرتة البحث يف إعداد الربcم

  * فرتة إعداد االختبارات املهارية واخلططية لعينة البحث اليت ستقام عليهم التجربة.

 16متثلت هذه املرحلة يف تطبيق جتربة البحث األساسية، حيث امتدت من املرحلة الثانية:  -

  .2011مارس  30إىل  2010نوفمرب 

مبارYت متتالية يف مرحلة املنافسة   3وخالل هذه الفرتة الزمنية، مت إجراء حتاليل لـ      

  .2010 – 11 – 30إىل  2010 – 11 – 16كاختبارات قبلية من 

أشهر من منافسات البطولة،  04) املبارYت البعدية، فقد متت بعد قرابة 03أما حتليل (     

  2011 – 03 – 30إىل  2011 – 03 – 15وكانت بشكل متتايل أي من 

  املوايل يوضح رزcمة العمل امليداين للباحث مع عينة البحث: 1واجلدول رقم 
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  ) يوضح رزBمة حتليل املبار4ت القبلية والبعدية1جدول رقم (

  الفرتات

  املقابالت

  �ريخ حتليل

  املبار4ت القبلية
  

  الفرتات

  املقابالت

  �ريخ حتليل

  املبار4ت البعدية

  قابلة األوىلامل

WAM - CRT  
    2010نوفمرب  16

  املقابلة األوىل

WAM - 

OMA  

  2011مارس  15

  املقابلة الثانية

OMA - WAM  
    2010نوفمرب  23

  املقابلة الثانية

ESM - WAM 
  2011مارس  22

  املقابلة الثالثة

WAM - ESM  
    2010نوفمرب  30

  املقابلة الثالثة

WAM - 

GCM  

  2011مارس  29

  

  اسة الرئيسية:الدر  -11

  مرحلة تصوير املبار4ت: -11-1

بعد أن قام الباحث يف اخلطوة السابقة بتحليل ومناقشة نتائج االختبارات املعرفية اخلاصة      

Cملدربني والالعبني، تناول الباحث يف اخلطوة الثانية تصوير املبارYت، حيث استخدم الباحث 

، 03) وعددها Numériqueريات من نوع (أجهزة الفيديو واملتمثلة يف أحدث الكام

الكامريا األوىل مركزية من النوع الكبري موقعها يف منتصف امللعب، أما الكامرتني األخرى من 

) يسهل التنقل ½ا ومحلها فموقعها يف طريف Digital Numériqueالنوع الصغري (

  امل.امللعب، ومهام هذه الكامريات متشابه يف تصوير شريط املباراة Cلك

كما استعان الباحث بفريق خمتص هلم خربة يف جمال التصوير، وسبق هلم وأن تعاملوا مع       

مبارYت كرة القدم، كما استعان الباحث بفريق عمل مساعد متكون من أساتذة واملدربني ال 

سنوات تدريب لغرض التحليل املوضوعي للجوانب الدفاعية لالعبني الثابتة  03تقل خربµم عن 

املتحركة وتشخيص نقاط القوة والضعف للتكتيك الدفاعي بعد حتضري بطاقات فنية لكل و 

  العب.
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قبل تصوير املباراة الرمسية، قام الباحث مع املختصني وفريق العمل من تصوير مباراة ودية      

) وسريع غليزان، للوقوف WAMجتريبية واليت جرت مبلعب مستغامن بني فريق وداد مستغامن (

الصعوCت اليت قد تواجه الباحث سواء يف طريقة التصوير أو كيفية حتليل جمرYت الّلعب على 

الدفاعية املوجهة للقياس الفعلي املستهدف من البحث، كما نظم معهم لقاء عمل قبلي مت فيه 

الشرح املفصل لكل جمرYت وطرق التحليل، مع العرض النموذجي ألكثر من مرة وخاصة بعد 

  ملقابلة التجريبية.إÀاء شريط ا

بعد انتهاء من شريط املقابلة الودية، مت توظيف جمرYت اللعب وبياcت املباراة على جهاز      

الكمبيوتر املتعدد الوسائط لتشخيص األهداف املراد تقييمها من الصور الثابتة واملتحركة، 

  ى جهاز الرسم على احلائط.ومعاجلة البياcت احلسابية وفق النظام اإللكرتوين، وطريقة عرضها عل

مبارYت متتالية يف  3بعد ضبط املتغريات السابقة، قام الباحث Cلدراسة األساسية بتصوير      

مرحلة املنافسة كاختبارات وحتاليل قبلية، وبعد تطبيق الربcمج التدرييب املقرتح Cستخدام الوسائل 

مبارYت متتالية يف  3مت إعادة تصوير أشهر  4السمعية البصرية أو الوسائط املتعددة وبعد 

  مرحلة املنافسة كاختبارات وحتاليل بعدية.

  مرحلة حتليل املبار4ت: -11-2

بعد إÀاء من تصوير شريط كل مباراة، حياول الباحث مع فريق العمل يف التحليل بعد مجع      

واجلماعية، وهذا من  جمموعة من االختبارات مقننة لقياس اجلوانب اخلططية الدفاعية الفردية

جمموعة مصادر ومراجع علمية Cلعربية واألجنبية، مع االستعانة بشبكة االنرتنت، وCلتنسيق مع 

مت ترشيح سبعة اختبارات لتقييم القدم،  بعض األساتذة والدكاترة واملدربني املختصني يف كرة

طريق هذه االختبارات  األداء املهاري الدفاعي والرتكيز على اجلانب اخلططي الدفاعي، وعن

ميكن تسجيل أو اكتشاف األخطاء املرتكبة والتشخيص العلمي لنقاط القوة والضعف للتكتيك 

الدفاعي الفردي واجلماعي، حيث يتم تسجيل عدد النقاط أو احملاوالت الصحيحة أو الفاشلة 

  حتليلها. لكل اختبار، وتقييم أداء الالعب يف مجيع االختبارات لكل املقابالت اليت يتم

  وتنقسم املالحظة املوضوعية لتحليل املباراة إىل ثالثة أنواع هي:

  . مالحظة وحتليل أداء العب معني.1
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 . مالحظة وحتليل أداء جمموعة من الالعبني.2

  . مالحظة وحتليل الفريق Cلكامل.          3

  قييم االختبارات هي كاأليت:والنقاط األساسية اليت جيب الرتكيز عليها عند حتليلنا للمباراة قبل ت

  * اخلطط الدفاعية العامة (األساسية).

  دفاعيا وهجوميا. 1ضد  1* الرتكيز على موقف 

  * الرقابة يف الدفاع.

  * تنظيم الدفاع يف مواقف اللعب املختلفة (مراكز اللعب).

  * الكرات الثابتة.

  * مصيدة التسلل.

   قيد التحليل:  االختبارات -11-3

          )Analyse Technico – Tactique defensive en 

Football.htm(ريخÒ بال ،  

  اختيار املوقع املناسب -1

 حتليل الفردي لالعب         املهامجة وتشتيت الكرة         -2

 الضغط الفردي. -3

 مراقبة رجل لرجل -4

 مراقبة املنطقة -5

 مصيدة التسلل -6

  الدفاع عن املواقف الثابتة -7

  بار:األسس العلمية لالخت -12

لقد وقع اختيار الباحث على برcمج الدرة فيش كونكت املعروف úمكانيته يف حتليل      

املقابالت، حيث يضم هذا الربcمج مجيع طرق تقييم اليت سبق التطرق إليها، وهو من الربامج 

العاملية املتصدرة يف التحليل احلركي وبطريقة عرض املقطع وإعادته على جمموع األساتذة 

كمني، حيث مل جيد الباحث أي فرق بني بياcت احملكمني وعليه يشري الباحث أن الربcمج احمل

ر��تحلیل الفرد� والجماعي للف  
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يتميز بصدق وموضوعية وبدقة عالية يف عرض وتبطئه املهارة وقدرة استدراكها زائد التدوين يف 

   سجل ورقة اكسال.

  الوسائل اإلحصائية: -13

 الحنراف املعياري/اختبار الداللة (ت)استخدم الباحث: النسبة املئوية/املتوسط احلسايب/ا 

من خالل فرضيات البحث وطريقة الداللة اإلحصائية عرض وحتليل نتائج البحث:  -14

  يشري الباحث اىل نتائج التجربة ضمن اجلداول املوالية:

 عرض وحتليل نتائج اختبار الضغط الفردي: -14-1

  

حملسوبة واجلدو 06اجلدول رقم    لية يف اختبار الضغط الفردي لعينة البحث: يبني قيمة ت ستيودنت ا

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

ت   املعياري

حملسوبة   ا

درجة 

  احلرية

-(ن

1(  

مستوى 

  الداللة

ت 

  اجلدولية
  الداللة

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  7.42  3.66  2.98  17.60  11.70  الناجحة
9  0.05  2.22  

  دال

  دال  4.56  2.59  3.13  8.40  11.60  الفاشلة

 

للمحاوالت  4.56للمحاوالت الناجحة و 7.42احملسوبة فقد بلغت  Tإن قيمة 

، ودرجة احلرية 0.05عند مستوى الدالل  2.22اجلدولية املقدرة بـ  Tالفاشلة ومها أكرب من 

، ممّا يدل على أن نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي يوجد بينهما فرق معنوي وهو 9

دي. وهذا راجع إىل تركيز الباحث يف الربcمج املقرتح على تطوير مهارة لصاحل االختبار البع

الضغط الفردي، من خالل استخدام األجهزة السمعية البصرية يف حتليل هذه املهارة لغرض 

القضاء على نقاط الضعف اليت تتميز ½ا، وتسهيل تطبيقها ميدانيا من قبل الالعبني úجيابية 

 يبية املعتمدة األخرى.مقارنة مع الربامج التدر 
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  عرض وحتليل نتائج اختبار رقابة املنطقة: -14-2

حملسوبة واجلدولية يف اختبار رقابة املنطقة لعينة البحث07اجلدول رقم    : يبني قيمة ت ستيودنت ا

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

ت   املعياري

حملسوبة   ا

درجة 

  احلرية

-(ن

1(  

مستوى 

  الداللة

ت 

  اجلدولية
  الداللة

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  الناجحة
30.5

0  
40.60  15.69  18.35  6.25  

9  0.05  2.22  

  دال

  الفاشلة
24.1

0  
  دال  5.95  3.18  6.98  11.90

للمحاوالت الفاشلة ومها أكرب من  5.95للمحاوالت الناجحة و 6.25احملسوبة  Tأن        

T ) وهذا يعين وجود 9احلرية  ، ودرجة0.05) وهذا عند مستوى الداللة 2.22اجلدولية ،

فرق معنوي بني نتائج االختبار القبلي والبعدي، وهذا الفرق دال إحصائيا بني املشاهدتني 

ولصاحل االختبارات البعدية. ونفسر هذا بتأكيد الباحث يف برcجمه املقرتح يف حتسني وتطوير 

  ية لتكوين دفاع قوي.   مهارة رقابة املنطقة Cستخدام الفيديو Cعتبارها الركيزة األساس

  عرض وحتليل نتائج اختبار رقابة رجل لرجل: -14-3

حملسوبة واجلدولية  يف اختبار رقابة رجل لرجل لعينة البحث08اجلدول رقم    .: يبني قيمة ت ستيودنت ا

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري
ت 

حملسوبة   ا

درجة 

  احلرية

  )1-(ن

مستوى 

  الداللة
  لةالدال  ت اجلدولية

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  8.62  20.56  19.19  48.10  37.00  الناجحة
9  0.05  2.22  

  دال

  دال  6.22  5.90  7.10  14.90  28.00  الفاشلة

للمحاوالت الفاشلة ومها أكرب  6.22للمحاوالت الناجحة و 8.62احملسوبة  Tأن قيمة      

، وهذا يدل على 9ودرجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة  2.22اجلدولية املقدرة بـ Tمن 

وجود فرق معنوي بني نتائج االختبارين القبلي والبعدي وهو لصاحل االختبار البعدي. وهذا 
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راجع إىل إعطاء الباحث أمهية Cلغة هلذه املهارة يف بناء برcجمه، لغرض احلد من خطورة 

  املهامجني وCلتايل حتصني اجلانب الدفاعي للفريق. 

  :رض وحتليل نتائج اختبار املهامجة وتشتيت الكرةع -14-4

حملسوبة واجلدولية يف اختبار املهامجة وتشتيت الكرة لعينة 09اجلدول رقم  : يبني قيمة ت ستيودنت ا

  البحث

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري
ت 

حملسوبة   ا

درجة 

  احلرية

  )1-(ن

مستوى 

  الداللة

ت 

  اجلدولية
  الداللة

  بعدي  يقبل  بعدي  قبلي

  4.30  8.21  9.46  36.50  30.70  الناجحة
9  0.05  2.22  

  دال

  دال  7.62  4.70  4.21  11.60  20.20  الفاشلة

للمحاوالت الفاشلة ومها أكرب من  7.62للمحاوالت الناجحة و 4.30احملسوبة  Tأن قيمة 

T يعين أن الفرق  ، وهذا9ودرجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة  2.22اجلدولية املقدرة بـ

بني االختبار القبلي والبعدي هو فرق معنوي ودال إحصائيا وهو لصاحل االختبار البعدي. وهذا 

لتأكيد الباحث على أمهية التطرق لنقاط قوة وضعف مهارة املهامجة، وتثبيت الكرة أثناء حتليل 

  عاباملبارYت من خالل االنتقال من السهل إىل الصعب لغرض تسهيل عملة االستو 

  عرض وحتليل نتائج اختبار اختيار املوقع املناسب: -14-5 

حملسوبة واجلدولية يف اختبار اختيار املوقع املناسب لعينة 10اجلدول رقم  : يبني قيمة ت ستيودنت ا

  البحث

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري
ت 

حملسوبة   ا

درجة 

  احلرية

  )1-(ن

مستوى 

  الداللة
  الداللة  ت اجلدولية

  بعدي  قبلي  بعدي  بليق

  7.86  27.02  24.92  71.20  53.60  الناجحة
9  0.05  2.22  

  دال

  دال  6.93  8.17  10.33  21.50  33.40  الفاشلة

احملسوبة ½ا قدرت  Tأما الفاشلة فقيمة  7.86احملسوبة للمحاوالت الناجحة  Tأن قيمة 

، 9ودرجة احلرية  0.05الداللة ) عند مستوى 2.22اجلدولية ( Tومها أكرب من قيمة  6.93بـ

وهذا يعين وجود فرق معنوي بني االختبارين القبلي والبعدي وهو دال إحصائيا لصاحل االختبار 
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البعدي. وهذا راجع إىل أمهية مهارة اختيار املوقع املناسب يف حتصني اجلانب الدفاعي ألي 

  Cلدور الدفاعي بشكل إجيايب. فريق، وتعترب وسيلة دفاعية فعالة يتطلب إتقاÀا لغرض القيام

  عرض وحتليل نتائج اختبار مصيدة التسلل: -14-6

حملسوبة واجلدولية يف اختبار مصيدة التسلل لعينة 11اجلدول رقم    : يبني قيمة ت ستيودنت ا

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري
ت 

حملسوبة   ا

درجة 

  احلرية

  )1-(ن

مستوى 

  الداللة
  الداللة  ت اجلدولية

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  3.27  1.25  0.70  1.30  0.60  الناجحة
9  0.05  2.22  

  دال

  دال  3.25  0.70  1.25  0.40  1.30  الفاشلة

 Tومها أكرب من  3.25أما الفاشلة فقدرت بـ 3.27احملسوبة للمحاوالت الناجحة  Tان قيمة 

ذا يدل على أن نتائج ، وه9ودرجة احلرية  0.05) عند مستوى الداللة 2.22اجلدولية (

االختبار القبلي والبعدي يوجد بينهما فرق معنوي دال إحصائيا وهو لصاحل االختبار البعدي. 

وهذا راجع إىل استخدام الباحث للطريقة التحليلية احلديثة واملتمثلة يف الفيديو لغرض تطوير 

دامها بفاعلية لكوÀا مهارة التسلسل، اليت تعترب سالح ذو حدين للمدافعني ولذا يتطلب استخ

  تتطلب اهلدوء، الرزانة والرتكيز.

  عرض وحتليل نتائج اختبار الدفاع من املواقف الثابتة: -14-7

حملسوبة واجلدولية يف اختبار الدفاع من املواقف الثابتة 12اجلدول رقم    : يبني قيمة ت ستيودنت ا

  

  املتوسط

  احلسايب

  االحنراف

  املعياري
ت 

حملسوبة   ا

درجة 

  يةاحلر 

  )1-(ن

مستوى 

  الداللة
  الداللة  ت اجلدولية

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  4.04  2.04  1.32  4.20  2.20  الناجحة
9  0.05  2.22  

  دال

  دال  3.97  0.92  0.99  0.80  1.90  الفاشلة

 Tومها أكرب من  3.97أما الفاشلة فبلغت  4.04احملسوبة للمحاوالت الناجحة  Tأن قيمة 

وهذا يعين أن الفرق بني  9ودرجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة  2.22ة بـاجلدولية املقدر 

االختبارين القبلي والبعدي هو فرق معنوي ودال إحصائيا وهو لصاحل االختبار البعدي. ونفسر 
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هذا بتأكيد الباحث على أمهية الدفاع من املواقع الثانية، يف برcجمه التدرييب Cستخدام الوسائط 

  لغرض حتصني اجلانب الدفاعي للفريق.املتعددة 

عرض وحتليل متوسط املعدل الكلي لألخطاء الدفاعية املرتكبة واألهداف اليت  -14-8

  :تلقاها الفريق
) يوضح نسبة األخطاء الدفاعية املرتكبة وعدد األهداف اليت تلقاها الفريق يف 13اجلدول رقم (

  االختبارين (القبلي والبعدي)،

  دل الكلينسبة متوسط املع

  لألخطاء الدفاعية املرتكبة
  

  عدد األهداف اليت تلقاها الفريق

 بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

%56  %21  07  02  

من خالل النتائج املدونة يف اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة متوسط املعدل الكلي 

يف ، أما %56مبارYت (االختبارات القبلية) قد بلغت  3لألخطاء الدفاعية املرتكبة يف 

)، أي مبتوسط معدل %21االختبارات البعدية فقد بلغت نسبة األخطاء الدفاعية املرتكبة (

) بني االختبارين، فريى الباحث أن نسبة التحسن هذه يف تقليص األخطاء %35التحسن بلغ (

توضح تطور مستوى الالعبني يف اجلوانب الدفاعية، ويرجع الباحث ذلك إىل الربcمج التدرييب 

ح بتوظيف الوسائل التكنولوجية احلديثة يف حتليل املبارYت، وèكيد الباحث واهتمامه يف املقرت 

التشخيص العلمي لنقاط الضعف يف اجلانب اخلططي الدفاعي، والعمل من خالل هذا الربcمج 

على تقليل هذه األخطاء Cستخدام الوسائط املتعددة (الفيديو والكمبيوتر) اليت ساعدت على 

نضج التكتيكي للخطط واملواقف الدفاعية (الفردية واجلماعية)، وتطوير اجلانب اخلططي حتقيق ال

  الدفاعي للفريق بعد جعل العملية التدريبية النظرية منها تطبيقية.

  

  االستنتاجات: -15

مما سبق عرضه يف حدود املنهج املستخدم، والربcمج املقرتح، والعينة اليت طبقت عليها      

  كن التوصل إىل االستنتاجات التالية:الدراسة أم
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من خالل املقابالت الشخصية وخربة الباحث امليدانية مع عدة فرق ومدربني، توصل إىل  - 1

أن معظم املدربني مييلون وبدرجة كبرية إىل أن يبىن الربcمج التدرييب لفريقه معتمدا على اخلطط 

الدرجة ميكن القول معها Çن حمتوى  اهلجومية بدرجة تزيد بنسب عالية عن اخلطط الدفاعية،

من احملتوى التدرييب الكلي،  %10اخلطة الدفاعية يف الربcمج التدرييب ال تكاد تصل إىل نسبة 

  وهذا يف حد ذاته إمهال لنصف احلقيقة يف كرة القدم.

من خالل نتائج االختبارات املعرفية اخلاصة Cملدربني حول اخلطط الدفاعية بلغت نسبة  - 2

وهي نسبة توضح كفاءة املدربني ومؤهالµم العلمية  %،72وسط معدل اإلجاCت الصحيحة مت

واملعرفية حول اجلوانب املهارية واخلططية وخاصة الدفاعية، ولكن نتائج هذه االختبارات مناقضة 

متاما مع ما نشاهده أثناء املبارYت من أخطاء الالعبني واألخطاء الدفاعية املتكررة، فريجع 

باحث ذلك إىل عدم قدرة هؤالء املدربني على توظيف مؤهالµم املعرفية ميدانيا، وهذا ما يثمن ال

مشكلة الباحث يف نقص استخدام الطرق والوسائل العلمية احلديثة يف تدريب كرة القدم،  

  كاستخدام الوسائل السمعية والبصرية للتحليل العلمي الفين للمبارYت يف هذا النشاط.

نتائج االختبارات املعرفية اخلاصة Cلالعبني حول اخلطط الدفاعية، بلغت نسبة  من خالل - 3

، وهي نسبة توضح املستوى املعريف املتوسط لالعبني %47متوسط معدل اإلجاCت الصحيحة 

أي يوجد نقص من جانب اإلعداد الذهين للخطط الدفاعية لدى أغلبية الالعبني، ويرجع 

اضح يف أساليب والطرق العلمية احلديثة، كاستخدام الوسائل الباحث ذلك إىل اإلمهال الو 

السمعية البصرية يف حتليل املبارYت اليت تساعد يف تطوير التفكري اخلططي والنضج التكتيكي 

  الدفاعي لالعبني.

Cلنسبة الختبارات الدراسة األساسية، واملتمثلة يف االختبارات اخلاصة بوسائل تنفيذ اخلطط  - 4

فهناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية، واالختبارات البعدية  الدفاعية،

لعينة البحث وهي لصاحل االختبارات البعدية، وهذه الزYدة املعنوية يف مجيع االختبارات سواء يف 

، ممّا يدعم 0,05ومستوى الداللة  09احملاوالت الناجحة أو الفاشلة كانت عند درجة احلرية 

Cلقول أن الربcمج التدرييب Cستخدام الوسائط املتعددة (الوسائل السمعية البصرية، والكمبيوتر) 
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كتكنولوجيا للتحليل العلمي الفين ملباراة كرة القدم، كان له أثر إجيايب يف حتسني وتطوير مهارات 

  الالعب الدفاعية.

وعدد األهداف اليت تلقاها الفريق، Cلنسبة للمقارنة بني نسبة األخطاء الدفاعية املرتكبة  - 5

عند حتليلنا للمبارYت البعدية كانت أقل بكثري مقارنة مع نسبة األخطاء الدفاعية املرتكبة وعدد 

األهداف املسجلة من املنافس عند حتليل املبارYت القبلية، وهذا بعد تنفيذ الربcمج التدرييب 

  Cلوسائط املتعددة.

  مناقشة فرضيات البحث: -16

على ضوء االستنتاجات املتحصل عليها من خالل عرض ومناقشة النتائج مت مقارنتها بفرضيات 

  البحث وكانت كالتايل:

  أوال:  مناقشة الفرضية األوىل

واليت يفرتض فيها الباحث أن "استخدام التكنولوجيا يف حتليل املبارYت، يساعد على      

  عب الدفاعية".حتديد نقاط القوة والضعف يف تطوير خطط الل

قد أثبتت النتائج صحة هذه الفرضية، فمن خالل املعاجلة اإلحصائية لنتائج الكشف عن      

نسب احملاوالت الناجحة والفاشلة يف مجيع االختبارات اخلاصة بوسائل تنفيذ اخلطط الدفاعية، 

دي) وهو لصاحل أنه قد مت وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني االختبارين (القبلي والبع

) ويرجع 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6االختبار البعدي، كما هي موضحة يف اجلداول رقم  (

الباحث ذلك إىل أمهية استخدام التكنولوجيا يف حتليل املبارYت، اليت تساعد على التشخيص 

العلمي لنقاط القوة والضعف للتكتيك الدفاعي وتطوير خطط الالعب الدفاعية حيث يذكر 

) أن التفكري اخلططي يتأثر Cلذكاء عند العيب كرة  240، ص 2008صور بلكحل: (من

) اليت تثبت وجود ارتباط طردي بني 2006القدم، كما توضحه دراسة (طه حممود إمساعيل: 

التفكري اخلططي واستخدام الوسائط املتعددة، حيث أن هذه الوسائط تعترب كتدرب عقلي 

) أن الوسيط املتعدد من 1991العبني، وتذكر (نبيلة عباس: يساعد على تطوير آليات عمل ال

) أن التعلم يعتمد 1986العوامل اليت تؤثر شكال إجيابيا على املتعلم، كما يؤكده (أمحد اللقاي: 

على مدى مالئمة الوسائل التكنولوجية املتاحة يف عملية إيصال املعلومة بني املعلم واملتعلم، 
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لفرضية األوىل للبحث حتققت وهذا ما يتفق ونتائج الدراسات وعليه يستخلص الباحث أن ا

  املشا½ة.

  ¨نيا: مناقشة الفرضية الثانية

واليت افرتض فيها الباحث أن "الربcمج التدرييب املقرتح Cستخدام الوسائط املتعددة يف حتليل      

  القدم".املبارYت يؤثر إجيابيا على تطوير التفكري اخلططي الدفاعي لالعيب كرة 

من خالل املعاجلة اإلحصائية لنتائج حتليل االختبارات اخلاصة بوسائل تنفيذ اخلطط      

الدفاعية لعينة البحث، يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بني االختبار القبلي والبعدي لصاحل 

، 10، 9، 8، 7، 6االختبار البعدي بعد التجربة، ونالحظ هذا من خالل اجلداول رقم (

) اليت توضح الداللة اإلحصائية للفروقات احلاصلة بني متوسطات نتائج االختبارات 12، 11

القبلية والبعدية بوجود فروق معنوية لصاحل االختبار البعدي ويف مجيع االختبارات، وهذا راجع 

إىل اهتمام وتركيز الباحث يف الربcمج املقرتح على تطوير مهارة الضغط الفردي، ومهارة رقابة 

لرجل، ومهارة املهامجة وتشتيت الكرة Cستخدام األجهزة السمعية البصرية يف حتليل هذه  رجل

املهارات، لغرض القضاء على نقاط الضعف اليت تتميز ½ا وتسهيل تطبيقها ميدانيا، وهذا للحد 

، 6من خطورة املهامجني، وCلتايل حتصني اجلانب الدفاعي للفريق الحظ نتائج اجلدول رقم (

هذا ما يتفق مع نتائج الدراسة املشا½ة (منصور بلكحل) أنه يوجد ارتباط طردي بني  )،8،9

التفكري اخلططي ومستوى فاعلية األداء املهاري، وتؤكده دراسة علي حممد عبد اÁيد يف وجود 

  ارتباط إجيازي بني التفكري اهلجومي وأدائه املهاري.

) اليت توضح الداللة 11، 10، 7رقم (كما نالحظ أيضا من خالل نتائج اجلداول       

اإلحصائية للفروقات احلاصلة بني متوسطات نتائج االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث، 

وهذا الفرق املعنوي لصاحل االختبار البعدي هو أن الربcمج التدرييب املقرتح Cستخدام الوسائط 

ة حديثة للتحليل العلمي الفين ملباراة كرة املتعددة من الفيديو والكمبيوتر كوسائل تكنولوجي

القدم، كان له أثر إجيايب يف حتسني وتطوير املهارات الدفاعية الفردية واجلماعية لالعبني، من 

رقابة املنطقة واختيار املوقع املناسب ومهارة مصيدة التسلل بعد التجربة، Cعتبارمها مهارات 

هارية مهمة وفعالة لتنفيذ اجلانب الدفاعي بشكل أساسية لتكوين دفاع قوي متماسك ووسائل م
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إجيايب وتساعد يف حتقيق النضج التكتيكي، وهذا ما تؤكده الدراسة النظرية هلذا البحث كما جاء 

) أن الدفاع اجليد هو عملية اختيار الالعب للمكان 180، ص 1994به مفيت إبراهيم: 

 يتأتى له ذلك إال من خالل قراءة اللعب واملوقع والتوقيت املناسب لقطع واستخالص الكرة وال

  والتمركز بذكاء وحسن قراءة اللعب.

والتحليل اإلحصائي أيضا يوضح األثر اإلجيايب للربcمج املقرتح، والذي استخدم فيه      

الباحث الطريقة التحليلية احلديثة واملتمثلة يف الفيديو، اليت أدت إىل تطوير مهارة مصيدة التسلل 

رب كسالح ذو حدين للمدافعني واستخدام هذه املهارة بطريقة سلبية تؤدي إىل ضعف اليت تعت

) نالحظ أن العينة حققت تطورا 11الفريق يف اجلانب الدفاعي، فمن خالل نتائج اجلدول رقم (

  إجيابيا يف هذه املهارة بعد التجربة.

ام الوسائط املتعددة يف مما سبق يستخلص الباحث أن الربcمج التدرييب املقرتح Cستخد     

حتليل املبارYت، كان له أثر إجيايب يف تطوير وسائل تنفيذ اخلطط واملهارات الدفاعية لالعبني، 

وعليه نقول أن الفرضية الثانية للبحث حتققت وهذا ما يتفق والفصول النظرية ونتائج الدراسات 

  املشا½ة.

  ¨لثا: مناقشة الفرضية الثالثة

فيها الباحث كالتايل: "دراسة حاالت اللعب اهلجومية الثابتة للمنافس  واليت افرتض     

واحتماالµا الدفاعية تساعد على ارتكاب أقل أخطاء دفاعية ممكنة خالل املبارYت واحلد من 

  تلقي األهداف".

أفرزت املعاجلة اإلحصائية على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبار القبلي      

لبعدي لعينة البحث لصاحل االختبار البعدي، يف اختبار مهارة الدفاع من املواقف الثابتة كما وا

)، ونفسر هذا بتأكيد الباحث يف برcجمه املقرتح على ضرورة 12هي موضحة يف اجلدول رقم (

Àت الثابتة املباشرة أو الغري املباشرة، لكوCلضرC ا تطوير اجلانب الدفاعي أثناء قيام اخلصم

من األهداف اليت  %40أصبحت عن طريقها حترز أهداف وتؤكد اإلحصائيات أنه أكثر من 

سجلت يف البطوالت الدولية والعاملية كانت من مواقف هجومية àبتة، وهذا ما يؤكد على أمهية 
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، ص 1994مهارة الدفاع من املواقف الثابتة ومدى èثريها على نتائج املبارYت. (مفيت إبراهيم: 

293(  

)، تطور مستوى الالعبني يف اخلطط الدفاعية، 13كما نالحظ من خالل اجلدول رقم (      

وهذا بتقليص نسبة معدل متوسط األخطاء الدفاعية املرتكبة بني االختبارين (القبلي والبعدي) 

، فريى الباحث أن نسبة التحسن يف تقليص األخطاء الدفاعية املرتكبة %21إىل  %56من 

نتائج التحصيل اإلحصائي لالختبارات السابقة الذكر. كما يوضح اجلدول أيضا أن تتطابق مع 

 3أهداف) يف حني تلقى يف  7مبارYت القبلية ( 03عدد األهداف اليت تلقاها الفريق يف 

) فقط وهي نسبة حتسن كبرية يف تلقي األهداف، فريجع الباحث 02مبارYت البعدية هدفني (

ييب املقرتح بتوظيف الوسائل التكنولوجية احلديثة يف حتليل مبارYت كرة ذلك إىل الربcمج التدر 

الكمبيوتر) ساعد على تطوير اجلانب اخلططي  –القدم Cستخدام الوسائط املتعددة (الفيديو 

الدفاعي (الفردي، اجلماعي) للفريق، ويف حتقيق النضج التكتيكي الدفاعي الذي ساعد على 

ي الذي جتلى يف ارتكاب أقل األخطاء، واحلد من تلقي األهداف تطوير مستوى اللعب الدفاع

  بعد تطبيق الربcمج.

وعليه نقول أن الفرضية الثالثة للبحث قد حتققت وهذا ما يتفق والدراسات املشا½ة      

  والفصول النظرية.

مما سبق يستخلص الباحث أن تطور وحتسني نتائج كرة القدم مرهون Cلطرق التعليمية      

والتدريبية احلديثة، كالوسائل التكنولوجيا اليت تلعب دورا أساسيا يف توفري مصادر التعليم 

والتدريب املتعددة، حبيث ال يكون املدرب هو املصدر الوحيد للعملية التدريبية، وإمنا تشرتك 

وسائط املتعددة اليت تعتمد على الكمبيوتر، الذي يعترب أحد أهم وأبرز وسائل تكنولوجيا ال

التعليم والتدريب احلديثة، حيث يستطيع الالعب التفاعل معها، حيث متده Cلتغذية الراجعة 

الفورية، كما أÀا تشد انتباهه من خالل استخدام بعض املثريات الصوتية والبصرية اليت تتفق مع 

ستجابة الالعب ألهداف وخطط املدرب، وكذلك يعمل الكمبيوتر على تصحيح أخطاء ا

الالعبني كال على حده، ويسهم يف تسهيل وتبسيط خطط التدريب واختصار الوقت وجعل 



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

72 

العملية التدريبية النظرية منها تطبيقية، مما يساعد على االرتقاء Cلعملية التدريبية مقارنة مع 

  األخرى املعتمدة . الربامج التدريبية 

ويتفق الباحث أن هذا التحصيل اإلحصائي يتطابق مع نتائج األحباث والدراسات السابقة      

  اليت èكيد حقائق هامة وهي كالتايل.

التغذية الراجعة عن طريق الوسائل السمعية البصرية (الفيديو)، تسهل على اكتساب املهارات  - 

Cإلضافة لكوÀا وسيلة مكملة لطرق التدريب (مفيت إبراهيم: األساسية للمبتدئني يف كرة القدم 

  ).23، ص 2001

Cإلضافة إىل دراسة أخرى أكدت أن استخدام الوسائل السمعية البصرية (الفيديو) أثناء تعلم  - 

السباحة احلرة، ساعدت على تطوير مستوى السباحني بشكل ملفت االنتباه وذلك Cلقضاء 

ني والرجلني، واليت أدت إىل تطوير األداء املهاري للسباحني (صبان على أخطاء حركات الذراع

  ).1996حممد: 

  االقرتاحات: -17

  يف حدود اإلجراءات املستخدمة والنتائج اليت مت التوصل إليها يوصي الباحث مبا يلي:     

ل يوصي الباحث بتعميم استخدام برامج الوسائط املتعددة (الفيديو والكمبيوتر)، لتحلي - 1

  املبارYت على الفئات الصغرى.

كما يوصي الباحث úجراء دراسات أخرى بربcمج الوسائط املتعددة، لتطوير طرق التدريب   - 2

  على خطط اللعب األخرى (اهلجومية، التكتيكية ...إخل).

  إجراء نفس الدراسة حتت ظروف زمنية أطول من اليت أجريت فيها الدراسة الراهنة. - 3

باحث خدمة لرفع مستوى هذه الرYضة، ومواكبة للتطور العلمي يف تدريب  كما يوصي ال  - 4

  كرة القدم úجراء دراسات ختص ما يلي:      

  * التحليل العلمي الفين ÁرYت الّلعب أثناء املباراة (أو بني شوطيها) Cلوسائل التكنولوجية.

  هته فنيا. * التحليل العلمي الفين للفريق املنافس مسبقا لوضع طرق ملواج
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كما يوصي الباحث اهتمام املسؤولني عن هذه الرYضة بتزويد الفرق الرYضية على كافة   - 5

املستوYت بوسائل التدريب احلديثة، ومن أمهها الفيديو والكمبيوتر وجهاز الرسم على احلائط 

  نظرا ألمهيتها الشديدة لالرتقاء مبستوى هذه الرYضة.

ة إقامة تربصات خاصة Cملدربني، للتعود على كيفية التحليل كما نوصي املسؤولني ضرور   - 6

  والتخطيط للمبارYت Cلوسائل التكنولوجية.

إجراء املزيد من الدراسات من نفس التخصص على النشاطات األخرى (كرة اليد، السلة،  - 7

  الطائرة...إخل).

واملعاهد، Cإلضافة يوصي الباحث فتح فروع متخصصة يف الوسائط املتعددة يف اجلامعات  - 8

  إىل ختصيص قاعات عرض هلذا اÁال.
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  مهارة الثقة �لنفس ملقاربة �لكفاءات على� إسهامات التدريس

   لدى تالميذ الطورالثانوي 
  حبث مسحي يعين الرتبية البدنية البدنية اجري على تالميذ الطور الثانوي بوالية وهران

  الطالب الباحث:  زمايل حممد             

  معهـد علـوم وتقنيـات األنشطة البدنيــة والر@ضية جامعـة مستغامن 

 ملخـــص

ة تدريس املقاربة !لكفاءات على مهارة الثقة مه يهدف البحث إىل معرفة مدى مسا     

!لنفس، وافرتض الباحث وجود .ثري هلدا النمط من التدريس على مهارة الثقة !لنفس لدى 

تالميذ املرحلة الثانوية من خالل ممارسة الرتبية البدنية والر?ضية. وقد استخدم الباحث املنهج 

) تلميذ من 320الدراسة على عينة قوامها(الوصفي املسحي نظرا لطبيعة البحث، وطبقت 

مؤسستني خمتلفتني، وقد مت اختيارهم عشوائيا من املستو?ت الثالث، ومت مجع البياQت من 

خالل االختبار املطبق وذلك لغرض تقومي الثقة !لنفس لدى التالميذ قيد الدراسة واستخدام 

ام معادلة االرتباط البسيط اختبار الثقة !لنفس، ومتت املعاجلة اإلحصائية !ستخد

(Pearson) .ملعرفة العالقة االرتباطية  

وأسفرت النتائج على وجود عالقة ارتباط إجيابية بني التدريس !ملقاربة !لكفاءات والثقة      

!لنفس، ويوصي الباحث يف األخري على دراسة إسهامات النمط املدروس على مهارات نفسية 

 أخرى.

  التدريس !ملقاربة !لكفاءات، الثقة !لنفس، الرتبية البدنية والر?ضية. :الكلمات املفتاحية
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"Proactive approach of teaching competencies and skill of his 

contribution to the development of self-confidence of students 

of secondary phase" 

Search screening means of physical education physical count amounted 

to make secondary phase state of Oran 

 

Summary 

     The research aims to determine the competencies approach contribute to 

teaching on the skill of self-confidence 

     The researcher assumed that the effect of this mode of teaching the skill of 

self-confidence count amounted to the secondary level through the practice of 

physical education and sports. The researcher used the descriptive survey due to 

the nature of the research, and applied to the study on a sample of ( 032 ) pupil 

from two different institutions, has been selected at random from the three 

levels, were collected females through the test applied for the purpose of 

evaluating self-confidence of his students under study and the use of test self-

confidence, and has the statistical treatment using the equation of simple 

correlation (Pearson) to determine correlation. 

  The results of a concrete and positive correlation between approach of 

teaching competenciesand self-confidence, and recommends a researcher at the 

recent posts on the study of pattern studied the psychological skills of the other. 

 

Key words:approach of teaching competencies, self-esteem, physical education 

and sports  
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  :مـقـدمــة الـبـحـث -1

كوين الفرد من الناحية البدنية والصحية تعترب الرتبية البدنية والر?ضية عامال حامسا يف ت     

واالجتماعية والنفسية، وذلك ليساعد نفسه وخيدم جمتمعه، وحيسن من قدراته الفكرية والنفسية 

  والوجدانية ويزود نفسه !ملعارف الر?ضية.

ومبا أن الرتبية الر?ضية هي جزء من النظام العام الذي يعمل على انتقاء وإعداد أبطال      

تقبل، لزم علينا أن حنيط �ذا اجلانب الذي ال يزال يكتنفه الغموض. ويتطلب حتسني املس

القدرات البدنية والنفسية والفكرية للفرد، ضرورة استخدام هذا األخري لقدراته البدنية والنفسية 

 ,b.cyffers) ألقصى حد وأقصى درجة وذلك حملاولة احلصول على أحسن النتائج املمكنة.

1992, p. 45)  

لقد أصبحت الرتبية البدنية والر?ضية اليوم حاجة ماسة وضرورية  يف خمتلف أطوار التعليم، و     

حيث سهرت هلا إطارات مؤهلة علميا وتربو?، وكذا املرافق واملنشآت واإلمكانيات املادية 

ضية لتنفيذها بشكل مالئم. ولذلك كان لزاما على املدرسني يف جمال الرتبية البدنية والر?

 التخطيط لتنمية املهارات النفسية لدى التالميذ، حىت ميكنهم من إحراز أفضل النتائج الر?ضية.

(h.cox, 2005, p. 12)  

إبراهيم عبد ربه أهم مكوQت املهارات النفسية، وذلك من خالل دراسة  وقد استخلص     

ها إن أكثر املهارات دراسة وحبث عريب وأجنيب، واستخلص من 69§رخيية حتليلية ألكثر من 

عاما هي كالتايل: االسرتخاء، التصور، الثقة  30النفسية دراستا يف ا¬ال الر?ضي وعلى مدى 

، 2000(راتب،  !لنفس، تركيز االنتباه، بناء األهداف، إدارة الضغوط النفسية، الطاقة النفسية.

ميذ إليها أكثر من !قي ، وقد مت اختيار مهارة الثقة !لنفس وذلك الحتياج التل)22صفحة 

املهارات. وعليه تكمن أمهية البحث يف معرفة العالقة اليت تربط بني ممارسة الرتبية البدنية 

والر?ضية والثقة !لنفس يف ظل التدريس !ملقاربة !لكفاءات، ومت اختيار هذه العالقة !لذات 

على املنظومة الرتبوية، والتكون  الرتبية البدنية والر?ضية يف مقدمة التطور احلاصللكي تكون 

على هامش هذه العصرنة وإظهار غا?´ا يف اجلانب النفسي و!خلصوص يف تطوير املهارة 

  النفسية اليت تتمثل يف الثقة !لنفس، اليت حيتاج إليها املراهق يف هذه املرحلة من التعليم. 
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انب البدين، وإمنا يتعداه إىل اجلانب إن دور الرتبية البدنية والر?ضية ال يكمن يف ذلك اجل     

النفسي الرتبوي، فهي تلعب الدور احلاسم واملهم يف العملية الرتبوية واليت من خالهلا تنمي 

للمتمدرسني جوانب عدة منها اجلانب البدين، اجلانب املهاري، واجلانب النفسي االجتماعي، 

ية واالجتماعية، أضحى من الضروري واملهم ومع احلاجة املاسة اليوم إىل االهتمام !لنواحي النفس

الرتكيز أكثر على صقل اجلوانب النفسية اليت توجه سلوك الفرد يف احلياة العامة، إذ يكتمل منو 

  الفرد !كتمال منوه النفسي والوجداين.

م) أن تنمية املهارات النفسية واليت تتمثل يف االسرتخاء 1996ويشري حممد العريب مشعون (     

جيب أن تسري جنبا  –االسرتجاع العقلي  –التصور العقلي  –تركيز االنتباه  - لثقة !لنفسا –

إىل جنب مع تنمية عناصر اللياقة البدنية من خالل الربامج الطويلة املدى، وجيب الرتكيز عليها  

، صفحة 1996(مشعون،  كما هو احلال يف املهارات األساسية لألنشطة الر?ضية املختلفة.

27(   

م) أن الفرد الر?ضي الذي يفتقر إىل السمات 1986ويضيف حممد حسن أبو عبية (     

النفسية، لن يستطيع مهما بلغت قدراته ومستو?ته البدنية والفنية من حتقيق أعلى املستو?ت، 

  )13، صفحة 1993(حممود،  نظرا ألن هذه السمات تؤثر مباشرة يف مستوى الشخصية.

م) إىل أن الثقة !لنفس من املهارات 2000د حممود نقال عن أسامة راتب (وتشري نبيلة أمح     

اهلامة يف ا¬ال الر?ضي نظرا لتأثريها على أداء الالعبني، وأن ثقة الر?ضي يف قدراته متثل مصدرا 

 - (الدين، علم نفس الر?ضة " املفاهيم النظرية إجيابيا هاما لتحقيق الطاقة النفسية اإلجيابية.

  .)20، صفحة 2004املقياس،  - جيه واإلرشادالتو 

إن تنمية الثقة !لنفس للتالميذ املتمدرسني، يعمل على ضبط خمتلف السلوكات، وكذا      

  .)78، صفحة 1987(النبيل،  إعطاء أكثر استقاللية يف التفكري وبثقة أكرب.

التدريس  سهاماتومن خالل ما تقدم جاءت ضرورة دراسة هذا املوضوع واملتمثل يف " إ     

  "!لكفاءات على مهارة الثقة !لنفس لدى تالميذ الطور الثانوي !ملقاربة
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  :مشكلة البحث -2

جاءت ضرورة دراسة الثقة !لنفس لدى التالميذ املتمدرسني  سالفا، من خالل ما تقدم     

 للطور الثانوي بقصد اإلجابة عن التساؤالت التالية:

!ملقاربة !لكفاءات على تنمية الثقة !لنفس لدى التالميذ  التدريس هل يؤثر السؤال الرئيسي:

  املتمدرسني للطور الثانوي املمارسني وغري املمارسني للرتبية البدنية والر?ضية ؟ 

  األسئلة الفرعية:

هل هناك تباين يف أبعاد الثقة !لنفس لدى التالميذ املتمدرسني للطور الثانوي ( أوىل  - 1

  Çلثة) فيما بينهم ؟  - ةÇني -Çنوي

 هل هناك فروق جوهرية بني الذكور و اإلQث املمارسني فيما بينهم يف أبعاد الثقة !لنفس ؟  - 2

  : أهــداف البحـــث - 3

يهدف البحث إىل معرفة دور التدريس !ملقاربة !لكفاءات يف تنمية مهارة الثقة !لنفس لدى  - 

  وذلك من خالل:  سنة) ، 18- 15تالميذ الطور الثانوي (

   اهلدف الرئيسي: - 3-1

معرفة ما مدى مسامهة التدريس !ملقاربة !لكفاءات يف تنمية مهارة الثقة !لنفس لدى تالميذ  - 

  سنة) املمارسني وغري املمارسني. 18- 15الطور الثانوي (

  األهداف الفرعية: -2 -3

تالميذ املتمدرسني للطور الثانوي دراسة التباين يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس لدى ال - 1- 2- 3

  للسنوات الثالثة فيما بينهم.

دراسة الفروق يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس بني الذكور املمارسني واإلQث املمارسات  - 2- 2- 3

  فيما بينهم.

  فرضيــات البحــث: - 4

   الفرضية الرئيسية: - 4-1

نمية مهارة الثقة !لنفس لدى التالميذ التدريس !ملقاربة !لكفاءات ا¬سم عمليا يؤثر يف ت - 

  املتمدرسني يف الطور الثانوي املمارسني وغري املمارسني.
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  الفرضيات الفرعية: - 4-2

يوجد تباين يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس بني تالميذ الطور الثانوي للسنوات الثالثة  - 1- 2- 4

  الثالثة) فيما بينهم. - الثانية -(األوىل

روق معنوية يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس بني الذكور املمارسني واإلQث ال توجد ف - 2- 2- 4

  املمارسات للرتبية البدنية والر?ضية بنمط املقاربة !لكفاءات.

  :  املصطلحــات األساسيــة للبحــث - 6

  املقاربة �لكفاءات:  -1- 6

بة !ألهداف، ومتحيصا تعترب املقاربة !لكفاءات أو املدخل !لكفاءات امتدادا للمقار      

إلطارها املنهجي والعلمي، وتعين االنتقال من منطق التعليم والتلقني إىل منطق التعلم عن طريق 

املمارسة، والوقوف على مدلول املعارف ومدى أمهيتها ولزوميتها يف احلياة اليومية للفرد. وبذلك 

 مسؤوليات القيادة وتنفيذ عملية فهي جتعل من املتعلم حمورا أساسيا هلا، وتعمل على إشراكه يف

   التعلم.

صطالحي اختيار وضعيات تعلمية مستقاة من احلياة يف صيغة مشكالت،  هي: التعريف اال

ترمي عملية التعلم إىل حلها  !ستعمال املعارف واألدوات الفكرية، وبتسخري املهارات احلركية 

ة) األسلوب املعتمد للتعلم الضرورية. وبذلك يصبح حل املشكالت (الوضعيات / املشكل

الفعال، إذ أنه يتيح الفرصة للمتعلم لبناء معارفه (!ملفهوم الواسع) Ïدماج املعطيات واحللول 

متكاملة لكل من املعلم واملتعلم فاملعلم: ااجلديدة يف مكتسباته وتعلماته، كما أÐا حتدد أدوار 

التعلم ذاته، حبيث يبادر ويساهم  منشط، ومنظم، ومشجع، وحمفز. واملتعلم: شريك مسؤول عن

  يف حتديد مساره التعلمي عن طريق املمارسة الفعالة خالل حل املشكالت املطروحة أمامه.

  : الثقة �لنفس - 2- 6

" يف بناء منوذجها للثقة !لنفس يف ا¬ال  Robin Sivealy- اهتمت " روبني فيايل     

) Confiance en Soiت عرفت الثقة (الر?ضي على عدة نظر?ت، ويف ضوء هذه النظر?

درجة التأكد أو االعتقاد اليت ميتلكها الالعب عن مدى قدرته على حتقيق النجاح  يف «ÐÔا 

  )31، صفحة 2004(الدين،  ».الر?ضة
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صطالحي خاصية Çبتة نسبيا ومكونة من درجة مرتفعة من التفكري «تعرف ÐÔا  :التعريف اال

عتقاد Ôنك يف حتكم وسيطرة، وحتكم مدرك مع امتالك املهارات اإلجيايب، والتفاؤل، واال

  (bohain, 1985, p. 29) ». والقدرات للنجاح، وكفاءة مدركة

  : الرتبية البدنية والر@ضية - 3- 6

لقد كثرت املفاهيم حول الرتبية البدنية والر?ضية وتعددت، لكن أكثر هذه املفاهيم تداوال      

هم الرتبية البدنية على أÐا جسم قوي فقط، أو مهارة ر?ضية، أو ما  نوجزها فيما يلي: إن ف

شابه ذلك هو اجتاه خاطئ، فهي فن من فنون الرتبية العامة، ´دف إىل إعداد املواطن الصاحل 

(مهنا، جسما  وعقال وخلقا، وجعله قادرا على اإلنتاج  والقيام بواجبه حنو جمتمعه ووطنه. 

  )46، صفحة 1987

جزء متكامل من الرتبية العامة، ´دف إىل إعداد املواطن الالئق من «عرف أيضا ÐÔاوت     

اجلوانب البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية، وذلك عن طريق ألوان النشاط الر?ضي املختارة 

  )18، صفحة 1990(اخلويل، ». بغرض حتقيق هذه احلصائل

صطالحي الر?ضية إصالحا أوسع، وهو يف مفهومه أقرب إىل مفهوم الرتبية البدنية و  :التعريف اال

حقل الرتبية الواسع، وجزء متمم له، ألن الرتبية البدنية ´دف إىل بناء الفرد بصورة شاملة وليس 

دف أيضا للوصول إىل الرتبية العامة عن طريق استعمال البدن ألداء  بناء البدن فقط، ́و

 هذا تربية الفرد بدنيا وعقليا واجتماعيا ونفسيا عن طريق الفعاليات الر?ضية املختلفة، ومعىن

 نشاط ر?ضي منظم.

 الدراسات املشاrة: -7

 دراسات تناولت التدريس �ملقاربة �لكفاءات: - 7-1

: حبيث أسفرت الدراسة أن للمقاربة 2010دراسة عبد القادر بن يونس  -1- 7-1

والتخلص من بعض املشكالت النفسية، وهذا !لكفاءات دور يف تنمية خمتلف الصفات النفسية 

من خالل املستو?ت الثالث اليت تركز عليها وهي اجلانب املعريف واجلانب الوجداين واجلانب 

احلسي احلركي، كما استنتج أن هذه التطورات اليت حتدث للمراهق تظهر بعد الكفاءة اخلتامية 

  )2010(يونس،  لكل مستوى.
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: واليت ´دف إىل إظهار أمهية التدريس !ملقاربة 2008وعامر دراسة زين الدين ب -2- 7-1

!لكفاءات يف عدة جوانب نفسية وحركية ومعرفية عند خمتلف األطوار التعليمية، وخلصت هذه 

الدراسة إىل وجوب الرتكيز على تطوير هذا النمط من التدريس، وهذا ملا له من أمهية !لغة يف 

كما أوصى الباحث بضرورة دراسة أمهية التدريس !ملقاربة   تكوين التلميذ وإعداده للحياة،

  )2008(بوعامر،  !لكفاءات يف خمتلف النواحي النفسية والوجدانية واحلسية احلركية.

  :دراسات تناولت مهارة الثقة �لنفس - 7-2

: حبيث أسفرت نتيجتها أن تنمية املهارات 1996دراسة حممد العريب مشعون  -1- 7-2

 –التصور العقلي  –تركيز االنتباه  - الثقة !لنفس –يت تتمثل يف االسرتخاء النفسية وال

جيب أن تسري جنبا إىل جنب مع تنمية عناصر اللياقة البدنية من خالل  –االسرتجاع العقلي 

الربامج الطويلة املدى، وجيب الرتكيز عليها كما هو احلال يف املهارات األساسية لألنشطة 

  )27، صفحة 1999(بوعالق،  الر?ضية املختلفة.

: حبيث استنتجت أن الفرد الر?ضي الذي 1987دراسة حممد حسن أبو عبية  -2- 7-2

يفتقر إىل السمات النفسية، لن يستطيع مهما بلغت قدراته ومستو?ته البدنية والفنية من حتقيق 

، صفحة 1987(مهنا،  املستو?ت، نظرا ألن هذه السمات تؤثر مباشرة يف مستوى الشخصية.

32(  

: كانت أهم ما استنتجت أن الثقة !لنفس من 2000دراسة نبيلة امحد حممود  -3- 7-2

املهارات اهلامة يف ا¬ال الر?ضي، نظرا لتأثريها على أداء الالعبني وأن ثقة الر?ضي يف قدراته 

. إن )112، صفحة 1993(حممود،  متثل مصدرا إجيابيا هاما لتحقيق الطاقة النفسية اإلجيابية.

تنمية الثقة !لنفس للتالميذ املتمدرسني يعمل على ضبط خمتلف السلوكيات، وكذا إعطاء أكثر 

 )78، صفحة 1987(النبيل،  استقاللية يف التفكري وبثقة أكرب.

  :التعليق على الدراسات املشاrة  - 7-3

ة جوانب أخرى من خالل الدراسات السابقة والبحوث املشا�ة، توصل الباحث إىل معرف     

من املواضيع املأخوذة يف هذه الدراسات، ونظرا لقلة الدراسات اليت تناولت التدريس !ملقاربة 

  .!لكفاءات يف ا¬ال الر?ضي مقارنة !لدراسات اليت تناولت البعض من أمناط التدريس األخرى
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غري مباشر، قام  كما مت االستفادة من الدراسات اليت تناولت الثقة !لنفس بشكل مباشر أو

  الباحث بتصنيف هذه الدراسات إىل قسمني: 

  .       ت التدريس !ملقاربة !لكفاءاتأوال: دراسات تناول

  Çنيا: دراسات تناولت الثقة !لنفس. 

، املعاجلة بناء األدواتولقد استفاد الباحث من هذه الدراسات يف عدة جوانب منها      

املستعمل وأهم النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسات.... كانت اإلحصائية املستعملة، املنهج 

الدراسات اليت تناولت التدريس !ملقاربة !لكفاءات ومهارة الثقة !لنفس عند تالميذ الطور 

الثانوي شبه منعدمة، مع العلم أن مرحلة التعليم الثانوي مرحلة جد حساسة يف بناء وتكوين 

ئى الباحث أولية دراسة عالقة التدريس !ملقاربة !لكفاءات !لثقة شخصية التلميذ املراهق، إرت

  Çلثة Çنوي). -Çنية - !لنفس عند التالميذ املتمدرسني يف الطور الثانوي مبستو?ته الثالثة (أوىل

  : منهج البحث -8

ة لقد انتهج الباحث يف دراسته املنهج الوصفي (دراسة مسحية)، وهذا ملالئمته لنوع الدراس - 

  ونوع املشكل املطروح.

  جمتمع البحث:  - 8-1

  تلميذ وتلميذة من تالميذ املرحلة الثانوية. 1271يتكون جمتمع البحث األصلي من  -

  : عينة البحث- 8-2

تلميذة من املمارسني، ومتثلت يف تالميذ الطور  120تلميذ و 150تتألف عينة البحث من  - 

نة Çنية، سنة Çلثة )، كما مشلت العينة أيضا على الثانوي للمستو?ت الثالثة ( سنة أوىل، س

تلميذة من غري املمارسني ( املعفيني ) ومت اختيارها !لطريقة العشوائية وبنسبة  25تلميذ و 25

  من ا¬تمع األصلي. % 25.17سرب بلغت 

  

  

  

صفاته1جدول رقم (   ممارسني وغري ممارسني)() يوضح عينة البحث و موا
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  ا�مــــوع  إنــــــاث  ذكـــــور  توىاملس  املؤسســــــة

  

صدي مر�ح  �نوية قا

  وهران

  45  20  25  سنة أوىل ممارسني

  45  20  25  سنة �نية ممارسني

  45  20  25  سنة �لثة ممارسني

  25  25  غري ممارسني

  160  الــــــــمجمـــــوع

�نوية  وادي تليالت 

  وهران

  45  20  25  سنة أوىل ممارسني

  45  20  25  نية ممارسنيسنة �

  45  20  25  سنة �لثة ممارسني

  25  25  غري ممارسني

  160  الــــمـجـمــــــــوع

  320  ا�مــــــــــوع الكـــــلـــــــي

  :جماالت البحث - 8-3

  :ا�ال املكاين - 1- 3- 8

  أجري االختبار يف قاعات الثانو?ت، قاصدي مر!ح وÇنوية وادي تليالت. - 

   :ا�ال الزمين - 2- 3- 8

وهو §ريخ إجراء  28/11/2010حىت يوم  14/11/2010استمرت فرتة العمل من يوم  - 

إىل  02/01/2011التجربة االستطالعية، وتلتها االختبارات الرئيسية بتاريخ: من 

. مث شرع الباحث يف جدولة النتائج ومجعها وتبويبها وحتليلها واستخالص 05/06/2011

 ية.النتائج النهائ

  ا�ال البشري: -3- 3- 8

من غري  50من املمارسني و 270تلميذ وتلميذة،  320اشتمل جمتمع عينة البحث على  -

 املمارسني ( املعفيني ) ميثلون الثانويتني التاليتني:
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من املعفيني ميثلون  25تلميذة من املمارسني و 60تلميذ وÇ * :75نوية قاصدي مر!ح

  اجلنسني.

من املعفيني ميثلون  25تلميذة من املمارسني و 60تلميذ و75: ليالت* Çنوية  وادي ت

  اجلنسني.

  :أدوات البحث - 4- 8

لغرض دراسة موضوع إسهامات التدريس !ملقاربة !لكفاءات على مهارة الثقة !لنفس،  - 

استخدم الباحث مقياس أو اختبار الثقة !لنفس هذا االختبار صممته "كاريسيا 

)لقياس الثقة 1996مىت نثق Ôنفسنا" ("يف كتا�ا   (karicia lo vinich)لوفينيش"

  )112، صفحة 1996(جابر)،  !لنفس

  ) يوضح توزيع العبارات االجيابية والسلبية حسب أبعاد املقياس2جدول رقم (

) 4) متثله أربع (6عبارة، وكل عبارة وكل بعد من األبعاد الستة ( 24ويتضمن االختبار 

عبارات، ويقوم التلميذ !إلجابة على عبارات االختبار على مقياس سداسي الدرجات (تنطبق 

  ا�موع  العبارات السلبية أرقام  أرقام العبارات اإلجيابية  األبعاد

الثقة �لنفس يف احلياة اليومية 

  الدراسية بصفة عامةو 
1  -7 - 19  13  4  

إسهام تدريس املقاربة �لكفاءات يف 

  مهارة الثقة �لنفس
2 – 14  - 20  8  4  

الثقة �لنفس يف ميدان الرتبية البدنية 

  والر@ضية
3-9  -15  21  4  

عالقة املستوى الدراسي �لثقة 

  �لنفس

4 – 10 – 16  - 

22  
  4  ــــــــــــــــــ

  4  23 - 11  17-5  س يف الثقة �لنفسمدى �ثري اجلن

  4  24-6  18 – 12  واقعية االجناز الر@ضي
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  -بدرجة قليلة    –درجة متوسطة   –تنطبق علي بدرجة كبرية   –علي بدرجة كبريا جدا 

  ال تنطبق علي متاما).  –بدرجة قليلة جدا 

  ) يوضح درجات العبارات املوجهة والسالبة3جدول رقم (

 

ويتم  مجع درجات كل بعد على حدا، وكلما اقرتبت درجة التلميذ من الدرجة العظمى      

البعد، وكلما درجة يف كل بعد، كلما دل ذلك على متيزه !خلاصية اليت يقيسها هذا  24وقدرها 

قلت درجات الالعب كلما دل ذلك على حاجته الكتساب املزيد من التدريب على اخلاصية 

 اليت يقيسها هذا البعد.

   املعامالت العلمية لالختبار: - 5- 8

لغرض التأكد من مصداقية مقياس الثقة !لنفس، قام الباحث Ïجراء جتربة استطالعية       

تلميذ، وبعد أسبوعني أعيد تطبيق مقياس الثقة !لنفس  20ها كدراسة أولية على عينة مقدار 

  على نفس أفراد العينة األوىل، وكان هدف الدراسة االستطالعية ما يلي:

 معرفة مدى تناسب مقياس الثقة !لنفس لعينة البحث.     - 

 التدريب على طرق القياس والتسجيل والتصحيح وتفريع البياQت. - 

  ميكن مواجهتها ميدانيا لتفاديها وجتنبها.معرفة الصعو!ت اليت - 

إبراز األسس العلمية لالختيار ومدى صالحيته ( الصدق، الثبات، املوضوعية) حبيث أنه   - 

  كانت النتائج كاآليت:

  العبارات السالبة  العبارات املوجهة  األداء

  1  6  تنطبق علي بدرجة كبرية جدا

  2  5  تنطبق علي بدرجة كبرية

  3  4  ي بدرجة متوسطةتنطبق عل

  4  3  تنطبق علي بدرجة قليلة

  5  2  تنطبق علي بدرجة قليلة جدا

  6  1  ال تنطبق علي متاما
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 :األسس العلمية لالختبار - 8-6

 20وقد قام الباحث Ïجراء االختبار األول على عينة من جمتمع البحث وقوامها  الثبات: -1

وأعيد نفس االختبار وحتت نفس الظروف يوم  14/11/2010بتاريخ  تلميذا.

، كما قام الباحث !ستخدام معامل االرتباط " لسبريمان " ( الرتب )، وقد 28/11/2010

دلت النتائج أن االختبار يتمتع بدرجات ثبات عالية من األبعاد اليت حيتويها االختبار، وتراوحت 

عند تطبيقه على عينات متعددة من تالميذ املرحلة  0،91و 0،65هذه املعامالت بني 

  الثانوية. 

يعد الصدق أهم شروط االختبار اجليد، ويقصد !لصدق أن يقيس االختبار فعال  الصدق: -2

القدرة أو السمة اليت وضع االختبار لقياسها، ولغرض التأكد من صدق اختبار املهارات النفسية 

 الصدق الذايت. –دق احملتوى استخدام الباحث طريقتني: ص

صدق احملتوى: وذلك بعرضه على عدة أساتذة ودكاترة متخصصني يف التدريس،  والبحث  - أ

  العلمي ويف علم النف

، 1955(بوحوش،  يقاس حبساب اجلذر ألرتبيعي ملعامل الثبات الصدق الذايت: والذي - ب

  تحصل عليها ميتاز بصدق ذايت عايل.، وتبني أن اختبار الثقة !لنفس بعد النتائج امل)45صفحة 

مت التأكد من الصدق املرتبط !حملك عند تطبيق االستخبار !لتالزم مع بعض املقاييس اليت 

  )112، صفحة 1996(جابر)، تقيس بعض األبعاد املتشا�ة 

يتمتع اختبار الثقة !لنفس !لسهولة والوضوح، كما انه غري قابل للتخمني أو : املوضوعية -3

تقومي الذايت، كما استخدم هذا االختبار يف العديد من الدول العربية على عينات متعددة من ال

 ويف أنشطة ر?ضية متعددة. 18-15الر?ضيني يف سن يرتاوح مابني 

صدق وثبات اختبار الثقة �لنفس4جدول رقم (   ) يوضح 

  األبعاد
حجم 

  العينة
  معامل الصدق

معامل 

  الثبات

  0،74  0،86  20  احلياة اليومية والدراسية بصفة عامة الثقة �لنفس يف -1
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  0،81  0،90  20  إسهام تدريس املقاربة �لكفاءات يف مهارة الثقة �لنفس -2

  0،89  0،94  20  الثقة �لنفس يف ميدان الرتبية البدنية والر@ضية -3

  0،94  0،96  20  عالقة املستوى الدراسي �لثقة �لنفس -4

  0،86  0،88  20  يف الثقة �لنفس مدى �ثري اجلنس -5

  0،90  0،94  20  إسهام البيئة يف بناء الثقة �لنفس -6

  

الثقة  املتغري التابع:التدريس !ملقاربة !لكفاءات   املتغري املستقل::متغريات البحث - 8-7

 !لنفس

تتضمن خطة )225، صفحة 2002(رضوان،  :املعاجلات اإلحصائية املستعملة - 8-8

  اإلحصائية مايلي: املعاجلات 

  )683، صفحة 1979(السيد،  ساملتوسط احلسايب: - 1

  )145، صفحة 1999(عدس، املعياري: ع   االحنراف - 2

  )112، صفحة 1993(حلمي،  ) Fاختبار حتليل التباين ( - 3

  " T.test de studentحتليل ستيودنت " - 4

 

  :عرض ومناقشة النتائج -9

التدريس !ملقاربة !لكفاءات ا¬سم عمليا يؤثر يف تنمية مهارة الثقة : وىلاأل الفرضية - 1

!لنفس لدى التالميذ املتمدرسني يف الطور الثانوي املمارسني وغري املمارسني. 

حتليل  - اإلحنراف املعياري - املتوسط احلسايب :واعتمدت الوسائل اإلحصائية التالية

  ستيودنت.

  

  



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

89 

  حتليل نتائج  -1-1

) أعاله، والذي يبني املقارنة يف املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدى التالميذ الذكور 5قم (اجلدول ر 

  املمارسني وغري املمارسني يف بعد الثقة �لنفس

  ذكور غري ممارسني  ذكور ممارسني  

  15.16  17.46  س

  375  2612  مج س

  25  150  ن

  4.18  3.98  ع

  2.64  ت. احملسوبة

  1.96  ت. اجلد ولية

  0.05  مستوى الداللة

) أن هناك فرق دال إحصائيا 5ما يربز لنا من خالل املعاجلة اإلحصائية حملتو?ت اجلدول (     

بني العينتني يف بعد الثقة !لنفس لصاحل الذكور املمارسني، وهذه النتيجة يعزيها الباحث إىل أن 

على تطور األداء ومتيز حركات التالميذ ممارسة الرتبية البدنية بنمط املقاربة !لكفاءات تساعد 

!النسيابية والقوة والسرعة ، وبدل الكثري من اجلهد واملثابرة والعطاء، و!لتايل تزداد مهارة الثقة 

  .!لنفس عند هؤالء التالميذ

) أعاله، والذي يبني املقارنة يف املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدى التلميذات 06اجلدول رقم (

  ملمارسات وغري املمارسات يف بعد الثقة �لنفسا

  إث غري ممارسات  إث ممارسات  

  15.16  16.95  س

  367  2035  مج س

  25  120  ن

  4.18  3.75  ع

  2.12  ت. احملسوبة



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

90 

  1.96  ت. اجلد ولية

  0.05  مستوى الداللة

مارسات للرتبية البدنية ما يربز لنا أن هناك فرق دال إحصائيا بني العينتني لصاحل اإلQث امل     

والر?ضية، وهذه النتيجة يعزيها الباحث إىل  أن ممارسة الرتبية البدنية بنمط املقاربة !لكفاءات 

تساعد على تطور األداء ومتيز حركات التلميذات !النسيابية والقوة والسرعة، وبدل الكثري من 

!لنفس عند التلميذات وهنا يظهر أثر ممارسة اجلهد واملثابرة والعطاء، و!لتايل تزداد مهارة الثقة 

  الرتبية البدنية بنمط املقاربة !لكفاءات يف تنمية الثقة !لنفس عند املمارسات مقارنة !ملعفيات.

يوجد تباين يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس بني تالميذ الطور الثانوي الفرضية الثانية:  -2

ثالثة) فيما بينهم. وقد اعتمد الباحث على الوسائل ال -الثانية -للسنوات الثالثة (األوىل

  اختبار حتليل التباين. - االحنراف املعياري -املتوسط احلسايب اإلحصائية اآلتية:

�لثة) ذكور يف  - �نية - ) يبني داللة الفروق يف املتوسطات لدى املستو@ت الثالثة (أوىل7اجلدول رقم (

  )-ذكور -راسي �لثقة �لنفسبعد الثقة �لنفس (عالقة املستوى الد

  السنة األوىل السنة الثانية السة الثالثة

 ن 50 50 50

 مج س 864 867 881

 س' 17¸28 17¸34 17¸76

 2مج س 15852 15565 16542

 مج ن 150

 التباين بني ا�موعات 3¸42

 التباين داخل ا�موعات 15¸13

 ف.احملسوبة 4¸42

 ف. اجلد ولية 3¸06

  ستوى الداللةم 0¸05
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يتضح من خالل اجلدول أعاله، والذي ميثل عالقة املستوى الدراسي لدى تالميذ الطور      

  الثالث) يف بعد الثقة !لنفس ما يلي:  - الثاين -الثانوي ذكور (األول

من خالل املعاجلة اإلحصائية يربز لنا أن هناك فروق جوهرية دالة إحصائيا يف بعد الثقة      

لدى التالميذ، وهذا لصاحل تالميذ املستوى النهائي (السنة الثالثة)، مما يدل على أن !لنفس 

تالميذ السنة الثالثة متفوقني على تالميذ السنة األوىل وعلى تالميذ السنة الثانية وذلك يف بعد 

ة الثقة !لنفس، وهذا ما يعزيه الباحث إىل أن سنوات املمارسة املستمرة تعمل على تطوير مهار 

الثقة !لنفس وذلك من خالل تعرض تالميذ املستوى النهائي إىل املواقف احلرجة واملقلقة يف 

  املنافسات الر?ضية والتدريبات وهذا ما جعلهم أكثر ثقة يف أنفسهم مقارنة !آلخرين.

ال توجد فروق معنوية يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس بني الذكور املمارسني  :الفرضية الثالثة -3

  واإلQث املمارسات للرتبية البدنية والر?ضية بنمط املقاربة !لكفاءات.

 -االحنراف املعياري -املتوسط احلسايب حبيث مت االعتماد على الوسائل اإلحصائية التالية: 

  حتليل ستيودنت

  نفس.يبني داللة الفروق بني الذكور املمارسني واإلث املمارسات يف بعد الثقة �ل )8اجلدول رقم (

  إث ممارسات  ذكور ممارسني  

  120  150  ن

 9516, 4617,  س

 3,75 3,98  ع

 1,06  ت. احملسوبة

 1,96  ت. اجلد ولية

 0,05  مستوى الداللة

) أعاله، والذي يبني املقارنة يف املتوسط احلسايب واالحنراف 8يتضح من اجلدول رقم (     

  Qث املمارسات يف بعد الثقة !لنفس ما يلي:املعياري لدى التالميذ الذكور املمارسني واإل
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من خالل املعاجلة اإلحصائية تبني انه ال يوجد فرق بني الذكور املمارسني واإلQث      

املمارسات يف بعد الثقة !لنفس، وهذا ما يعزيه الباحث إىل أن بعد الثقة !لنفس يتأثر أكثر 

يب، أما اجلنس فال يؤثر يف ذلك وإال لكان كل بعامل املمارسة والتجربة و سنوات النجاح والتدر 

 ال ميلكون الثقة الالزمة. بنمط املقاربة !لكفاءاتاإلQث املمارسني للرتبية البدنية 

  :اتــــاجـتـــاالستن -10

  يف حدود ما أمكن التوصل إليه من نتائج أمكن التوصل إىل االستنتاجات التالية: 

لتالميذ املمارسني وغري املمارسني من اجلنسني يف بعد الثقة هناك فروق دالة إحصائيا بني ا -1

!لنفس لصاحل التالميذ املمارسني. وهذا يتضح من خالل تفوق التالميذ املتمدرسني املمارسني 

للرتبية البدنية والر?ضة بنمط املقاربة !لكفاءات(من اجلنسني) على التالميذ غري املمارسني يف 

  بعد الثقة !لنفس.

ناك فروق دالة إحصائيا يف بعد الثقة !لنفس بني التالميذ الذكور املمارسني للمستو?ت ه - 2

Çلثة Çنوي)، وهذا يتضح من خالل تفوق تالميذ املستوى الثالث على  - Çنية -الثالثة (أوىل

ف تالميذ املستوى الثاين واملستوى األول يف بعد الثقة !لنفس، أي أن هناك تباين يف البعد السال

) مت .كيد أن 7الذكر لصاحل السنة الثالثة Çنوي، ومن خالل املعاجلة اإلحصائية للجدول (

  الفرضية الثانية حتققت.

  ال يوجد فروق دالة إحصائيا بني الذكور املمارسني واإلQث املمارسني يف بعد الثقة !لنفس.  - 3

  مناقشة الفرضيات: -11

التدريس !ملقاربة !لكفاءات ليت توقع الباحث من خالهلا أن فيما يتعلق !لفرضية األوىل وا :أوال 

ا¬سم عمليا يؤثر يف تنمية مهارة الثقة !لنفس لدى التالميذ املتمدرسني يف الطور الثانوي 

  املمارسني وغري املمارسني.

فروق ومن خالل نتائج البحث اليت توصلنا إليها يف دراستنا امليدانية، واليت تؤكد على وجود      

دالة إحصائيا بني التالميذ املمارسني والتالميذ غري املمارسني من اجلنسني يف مهارة الثقة !لنفس 

لصاحل التالميذ املمارسني من اجلنسني. نستنتج أن التالميذ املمارسني للرتبية البدنية والر?ضة يف 

  الطور الثانوي يتميزون بدرجة عالية يف أبعاد مهارة الثقة !لنفس.
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، حبيث أسفرت الدراسة 2010دراسة عبد القادر بن يونسوتتفق هذه النتائج مع نتائج      

أن للمقاربة !لكفاءات دور يف تنمية خمتلف الصفات النفسية والتخلص من بعض املشكالت 

النفسية، وبذلك تعزيز لدور ممارسة الرتبة البدنية والر?ضية !ملقاربة !لكفاءات ودورها يف تنمية 

ثقة !لنفس وهذا من خالل املستو?ت الثالث اليت تركز عليها وهي اجلانب املعريف واجلانب ال

الوجداين واجلانب احلسي احلركي، كما استنتج أن هذه التطورات اليت حتدث للمراهق تظهر بعد 

  )2010(يونس،  الكفاءة اخلتامية لكل مستوى. 

، واليت تشري إىل أمهية 2008ين الدين بوعامردراسة ز  كما تتفق هذه النتائج مع ما ذكرته     

التدريس !ملقاربة !لكفاءات يف عدة جوانب نفسية وحركية ومعرفية عند خمتلف األطوار 

  )2008(بوعامر، التعليمية ومنها الثقة !لنفس يف الشق النفسي.

تنص على أن ومن خالل املناقشة السابقة، يتضح لنا تفسري الفرضية األوىل للبحث واليت       

لدى تالميذ الطور  التدريس !ملقاربة !لكفاءات ا¬سم عمليا يؤثر يف تنمية مهارة الثقة !لنفس

يبني داللة الفروق لدى  ) الذي5و!لتايل حتقق الفرضية األوىل اليت يثبتها اجلدول ( الثانوي.

يبني داللة ) الذي 6واجلدول (الذكور املمارسني وغري املمارسني يف مهارة الثقة يف النفس، 

  .  الفروق لدى اإلQث املمارسات و غري املمارسات يف مهارة الثقة !لنفس

ومن خالل املناقشة السابقة يتضح لنا تفسري الفرضية األوىل للبحث، واليت تنص على أن      

ميذ التدريس !ملقاربة !لكفاءات ا¬سم عمليا يؤثر يف تنمية مهارة الثقة !لنفس لدى التال

  املتمدرسني يف الطور الثانوي املمارسني وغري املمارسني.

يف أبعاد مهارة الثقة Çنيا: فيما يتعلق !لفرضية الثانية واليت توقع الباحث من خالهلا وجود تباين 

ومن  الثالثة) فيما بينهم. - الثانية - !لنفس بني تالميذ الطور الثانوي للسنوات الثالثة (األوىل

لبحث اليت توصلنا إليها يف دراستنا امليدانية. واليت تشري إىل وجود تباين يف أبعاد خالل نتائج ا

  الثقة !لنفس بني تالميذ املستو?ت الثالثة.

  الثالثة). -الثانية - (األوىلهناك تباين يف أبعاد الثقة !لنفس بني تالميذ املستو?ت الثالثة 

حيث تشري إىل وجود فروق دالة  2000د حممود نبيلة أمح وتتوافق هذه النتائج مع دراسة     

(حممود،  إحصائيا بني املستو?ت الثالثة لتالميذ املرحلة الثانوية يف أبعاد الثقة !لنفس 
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حيث يشري إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني  1987ودراسة حممد حسن أبو عبية   .)1993

  .)1987(مهنا،  الثقة !لنفس  املستو?ت الثالثة لتالميذ املرحلة الثانوية يف أبعاد

إىل نتيجة مشرتكة أال وهي:  وجود فروق دالة إحصائيا بني حبيث توصل كال منهما      

  املستو?ت الثالثة للتالميذ يف أبعاد الثقة الثقة !لنفس.

بية ويرجع تفسري هذه النتائج إىل عامل اخلربة السابقة، فتالميذ السنة الثالثة أكثر ممارسة للرت      

البدنية مبنهج املقاربة !لكفاءات وأكثر خربة من غريهم مما أكسبهم ثقة Ôنفسهم، وكذلك من 

خالل تعرض تالميذ املستوى النهائي إىل املواقف احلرجة واملقلقة يف املنافسات الر?ضية 

  والتدريبات، وهذا ما جعلهم أكثر ثقة يف أنفسهم مقارنة !آلخرين.

ة السابقة يتضح لنا أن الفرضية الثانية اليت تنص على "وجود تباين يف ومن خالل املناقش     

أبعاد الثقة !لنفس بني تالميذ املستو?ت الثالثة فيما بينهم وتلميذات املستو?ت الثالثة فيما 

  .)7املعاجلة اإلحصائية للجدول(بينهن"قد حتققت وهذا ما تثبته 

توقع من خالهلا الباحث أنه ال يوجد فروق معنوية يف  Çلثا: فيما يتعلق !لفرضية الثالثة واليت

أبعاد الثقة !لنفس بني الذكور املمارسني واإلQث املمارسات. ومن خالل نتائج البحث اليت 

نستنتج أنه ال يوجد فروق معنوية بني الذكور  - )8اجلدول ( –توصلنا إليها يف دراستنا امليدانية

الذي  )1993(حممود، نبيلة امحد حممود ا يتوافق مع دراسة املمارسني واإلQث املمارسات، وهذ

أرجعته إىل أن ممارستهم للرتبية البدنية والر?ضية أكسبتهم الثقة !لنفس ومل يؤثر اجلنس يف خمتلف 

  أبعاد الثقة !لنفس. 

الذي مل جيد الفرق بني الذكور املمارسني واإلQث  1996أما دراسة حممد العريب مشعون      

   )1996(مشعون، مارسات يف خمتلف املهارات النفسية و اليت من بينها الثقة !لنفس.  امل

أما ما  يعزيه الباحث إىل أن بعد الثقة !لنفس يتأثر أكثر بعامل املمارسة والتجربة وسنوات      

دنية النجاح والتدريب، أما اجلنس فال يؤثر يف ذلك وإال لكان كل اإلQث املمارسني للرتبية الب

ال ميلكون الثقة الالزمة. وعلى أساس ذلك فإن الفرضية الثالثة اليت  بنمط املقاربة !لكفاءات

توقع الباحث أنه ال يوجد فروق معنوية يف أبعاد الثقة !لنفس بني الذكور املمارسني واإلQث 

  املمارسات ميكننا القول أÐا حتققت.
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  ات:ــــوصيـــالت -12

  صل إليه من استنتاجات ميكن التوصية مبا يلي:يف حدود ما أمكن التو 

ز?دة اهتمام الباحثني واألساتذة بدراسة الثقة !لنفس وأمهية التأكيد انه كلما أمكن  - 1

  التدريب على هده املهارة النفسية كلما كان ذلك أفضل. 

  والر?ضي. اعتماد "استخبار الثقة !لنفس" لقياس هذه املهارة النفسية يف ا¬ال الرتبوي  - 2

  ز?دة اهتمام املسئولني يف الثانو?ت !ملمارسة الر?ضية و خاصة عند اإلQث.      - 3

  ضرورة االهتمام بتطبيق املقاربة !لكفاءات أثناء تسطري برامج الرتبية البدنية والر?ضية. - 4

لطور الثانوي، مبا ضرورة قيام مدرس الرتبية البدنية بتنمية وتطوير الثقة !لنفس عند تالميذ ا - 5

  يتناسب مع أعمارهم ومستو?´م العتبارها احد عوامل النجاح وحتقيق أفضل النتائج الر?ضية.   

  إجراء دراسات أخرى مشا�ة لدى تالميذ األطوار التعليمية األخرى. - 6
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  قائمة املراجع �للغة العربية

تطبيقات ف ا¬ال الر?ضي. -ت النفسية ). تدريب املهارا2000أسامة كامل راتب. ( - 1

  القاهرة: دار الفكر العريب.

). اإلحصاء الوصفي يف الرتبية البدنية والر?ضة. القاهرة: 2002محد نصر الدين رضوان. ( - 2
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  حركي  ملسافة والزمن وعالقته بدقة الضرب الساحق –اإلدراك احلسي 

  يف الكرة الطائرة  
  للكرة الطائرة لبعض >نو2ت الغرب اجلزائري العيب الفرق الر2ضة املدرسية حبث مسحي أجري على 

  دحــو بن يوسف  ا.

  أ.د. بومسجد عبد القادر   

  -اجلزائــر –الر2ضبـة جامعـة مستغامن معهـد علـوم وتقنيـات األنشطة البدنيــة و 

  

ص  ملخـــ

للمسافة والزمن بدقة أداء حركي  –يهدف البحث إىل معرفة العالقة بني اإلدراك احلسي     
مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة، وفرتض الباحث وجود عالقة إرتباط دالة إحصائيا بني 

اء مهارة الضرب الساحق، وقد إستخدم الباحث حركي للمسافة والزمن بدقة أد–اإلدراك احلسي
املنهج الوصفي Fسلوب العالقات اإلرتباطية ملالئمته لطبيعة البحث، وطبقت الدراسة على عينة 

) العب من بعض الفرق الرRضة املدرسية لثانوRت الغرب 50) العبا من أصل (25قوامها (
ص الكرة الطائرة للعام الدراسي ( )، وبذلك تكون قد متثلت عينة 2012/ 2011اجلزائري ختص

) من اjتمع األصلي، ومت إختيار العينة عمدR لتطابق مواصفتهم اجلسمية %50البحث بـ (
حركي للمسافة  –وجييدون إستعمال الضرب الساحق، ومت إستخدام إختبارات اإلدراك احلسي

لباحث معامل اإلرتباط والزمن وإختبار دقة مهارة الضرب الساحق، لتحليل النتائج إستخدم ا
  لقياس معنوية اإلرتباط. (pearson)بريسون 

حركي للمسافة  –أسفرت النتائج على وجود عالقة إرتباط إجابية بني اإلدراك احلسي     
والزمن بدقة مهارة الضرب الساحق، ويوصي الباحث بضرورة دراسة متغريات أخرى هلا عالقة 

  لطائرة.بدقة مهارة الضرب الساحق يف الكرة ا

الكرة  - الضرب الساحق -الدقة  - املسافة والزمن -اإلدراك احلسي حركيالكلمات املفتاحية:-
  الطائرة
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"Perceptual - distance du moteur et du temps et de ses relations avec 

précision battre compétences écrasante de volley-ball" 

- La recherche préalable sur les équipes sportives scolaires pour les joueurs de 
volley-ball pendant un certain école secondaire de l'ouest de l'Algérie – 

 

Mr : Dahou  BenYoucef * 

Pr. Boumesjed Abdelkader 
Institut des sciences et techniques des activités physiques et Sportive Université 

de   Mostaganem - Algeria – 

Résumé 
     La recherche vise à déterminer la relation entre la perception - moteur de la 
distance et du temps des compétences des performances avec précision battre 
écrasante de volley-ball, et a assumé chercheur corrélation statistiquement 
significative entre la perception - moteur de la distance et du temps des 
compétences des performances avec précision battre écrasante, le chercheur a 
utilisé la méthode d'enquête de leur aptitude à la nature de la recherche, et 
appliquée étude sur un échantillon de (25) joueurs sur (50) joueurs de certaines 
équipes sportives scolaires pour les écoles secondaires à l'ouest de l'Algérie alloue 
au volley-ball pour l'année universitaire (2011/2012) et a donc été l'échantillon 
de l'étude B (50%) de la communauté d'origine, ont été sélectionnés intentionnel 
pour correspondre à la Moasfthm échantillon physique et compétent dans 
l'utilisation des coups écrasants, des tests ont été utilisés perceptif - distance du 
moteur, l'heure et vérifier l'exactitude de la compétence de battre écrasante, 
d'analyser les résultats, le chercheur utilisé Pearson coefficient de corrélation 
(Pearson)pour mesurer la corrélation significative. 
Les résultats sur l'existence d'une corrélation positive entre la perception réaction 
- moteur de la distance et le temps avec précision battre compétences écrasante, 
et chercheur recommande la nécessité d'étudier d'autres variables connexes 
précision battant compétences écrasante de volley-ball. 

- les Mots-clés: perceptual-moteur _ distance et de temps_ la précision_le 
smach_Volley-Ball. 
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 مقدمــة البحث:

 هذه الوسائل قامت وكلما وبيئته؛ احلي الكائن بني االتصال وسائل هي احلس أعضاء تعترب     
 عملية وال ختلو سليًما؛ تفاعال بيئته مع ويتفاعل يتكيف أن للفرد أمكن متقنة بطريقة بوظيفتها

 طريق عن تصل اليت ةاحلسي اخلربات من ذلك إىل وما والتفكري كالتعليم النفسية العمليات من
الوظائف  أهم حركي احلس اإلدراك وميثل )،384، صفحة 1967(عالوي،  املختلفة احلواس
 الرRضية عامة واملهارات بصفة احلركية العادات وتنمية واكتساب استيعاب يف تسهم اليت النفسية
 على القدرة أنه إىل 1975 سنجر يشري حيث )،180، صفحة 1977(راجح،  خاصة بصفة

 )،71، صفحة 1982(حممد،  ببعض بعضها أجزائه وعالقة املكان يف اجلسم بوضع اإلحساس
 حلركة الواعي والتوجيه التحكم على الفرد مقدرة من حركية احلس املدركات ارتفاع دقة وتزيد

³دراك  يسمح أنه إىل ³إلضافة البعض، لبعضها ³لنسبة ألجزائه أو الفراغ يف اجلسم ككل
 احلركات. وبتوافق و³لثقل و³ملقاومة ³لوضع واإلحساس واإلجيابية بيةالسل حلركات

 وخيتلف األمر احلسية، املؤثرات من املنبعثة لإلحساسات وحتديد تفسري اإلدراك ويتضمن     
 ³خلربات اجلديدة السابقة اخلربات التحام لعملية نتيجة الواحد الشيء إدراك يف األفراد بني فيما

(Singer, 1975, p. 118). 
 عملية يف أثناء وتطويرها تنميتها ميكن اليت املدركات من ³لعديد الطائرة الكرة ترتبط كما      

 إدراك اإلحساس إىل ³إلضافة و³ملكان و³لزمن ³ملسافة اإلحساس إدراك أمهها ومن التعلم،
 الالعب يساعد كاإلدرا وهذا الكرة، يف التحكم دقة على األمثل اإلدراك يتأسس أو ³لكرة،

 وقوة الكرة وشكلها وزن إدراك دقة بذلك ،ويرتبط وخصائصها الكرة مع حركاته توافق على
 الطائرة الكرة مبهارات القيام عند لالعب يسمح مما ذلك إىل وما التمريرة وارتفاع وسرعة الضربة
 وسرعتها اارتفاعه وكذلك التمريرة مكان حتديد من دفاع) صد، ساحق، ضرب إرسال، (مترير،
   (Scott M, 1955, p. 218) وقوته.

  مشكـلة البحـث:
إن اإلعداد النفسي يعترب عملية تربوية تلعب درورا هاما يف جناح الالعب أو الفريق،      

وأضحى من الضروري واملهم الرتكيز على صقل اجلوانب النفسية اليت توجه سلوك الفرد، فمن 
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هارات النفسية هي حمددات لألداء الرRضي. وتعترب معتقدات علم النفس الرRضي أن امل
العمليات العقلية من أهم املوضوعات احلديثة اليت تلعب دورا كبريا يف جمال علم النفس الرRضي، 
وذلك لتأثريها الكبري يف سلوك الالعب احلركي وإنفعاالته وإستجا³ته خالل ممارسة النشاط 

فحني يستهدف الواجب ، دراك، والتصور والتفكريالرRضي، إلعتمادها على اإلحساس واإل
احلركي لعبة كرة الطائرة فهي إحدة األلعاب اجلماعية، وتتكون من جمموعة من املهارات 
األساسية مثل مهارة الضرب الساحق اليت تتميز بقدرة عالية على إحراز النقاط وقوة وسرعة يف 

كرة الطائرة هذه املهارة جيب عليه إتقان األداء (املتغري البايومكانيكي)، ولكي يؤدي العب  
احلركات الفنية األساسية للعبة (مكانيكية، املهارة)، وحركات الالعب يف الفراغ ممّا يتطلب متيز 

، ومبا أن )3، صفحة 1983(إمساعيل, حممد عبد الرحيم،  الالعب يف اإلدراك احلسي حركي
مل على إتقان وإعداد أبطال املستقبل، لزم الرتبية الرRضية هي جزء من النظام العام الذي يع

ص الكرة الطائرة،   وقدعلينا أن حنيط Çذا اجلانب ذلك من خالل فرق الرRضة املدرسية ختص
 يرتكبوËا اليت األخطاء غالبية ملهارة الضرب الساحق أن املتعلمني من الكثري أن الباحث الحظ
 احلركة عدم إكمال عنها ينتج ممّا الطريان يف أو ءاالرتقا يف سواء املسافة والزمن تقدير عن Íجتة
 مستوى من درجات فقدان و³لتايل تقدير التوازن عند احلال وكذلك احلركي، ومسارها مبداه

  املهاري. األداء
وهلذا حاول الباحث الربط بني اختبارات اإلدراك احلس حركي وأهم الضر³ت اهلجومية يف      

الساحقة، ³عتبارها من الضر³ت اهلجومية املؤثرة يف النتائج املبارRت، الكرة الطائرة وهي الضربة 
فمن خالل ما تقدم جاءت ضرورة دراسة إحدى القدرات العقلية (اإلدراك احلسي حركي) عند 

ص الكرة الطائرة بقصد االجابة عن   :األسئلة التالية العيب بعض الفرق الرRضية املدرسية ختص
إلدراك احلسي حركي للمسافة بدقة أداء الضرب الساحق يف الكرة ماهي العالقـة بني ا –

 الطائرة؟
  ماهي العالقـة بني اإلدراك احلسي حركي للزمن بدقة أداء الضرب الساحق يف الكرة الطائرة ؟ - 
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  األهــداف: -

التعرف على العالقة بني اإلدراك احلسي حركي للمسافة ودقة الضرب الساحق يف الكرة  - 1
  .الطائرة

التعرف على العالقة بني ااإلدراك احلسي حركي للزمن ودقـة الضرب الساحق يف الكرة  - 2
  الطائرة.

  الفرضيــات : -

توجد عالقة إرتباط بني اإلدراك احلسي حركي للمسافة ودقة الضرب الساحق يف الكرة  - 1
  الطائرة.

لساحق يف الكرة توجد عالقة إرتباط بني اإلدراك احلسي حركي للزمن ودقة الضرب ا - 2
  الطائرة.

صطلحات البحـث: -   م

هو عبارة عن عملية عقلية بواسطته ندرك وضع اجلسم وحركة أجزائه  اإلدراك احلسي حركي: -
  من إحساس العضالت واألوÓر واملفاصل أي يعطنا معىن وتفسري للشىء احملسوس. 

يع أن يرسل اليها الكرة يف قدرة الالعب على حتديد املسافة اليت يستط ملسافـة:اإلحساس   -
  التوقيت السليم و³لسرعة املطلوبة.

هو قدرة الالعب على حتديد املدة الزمنية لغرض القيام ³لواجب احلركي  اإلحساس  لزمــن: -
  يف حتديد دقة الضرب أو التهديف.

  هي قدرة الفرد على توجيه حركاته االختيارية حنوى شىء ما. الدقــة:  -

يعترب الضرب الساحق يف الكرة الطائرة من بني أهم الضر³ت اهلجومية، : احـقالضرب الس -
وهو عبارة عن ضرب الكرة Ôحدى اليدين بقوة لتعديتها ³لكامل فوق الشبكة وتوجيهها إىل 

 ملعب الفريق املنافس بطريقه قانونية إلكتساب نقطة سريعة واحلصول على اإلرسال
(Fiedller, 1969, p. 225). 

تعترب كرة الطائرة أحد أهم األلعاب يف كل املسابقات الدولية وعلى كافة لكرة الطائـرة: ا -
العب(ستة داخل امليدان وستة على   12املستوRت، وتتكون من فريقني كل فريق يتكون من 
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 ,Fiedller) كرسي اإلحتياط)، املقابلة تفصل لصاحل الفريق الذي يفوز بثالثة أشواط
1969, p. 102). 

  الدراسات املشاwــة: -

بدراسة العالقة بني تنمية تقدير الزمن واملسافة لدى الالعبات  1978قامت أحالم شليب  - 
املبتدØت يف الكرة الطائرة ودقة أداء مهارة الضربة الساحقة، مستخدمة املنهج التجريب بنظام 

يساعد على حتسني  وأسفرت النتائج على أن التدريب ) العبة،50اjموعة الواحدة قوامها (
تقدير املسافة والزمن، وأن اإلحساس بتقدير األزمنة الصغرية حيتاج إىل فرتة زمنية أكرب لتنميتها 
من اإلحساس بتقدير األزمنة األكرب، كما أن اإلحساس بتقدير الزمن حيتاج إىل فرتة تدربية أكرب 

بني تقدير املسافة والزمن ودقة  منها عند تنمية اإلحساس بتقدير املسافة، ووجود عالقة إجيابية
 .)95، صفحة 1997(شليب،  أداء مهارة الضربة الساحقة

 اإلدراك بني العالقة على التعرف اىل الدراسة هذه هدفت1985 جرجس  ايزيس دراسة -
 الرRضية الرتبية كلية طالبات لدى الطائرة الكرة يف املهاري ومستوى األداء العضلي احلسي
 طالبة،( 155 ) العينة حجم بلغ )، وقد1983/1984( الدراسي للعام رية³إلسكند للبنات

 العضلي احلسي اإلدراك بني معنوية داللة ذات عالقة وجود إىل الدراسة هذه توصلت وقد
 احلسي اإلدراك بني عالقة وجود عن فضال الطائرة، يف الكرة املهاري األداء ومستوى للذراعني
  )109، صفحة 1985(جرجيس، الطائرة.  الكرة يف املهاري ءاألدا ومستوى للرجلني العضلي

عضلي  –التعرف على العالقة بني اإلدراك احلس واليت Üدف إىلدراسة ثر2 جنم عبد هللا:  -
للذراعني والرجلني ومستوى األداء املهاري يف الكرة الطائرة، وقد إستخدم الباحث املنهج 

على عينة من طالب املرحلة الرابعة بكلية الرتبية املسحي ملالئمته وطبيعة الدراسة، وذلك 
) طالبا، 57)، وقد بلغ حجم العينة (1999- 1998الرRضية جامعة بغداد للعام الدراسي (

 ومستوى للذراعني والذراعني عضلي احلس اإلدراك بني إجيابية عالقة وأسفرت النتائج على وجود
  الطائرة. يف الكرة املهاري األداء )99،98،86،85، صفحة 2001(عبد، 

حركي –واليت Üدف إىل تصميم وتقنني إختبارات اإلدراك احلسيدراسة عامر جبار السعدي: -
لدى العيب الكرة الطائرة، وقد إستخدم الباحث املنهج الوصفي Fسلوبه املسحي، وإشتملت 
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- 2000وسم عينة البحث على العيب الكرة الطائرة املتقدمني املشاركني يف الدوري املمتاز مل
إختبارات) 5)، ولقد مت تصميم (%81.66العبا) وبنسبة مئوية بلغت ( 49وبعدد ( 2001

حركي هلا عالقة مبهارات اإلرسال والتمرير والضرب الساحق والقفز العمودي  –لإلدراك احلسي
والوثب الطويل، مع مراعاة األسس العلمية، وأسفرت نتائج البحث على أن اإلختبارات 

حركي ملهارات الكرة الطائرة تتالئم ومستوى عينة البحث من  - املقننة لإلدراك احلسياملصممة و 
  )63، صفحة 2002(السعدي،  املتقدمني.

بعض  قيم على واليت Üدف إىل التعرف: ذنون غامن ووليد الدليمي �فع دراسة سعد -
 مع وعالقتها الطائرة الكره يف املواجه القطري الساحق الضرب ملهارة الكينماتيكية املتغريات

نينوى  حمافظة ومنتخب املوصل جامعه ملنتخب الطائرة الكرة على عينة من العيب ذلك، والدقة
 الدقة الوصفي وأسفرت النتائج على أنه ترتبط الباحثان املنهج  )، وإستخدم7والبالغ عددهم (

 سرعة إنطالق تتأثرو  الكرة إنطالق سرعة زادت النهوض زاوية قلت وكلما، األخرية اخلطوة بطول
 األفقية ³لسرعة الكرة إنطالق سرعة مع Ýثر طردR للنهوض واحملصلة األفقية ³ملسافة الكرة

 )26، صفحة 2009(الذنون, وليد غامن،  طردR. للنهوض واحملصلة

  التعليـق على الدراسـات املشـاwة: -

 –ض إختبارات اإلدراك احلسيتضـح من عرض الدراسات السابقة أËا تناولت عالقة بع     
عضلي للذراعني والرجلني، وÇذا –حركي ³ألداء املهاري يف الكرة الطائرة، وخاصة اإلدراك احلس

للمسافة والزمن بدقة حركي  –ختتلف الدراسة احلالية يف حماولة حتديد العالقة بني اإلدراك احلسي
ستعانة الباحث مبا قدمته الدراسات ، وعليه فقد إأداء مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة

حركي، وإختيار أنسب املعاجلات اإلحصائية حتقيقا  –السابقة من إختبارات لإلدراك احلس
  ألهداف البحث وتساؤالته.

  منهـج البحـث وإجراءاتـه امليدانيـة:

  منهـج البحـث:  -

 لطبيعة البحث. العالقات اإلرتباطية ملالئمته الوصفي Fسلوب وقد مت إستخدام املنهج -
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    جمتمـع البحـث: -
ص الكـرة الطائـرة لبعض àنوRت يتمثل جمتمع البحث يف العيب  -  الفرق الرRضة املدرسية ختص

  ) العبا.50الغرب اجلزائري وعددهم (

  عينـة البحـث: -

) العبا، وقد مت إختيار العينة عمدR 50من أصل( ) العب25تكونت عينة البحث من ( -
جييدون إستعمال الضرب الساحق، وبذلك تكون العينة مقصودة واصفاÜم اجلسمية و لتطابق م

  من جمتمع األصل. %50وممثلة بنسبة 

  متغيـرات البحـث: -

  ـــ اإلدراك احلسي حركي للمسافة والزمن. املتغري املستقل - 

  ــــ دقة الضرب الساحق. املتغري التابع - 

  املتغريات املشوشـة وضبطها: -

ن الدراسة تتطلب ضبطا للمتغريات قصد التحكم فيها من جهة، وعزل بقية املتغريات إ     
  األخرى من جهة أخرى، وهلذا عمل الباحث على ضبط متغريات البحث واليت متثلت فيما يلي:

  ) سنة.19- 17العينة من نفس اجلنس (ذكور) والطول والوزن والسن( - 
ختبار الذكاء لألشكال والصور(لفليب كارتر وكني حتديد مستوى الذكاء لكل تلميذ بتطبيق إ - 

  راسل).
  عزل التالميذ املنخرطني مع األندية. - 

الت البحـث: -   جما

  ا�ال املكـاين:  -1

  املركب الرRضي لبلدية بطيوة وماسرة والنعامة ومركب معهد الرتبية البدنية والرRضية مبستغامن. -

   ا�ال الزمنـي: -2
 .2012-مـاي-06وانتهينا يف  2010البحث خالل شهر فيفري  بدأÍ العمل يف - 

  ا�ال البشري:  -3

ص الكـرة الطائرة لبعض àنوRت الغرب اجلزائري.العيب  -   الفرق الرRضة املدرسية ختص



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31 العاشر  العدد                    
   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

106 

  إستخدم الطالب الباحث إلجراء حبثه األدوات التالية:أدوات البحث:  -
  املصادر واملراجع.- 
  فة والزمن.إختبار تقدير املسا –
  إختبار مهارة الضرب الساحق. –
  إستمارة تسجيل الدرجات. –

  تثميـن األداة : -

إختبار الدقة الباحث ³ختيار جمموعة من االختبارات اإلدراك احلسي حركي و الطالب قام      
اخلاصة بلعبة كرة الطائرة، بعد مراجعته للعديد من الدراسات واألحباث ملهارة الضرب الساحق 

إنتقاء ألهم املتغريات اإلدراك احلسي حركي اليت هلا عالقة ملراجع العلمية يف هذا اjال، ومت وا
 عينات على االختبارات هذه استخدم الطالب الباحث وقدبدقة أداء مهارة الضرب الساحق، 

 عينه على البحث أدوات بتقنني الباحث قام الدراسات، مث من العديد يف الدراسة لعينة مماثلة

  وفقا للشروط التالية:  العبني 6 قوامها الدراسة jتمع مماثلة
  مناسبتها لعينة البحث من حيث السن واملستوى الفين لألداء.  - 
ومالئمتها وطبيعة األداء ومتيزها ³لسهولة يف اإلجراء وإمكاÍت التطبيق، مع اإلقتصاد يف  –

اخلربة العلمية والعملية يف جمال التدريس الوقت واجلهد، ومت عرضها على جمموعة من اخلرباء ذوي 
والتدريب يف الكرة الطائرة، وقد طلب منهم حتديد مدة وصالحية هذه اإلختبارات من حيث 
غرض إستعماهلا، وقد حصلت هذه اإلختبارات على Ýييد ستة فأكثر من احملكمني الثمانية 

  ).%75املختارين(

 

  األسس العلمية لإلختبار: -

حملكمي -    ـن:صدق ا
 صدق من التحقق يف اخلرباء åراء الباحث إستعان املستخدم، اإلختبارات صدق من للتحقق - 

 الثمانية احملكمني* من فأكثر ستة Ýييد على حصلت وقد اإلختبارات، هلذه الظـاهري
  . (%75)املختارين
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   صدق وثبات اإلختبار: -

اء الدراسة اإلستطالعية، وطبق وإستبعادهم من عينة البحث إلجر  ) العبني6مت إختيار ( -
عليهم إختبار تقدير املسافة والزمن وإختبار دقة مهارة الضرب الساحق، مث حساب الثبات عن 
طريق إعادة اإلختبار بعد أسبوع كامل ويف نفس التوقيت، وبعد حتليل النتائج قمنا حبساب 

  اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات إلجياد صدق اإلختبارات.

صدق إختبار دقة الضرب الساحق ومتغريا املسافة والزمن01(جدول رقم    :) يبني ثبات و
التطبيق   اإلختبارات

  األول

 7(قبل 

  أ2م)

  التطبيق الثاين

  أ2م) 7(بعد 

عدد 

  العينة

مستوى 

اللة   الد

قيمة ر 

  اجلدولية

قيمة ر 

حملسو  ا

  بة

معامل 

صدق   ال

املتوسط 

  احلسايب

املتوسط 

  احلسايب

    3.21  2.5  الدقـــة

  

  

06  

  

  

  

0.05  

  

  

  

0.81  

0.75  0.86  

 -0.28  م1إدراك مسافة الوثب 

  سم

  0.97  0.95  سم -0.20

  0.89  0.85  -0.01  +0.02  سم 25إدراك القفز العمودي 

إدراك مسافة إسقاط الكرة  ليدين 

  م3

0.42-  0.22-  0.86  0.90  

  0.97  0.96  +0.21  +0.20  > 5إدراك زمن 

  0.96  0.95  +0.2  +0.26  > 10إدراك زمن 

  0.97  0.94  +0.37  +0.39  > 20إدراك زمن 

من خالل مقارنة معامالت اإلرتباط املوضحة يف اجلدول وجدÍ (ر احملسوببة) عند كل      
املتغريات أكرب من (راجلدولية)، و³لتايل يتضح من ذلك ان اإلختبارات تتميز بدرجة عالية من 

  وأن نتائجه غري قابلة للتأويل.الصدق والثبات، 

  : املوضوعيـة -
إن اإلختبارات األساسية املستخدمة يف حبثنا، تعد من بني اإلختبارات اليت سبق      

إستخدامها يف عدة حبوث متعلقة مبهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة لتقييم دقة السحق يف 
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ص إختبار إدراك املسا فة والزمن معموالن Çما أيضا يف اjال الرRضي، املناطق املختلفة، وفيما خي
ويعتربان من الفعاليات العقلية العليا اليت هلا Ýثري كبري على سلوك الالعب، وذلك لسهولتها 

  ووضوح مفردÜا وبساطة تنفيذها وكيفية حساب درجتها فهي غري قابلة للتأويل.

   التجربة امليـدانية: -
ن إختبارات اإلدراك احلسي حركي لبعض املتغريات الكينماتيكية لقد قمنا حبصر جمموعة م     

الزمن ) اخلاصة مبهارة الضربة الساحقة يف الكرة الطائرة، وذلك بعد مالحظة مهارة –(املسافة 
الضرب الساحق والقدرات البدنية اليت يتمتع Çا العبو الكرة الطائرة، رأى الباحث أن العب 

وفر قدرة إدراك املسافة والزمن أثناء األداء، وأن حركاته تتميز ³لوثبات الكرة الطائرة ينبغي عليه ت
لألمام والقفزات لألعلى، وبعد إطالعنا على العديد من املصادر والدراسات السابقة، وبناءا 
 على ما تقدم إقرتح الباحث جمموعة من اإلختبارات اليت هلا عالقة بدقة مهارة الضرب الساحق

  وهي كاآليت:

  م) 1الوثب ³لقدمني ( مسافة اختبارإدراك -     
    سم)25إختبار اإلدراك احلسي حركي ملسافة القفز العمودي ( -   
  .م³3ليدين  الساحق الضرب ملهارة الكرة اسقاط مبسافة احلسي حركي االدراك اختبار - 
  à10،à20.(à،5(  الزمن بتقدير احلسي االدراك اختبار -   
  ضرب الساحق)إختبارالدقة: (ال - 

صائية: -   الوسائل اإلح

  إختبار ستيودنت (ت) -   اإلحنراف املعياري -   املثوسط احلسايب - 
  معامل اإلرتباط بريسون - 

 * عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها:

  عرض ومناقشة النتائج: - 

 من خالل فرضية البحث األوىل، واليت تشري إىل وجود عالقة إرتباط دالة إحصائيا بني     
اإلدراك احلسي حركي للمسافة ودقة مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة، وهلذا طبقنا 

  فكانت النتائج على النحو التايل: اإلحصاء التايل: معامل اإلرتباط بريسون ، 
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): الذي حيدد نوع العالقة بني اإلدراك احلسي حركي للمسافــة ومتغري الدقة عند أداء مهارة 02اجلدول رقم (
  لضرب الساحقا

(ر)   الدقـــة  متغيـــــرات اإلدراك احلسـي حركـي

  اجلدولية

(ر) 

حملسوبة   ا

    ع  س'  ع  س'  متغيـــــرات املسافـــــة

 4.05  م1إدراك مسافة الوثب 

  سم

4.49    

2,61  

  

1.41  

  

0.62  

0.80-  

  -0.88  4.01  5.88  سم 25إدراك القفز العمودي 

ن إدراك مسافة إسقاط الكرة  ليدي

  م3

1.2  0.78  0.82-  

 
)، الذي حيدد نوع العالقة بني اإلدراك احلسي حركي 02يتضح من اجلدول رقم (

للمسافــة ومتغري الدقة عند أداء مهارة الضرب الساحق مايلي: بلغت قيمة معامالت اإلرتباط 
سم)، 25م)، مسافة القفز العمودي (1مسافة الوثب ((ملتغريات اإلدراك احلسي حركي للمسافة 

)، - 0.88)، (-0.80م) ومتغري الدقة، حيث بلغت (3مسافة إسقاط الكرة ³ليدين 
) عند درجة حرية 0.62) على التوايل، وهي أكرب من "ر" اجلدولية اليت بلغت (- 0.82(
  ).0.05) ودرجة خطورة (23(
   
يا بني ومن خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج أنه توجد عالقة إرتباط عكسية دالة إحصائ   

سم)، مسافة 25م)، مسافة القفز العمودي (1مسافة الوثب ((اإلدراك احلسي حركي للمسافة 
  م) ومتغري الدقــة ملهارة الضرب الساحق للكرة الطائرة.3إسقاط الكرة ³ليدين 

من خالل فرضية البحث الثانية واليت تشري إىل وجود عالقة إرتباط دالة إحصائيا بني اإلدراك  - 
ركي للزمــن ودقة مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة، وهلذا طبقنا اإلحصاء التايل: احلسي ح

  معامل اإلرتباط بريسون، فكانت النتائج على النحو التايل : 
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): الذي حيدد نوع العالقة بني اإلدراك احلسي حركي للزمن ومتغري الدقة عند أداء 03اجلدول رقم (

  .مهارة الضرب الساحق
(ر)   الدقـــة  ــرات اإلدراك احلسـي حركـيمتغيـــ

  اجلدولية

(ر) 

حملسوبة   ا

    ع  س'  ع  س'  متغيـــــرات الزمــــن

    0.55  0.47  > 5إدراك زمن 

2.61  

  

1.41  

  

0.62  

0.79  

  0.77  0.27  0.97  > 10إدراك زمن 

  0.89  0.58  0.07  > 20إدراك زمن 

العالقة بني اإلدراك احلسي حركي للزمن ومتغري  )، الذي حيدد نوع03يتضح من اجلدول رقم (
الدقة عند أداء مهارة الضرب الساحق مايلي: بلغت قيمة معامالت اإلرتباط ملتغريات اإلدراك 

) على 0.89)، (0.77)، (à0.79) على (à20) وزمن (à10) و( 5احلسي حركي لزمن (
) ودرجة خطورة 23د درجة حرية () عن0.62التوايل وهي أكرب من "ر" اجلدولية اليت بلغت (

). ومن خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج مايلي: توجد عالقة إرتباط طردية دالة إحصائيا 0.05(
à) مبتغري الدقــة ملهارة الضرب  à20) و (à10)  و زمن ( 5بني اإلدراك احلسي حركي لزمن  (

  الساحق للكرة الطائرة. 

  اإلستنتاجـات: -
مسافة الوثب باط عكسية دالة إحصائيا بني اإلدراك احلسي حركي للمسافة (وجود عالقة إرت - 
ودقة مهارة الضرب م) 3سم)، مسافة إسقاط الكرة ³ليدين 25م)، مسافة القفز العمودي (1(

 الساحق يف الكرة الطائرة.
à) و  5لزمن (وجود عالقة إرتباط طردية دالة إحصائيا بني اإلدراك احلسي حركي للزمن ( - 

 الساحق يف الكرة الطائرة. ) ودقة مهارة الضربà20(à) و زمن (10زمن (

  مناقشـة الفرضيات: -

ص على وجود عالقة إرتباط دالة إحصائيا بني اإلدراك احلسي حركي الفرضية األولـى:  واليت تن
  للمسافة بدقة مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة.
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) تبني 02وحتليل النتائج املتحصل عليها من اجلدول رقم ( فانطالقا من الدراسة التطبيقية     
سم) 25م)، ومسافة القفز العمودي (1لنا أن اإلدراك احلسي حركي ملسافة الوثب االفقي (

م) كانت مجيعها هلا عالقة إرتباط عكسية دالة إحصائيا بدقة 3ومسافة إسقاط الكرة ³ليدين (
ا قل الفرق يف األخطاء يف تقدير املسافة زادت الدقة، وهذا يعين أنه كلم مهارة الضرب الساحق،

ممّا يشري إىل أمهية إدراك املسافة، إذ يعترب من العوامل املساعدة يف سرعة تعلم املهارات األساسية 
، ويعزو الطالب الباحث هذه العالقة إىل  )115، صفحة 1983(إمساعيل،  يف الكرة الطائرة

ب أداء الوثبات الطويلة لألمام، حيث حيتاج الالعب أن كون أن مهارة الضرب الساحق تتطل
يؤدي الوثبة بعد اخلطوة التقربية لتحويل السرعة األفقية إىل سرعة عمودية حيتاجها يف أداء القفز 

، صفحة 2002(السعدي،  إىل األعلى، وهذا ما يتفق مع دراسة (عامر جبار السعدي)
ة بني القوة اإلنفجارية للرجلني والضرب ، وتضيف (شيماء علي مخيس) أن العالق)45،44

الساحق هي عالقة قوية، ولذلك هذه املهارة تعتمد إعتماد كبري على اإلدراك احلسي حركي 
اجليد ملسافة الوثب العمودي، فكلما كان القفز جيدا كانت السيطرة على امللعب املقابل أفضل 

قدرة على القفز العمودي مرتبطة فضال عن مراعاة إرتفاع الشبكة، ويرى الباحث أن هذه ال
بتميزها بربط القدرات التوافقية بعضها ³لبعض األخر، فضال عن التوافق اإلدراكي ونقل اجلهاز 
العصيب اإلشارة إىل العضالت العاملة و³لتايل الوصول إىل اهلدف، إذ أن العب الكرة الطائرة 

بضرب الكرة فوق مستوى حائط  الضارب يلتقي مع الكرة Fعلى نقطة فوق الشبكة والقيام
الصد ممّا يستدعي إدراك مسافة القفز العمودي يف كل حماولة من حماوالت الضرب وهذا ما 

وهذا ما يؤكـد  )137، صفحة 1996(املصطفى،  يؤكده عبد العزيز عبد الكرمي املصطفى
   صحة الفرضية األوىل.

ص على وجود عالقة إرتباط دالفرضية الثانيـة:  الة إحصائيا بني اإلدراك احلسي حركي واليت تن
  للزمن بدقة مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة.

عالقة إرتباط  ) وجد03Íفمن خالل حتليلنا للنتائج املتحصل عليها من اجلدول رقم (     
à) ومتغري الدقة عند à10،à20،5طردية دالة إحصائيا بني متغريات إدراك الزمن (إدراك زمن

)، ويعزوا الطالب الباحث هذا اإلرتباط الطردي إىل أنه كلما زادت 0.05الداللة (مستوى 
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) و(مجال عالء  frost 1971الدقة يف األداء زاد الزمن، ويتفق ذلك مع ما أكده (فروست 
) أن القدرات اإلدراك احلسي حركي من أهم املتغريات اليت تسهم يف دقة أداء املهارات 1982

اليت تتطلب دقة يف تقدير العالقات الزمانية املكانية للحركة، كما أنه الميكن احلركية خاصة تلك 
أن تكون هناك دقة يف احلركة املؤداة (املهارة) ما مل تكن هناك معلومات دقيقة عن املسافة 

) أن اإلحساس ³لزمن يسهم بشكل كبري يف دقة 1987والزمن، كما يذكر (حممد عالوي 
(عبده، ركي من خالل حتكم اجلهاز العصيب يف أداء احلركات وإتقاËا تقدير الالعب ألدائه احل

من أن إرتباط أداء  1978، وتتفق هذه النتائج مع دراسة أحالم شليب )135، صفحة 2000
، )115، صفحة 1983(إمساعيل،  مهارة الضربة الساحقة ³إلدراك احلسي حركي ³لزمن

من أهم القدرات العقلية املرتبطة ³ألداء، إذ يعد  و³لتايل اإلدراك احلسي حركي يعترب واحدا
مكوÍ يف تنمية تصور اجلسم، حيث ختتزن احلركات املكتسبة بواسطة نظام جتمعي للتشكالت 

يصاحب احلركة اليت يؤديها  Frrd – Backاألولية. وهذا لتخزين يصبح مبثابة تغذية رجعية 
 Sageقع املعلومات احلركية ويرى سباح الالعب بعد ذلك والذي ميكن اجلسم من تقدير وتو 

م) أن اإلدراك احلس حركي، هو إدراك الفرد بني أوضاع وحركات أجزاء اجلسم على 1971(
وإتضح  ،)122، صفحة Sage ،1955( أساس املعلومات غري البصرية والسمعية واللفضية

وعليه  للزمن،للطالب الباحث أن دقة الضرب الساحق مرتبطة بتنمية اإلدراك احلسي حركي 
  النتائج احملصل عليها تؤكد صحة الفرضية الثانية.

صيـات: -    التو

اإلهتمام بتنمية متغريات اإلدراك احلسي حركي اليت كشفت الدراسة عن وجود عالقة إرتباط  -
 بينها وبني دقة مهارة الضربة الساحقة . 

الضرب الساحق يف الكرة  ضرورة دراسة متغريات كينماتكية أخرى هلا عالقة بدقــة مهارة - 
 الطائرة

  ضرورة إستعانة املدربني على متارين تساعد على تنمية اإلدراك احلسي حركي لالعبني. - 
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صـادر واملـراجع  للغــة العربيـ  ة:ــامل

). "دراسة العالقة بني تنمية تقدير الزمن واملسافة لدى الالعبات 1997أحالم شليب. ( - 1
طائرة ودقة أداء مهارة الضربة الساحقة". اإلسكندرية: املؤمتر العلمي املبتدØت يف الكرة ال

  الدويل،الرRضة وحتدRت القرن احلادي والعشرين.
  ).11). أصول علم النفس . (ط1977امحد عزت راجح. ( - 2
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  منشأة املعارف.
). االدراك احلسي العضلي وعالقته مبستوى األداء املهاري 1985ايزيس سامي جرجيس. ( - 5

  كرة الطائرة. جامعة حلوان: جملة دراسات وحبوث.يف ال
). اإلدراك احلس عضلي وعالقته مبستوى األداء املهاري يف الكرة 2001ثرR جنم عبد. ( - 6

  الطائرة. اjلد العشر العدد الرابع.
). تقنني املهارة النفسية للرRضيني . جامعة حلوان، كلية 2000حسن حسن عبده. ( - 7

  .33للبنني: اjلة العلمية الرتبية البدنية والرRضية العدد  الرتبية الرRضية
  ). علم النفس الرتبوي الرRضي.1967سعد جالل وحممد حسن عالوي. ( - 8
حركي لدى  -). تصميم وتقنني إختبارات اإلدراك احلس2002عامر جبار السعدي. ( - 9

  العيب الكرة الطائرة. (اjلد احلادي عشر العدد األول).
  ).2). التطور احلركي للطفل. (ط1996عبد العزيز عبد الكرمي املصطفى. ( -10
  ). اثر ممارسة األلعاب اجلماعية على منو اإلحساس العضلي.1982حممد لطفي حممد. ( -12
). " قيم بعض املتغريات الكينماتيكية ملهارة الضرب الساحق 2009وليد غامن الذنون. ( -13

ائرة وعالقتها مع الدقة". جامعة ³بل، اjلة القادسية لعلوم الرتبية القطري املواجه يف الكره الط
  العدد الثالث. - اjلد التاسع- الرRضية: املؤمتر العلمي األول للبايوميكانيك

  اإلجنليزية: املراجـــع  للغة الفرنسيـة و
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  املالحــــق

   م):1الوثب  لقدمني ( مسافة إدراك اختبار - 

 م)، حيث يقف1بينهما( املسافة تكون حبيث األرض على متوازRن خطان يرسم األداء: طريقة
 ويثب عينه مث تعصب ثواين، مخسة ملدة اخلطني بني املسافة اىل وينتظر البداية، خط على املخترب

  النهاية. خط عند األرض بعقبيه لمسي حبيث األمام اىل البداية خط من

ص تدل على واليت التقدير يف كأخطاء النهاية خط عن تبعد اليت املسافة حتتسب التسجيل:   نق
  احلركي . _احلسي اإلدراك قدرة يف

 
  

          م)1الوثب ³لقدمني ( مسافة اختبارإدراك) 1الشكل رقم (      

  سم): 25فز العمودي (إختبار اإلدراك احلسي حركي ملسافة الق -
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يتم أخذ طول الالعب مع الذراعني من وضع الوسط مع وضع عالمة على طريقة األداء:  
سم) أعلى الذراعني (خط اهلدف) نظرا إلختالف أطوال الالعبني، مث يرتك 25أقرب مسافة (

أو أي à)، بعدها يتم تعصيب العينني بقطعة قماش 5الالعب للنظر على املسافة احملددة ملدة (
مادة غري Íفذة للرؤية، مث يؤدي الالعب القفز لألعلى ويتم Ýشري املنطقة مع مراعاة أن يكون 

  لكل العب ثالث حماوالت. الكتفان مرتفعني على إستقامة واحدة . و

املسافة اليت تقع بني خط اهلدف وËاية أصابع املخترب مقربة إىل أقرب (سم)، ويتم  التسجيل:
درجة واحدة عن كل (سم) فوق املنطقة احملددة خبط اهلدف ومثلها أسفل خط تدرجيها بزRدة 

  اهلدف.
  درجة املخترب النهائية هي جمموع الدرجات من احملاوالت الثالثة األقرب إىل خط اهلدف. - 

كلما قلت الدرجات بني القياس من الوقوف برفع الذراعني وبني ملس خط اهلدف مالحظة: 
  ).02حسي حركي  كما يف الشكل رقم (داللة على وجود إدراك 

  

  
     يوضح إختبار اإلدراك احلسي حركي ملسافة القفز العمودي) 02الشكل رقم (

 .م3 ليدين  الساحق الضرب ملهارة الكرة إسقاط مبسافة حركيي احلس اإلدراك اختبار -
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صفات  امللعب مواجًها عباملل من األمامية املنطقة يف اهلجوم خط على املخترب يقفاألداء:  موا
 الضرب مسافة لتقدير املخترب ويرتك ³ليدين، اجلسم أمام ممسوكة طائرة كرة وبيده املقابل

 Íفذة غري مادة أي أو القماش من بقطعة عيناه تعصب مث املعلمة، املنطقة إىل (اإلسقاط) والنظر
 الشبكة فوق من لكرةا Ôسقاط األمر يعطى بعدها à)،10ملدة ( الوضع هذا يف ويرتك للرؤية،

 مبينة يف وكما املقابل امللعب يف اخلامس املرت يف تسقط حبيث احملددة املنطقة حنو و³لذراعني
 بثين الرأس خلف من مبتدئة الرأس فوق الكرة تكون أن التأكيد مع (3 )، رقم الشكل

 3 خمترب ولكل .الرأس فوق من مرورها بعد الكرة ويسمح برتك ³لكرة املمسكتني الذراعني
 .حماوالت

  التسجيل:

 .املرت اخلامس يف هلا احملددة املنطقة يف الكرة سقوط عند درجة (صفر) للمخترب تعطى - 1

أو  مرت زRدة كل أن أي احملددة، املنطقة عن نقصان أو زRدة مرت لكل واحدة درجة زRدة -2
 يف احملددة نطقةبعد امل  1، 2، 3 صفر، الدرجات ترتيب يصبح حبيث درجة، يعطي نقصان
 يف 1، 2، 3 املنطقة من وحسب قرÇا احملددة املنطقة قبل الرتتيب ويعطى  6، 7، 8 االمتار

 .التوايل ) على 4، 3، 2  األمتار  (
 .الثالث احملاوالت درجات جمموع هي النهائية املخترب درجة - 3

 
  الساحق ضربال كرة إسقاط مبسافة حركي احلس اإلدراك اختبار يوضح )3( رقم شكل

  : à10،à20(à،5(  الزمن بتقدير احلسي اإلدراك اختبار -
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صف -  ص بتشغيلها ويقوم إيقاف ساعة يف النظر املفحوص من يطلب: األداء و  الساعة لتفح
 يكرر أن على à10،à20،(à،5(األزمنة  عند وإيقافها تشغيلها منه يطلب مث Çا، واإلحساس

 إىل النظر دون االختبار أداء املفحوص من يطلب نة، مثاألزم هذه من زمن لكل مرات ذلك
 كامل على واليد أماًما والنظر وضع الوقوف من االختبار يؤدي أن على اإليقاف، ساعة

أزمنة  عند وإيقافها الساعة بتشغيل املفحوص يقوم حيث اجلسم، طول امتدادها مع
)5،à10،à20(à ية عند كل زمن.متتال مرات ثالث القياس هذا يكرر أن على 

 كلà10،à20  (à،5(زمن  عند الثالثة األخرية احملاوالت نتائج للمفحوص : يسجلالتسجيل
 .حماولة كل يف اخلطأ مقدار حساب يتم أن على حدة على حماولة
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واملهاري  !ثري استخدام التدريبات على املالعب املصغرة يف حتسني اجلانب البدين

  لالعيب كرة القدم املشاركني يف الفرق الر)ضية املدرسية 

 

  معهد الرتبية البدنية والر)ضية مستغامن   جغدم بن ذهيبة أستاذ مساعد قسم "أ" 

  ملخص:

ب الر�ضي احلديث ضرور� وهاما يف إعداد لقد أصبح التخطيط اليوم يف جمال التدري     
الالعبني إعدادا متز4 ومتكامال يف مجيع النواحي البدنية واملهارية، اخلططية والنفسية و%لتايل 

  احلصول على أعلى مستوى ممكن و حتقيق النتائج املرجوة والقدرة على االنتصار.
ب العلمي الدقيق يف التدريب يف وإن النقص الفادح يف التخطيط وعدم استعمال األسلو      

جمال كرة القدم، هو الذي جعل الكرة اجلزائرية تؤول إىل احلال الذي هي عليه اآلن، حيث هي 
أقل مستوى إذا ما قورنت %لدول املتقدمة وأصبحت تنظر إىل التأهل إىل األوملبياد أو كأس العامل 

  حلم يصعب حتقيقه.
التدريبات على املالعب املصغرة، اليت هي إحدى  ثريوقد هدفت الدراسة إىل معرفة `     

وسائل تثبيت وتطوير املهارات األساسية والصفات البدنية، فمثل هذه التدريبات تضمن مواقف 
لعب كثرية مثل ما حيدث يف املبار�ت، من وجود زمالء ومساعدين ومنافسني، ومواقف متغرية 

أداء املهارات يف زمن يسري يف مثل هذه املالعب  ومتباينة، وعبء بدين ومنافسة حقيقية، وعند
املصغرة يعترب كبريا جدا مما يتيح تكرارات مؤثرة. واللعب على املالعب املصغرة يكسب الالعب 
العديد من الصفات البدنية، حيث هي أساس سرعة إحساس الالعب على االنتقال ألخذ 

تغيري األماكن، وتساعد املالعب املصغرة  األماكن املناسبة، وكذا كيفية احملافظة على الكرة و 
كذلك على تثبيت خطط اللعب اهلجومية والدفاعية، وإتقان اجلانب املهاري نظرا لظروف 
التحول السريع واملستمر من خالل األداء اجلماعي هذا %إلضافة إىل تنمية الرشاقة وسرعة رد 

  الفعل ودقة األداء املهاري.
الفرق الر�ضية - املهارات األساسية –الصفات البدنية –ملصغرةاملالعب ا الكلمات األساسية:

  املدرسية.
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Résume: 
     Aujourd’hui, la planification dans le domaine de l’entrainement sportive 
moderne est devenue nécessaire et importante pour la préparation des joueurs 
d’une manière équilibrées et complète dans tous les aspects (physique, tactique, 
psychologique et les compétences), et donc obtenir un plus haut niveau possible 
pour pouvoir gagner et ainsi réaliser les résultats   espérés. 
     Le grand manque de planification et l’absence de l’utilisation de méthodes 
scientifique dans l’entrainement de football a rendu de football algérien d’un bas 
niveau par rapport aux niveaux des autres pays développés, ce qui a fait de la 
qualification aux jeux olympique et à la coupe du monde un rêve difficile à 
atteindre. 
     L’étude avait l’objectif de déterminer  l’impact de l’entraînement sur les mini- 
stades qui est l’un des moyens d’installation et de développement des 
compétences de base et les caractéristiques physiques. Tels exercices présentent 
des situations de jeux identique à celles  
     rencontres dans le match, tel que la présence des collègues, les associés et les 
concurrents,  

 
     ainsi que des différents attitudes variantes, et une charge physique et vrais 
concurrence. Et lors de l’exécution des compétences dans un temps rédui ; dans 
ces mini-stades ce temps est considérer comme un large temps ce qui permet de 
répéter l’exercice efficacement. Jouer sur des mini-stades permet aux joueurs 
d’obtenir de différentes qualités physiques, d’où elle est base de la vitesse du 
joueur pour se déplacer pour prendre les endroits appropriés ainsi que la manière 
de garder la balle et de charger de place. 
     Les  mini-stades aident aussi à fixer les tactiques des jeux défensif et offensif et 
à la maitrise des compétences, compte tenu des circonstances de la transformation 
rapide et contenue au cours de la performance collective en plus de 
développement de l’agilité et la vitesse de réaction et la précision des 
compétences de performance.             
Mots-clés: stades mini - qualités physiques - compétences de base. Equipe 
sportive  scolaire. 
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  مقدمة:

أصبحت كرة القدم اليوم تفرض على الالعبني واجبات ومهارات حركية، وبذل جمهود بدين       
كبري خاصة مع تطور طرائق التدريب وخطط اللعب، ممّا اضطر املدربني إىل إعداد الالعبني 

من خالل إعدادا متكامال من مجيع النواحي البدنية، املهارية، اخلططية، والنفسية وال يتم هذا إال 
إعداد خطط تدريبية متكاملة، وقد أصبح الطابع املميز ألداء الفرق العالية من حيث املستوى يف  
كرة القدم حاليا هو سرعة التحكم والسيطرة على الكرة وسرعة التعامل معها والتحرك ¨ا، فقد 

مد حسن أصبح األداء السريع يلعب دورا هاما وسببا من أسباب الفوز هلذا الفريق، ويرى حم
عالوي أنه مهما بلغ مستوى الصفات البدنية لالعب ومهما اتصف به من مسات خلقية وإدارية 

(عالوي،  فإنه لن حيقق النتائج املرجوة ما مل يرتبط ذلك كله %التفاق للمهارات األساسية.
   )85، صفحة ص1992

¶م على األداء املهاري الدقيق إن الظاهرة اليت متيز العيب كرة القدم املمتازين اآلن هو مقدر      
أثناء حتركا¶م، ومل يعد هناك أي مكان لالعب البطيء يف أي فريق، وهذا يرجع إىل ز�دة قوة 
وسرعة األداء والالعب اآلن جيب أن يستطيع التمرير أثناء اجلري %لكرة وأيضا أن يقوم 

  %لتصويب الدقيق أثناء حتركه %لكرة.
ستوى جيب على املدرب التخطيط أثناء التدريب مبا ينسجم مبتطلبات وللوصول إىل هذا امل     

وقابليات الالعبني املهارية، البدنية، اخلططية، والنفسية، و%لتايل سوف يصل الالعبون تدرجييا 
إىل مستوى وفق متطلبات األداء يف مواقف اللعب املختلفة، إذ أن املدرب يوجه والالعب يرفع 

ا يستجيب خلطط اللعب األساسية. وإن التخطيط يفرض على املدرب من مستوى أدائه عندم
  أن يكون ملما كل اإلملام بفن كرة القدم.

كلما اقرتب ظروف التمرين من ظروف املنافسة، كان التمرين أكثر فائدة و%إلضافة إىل       
ر�ت أمر مهم التدريب على املهارة أو األداء بشكل عام بنفس سرعة األداء يف املنافسات واملبا

جدا، وجيب أن خيطط املدرب للوصول إليه تدرجييا، ويراعى أمهية الوصول لدقة األداء أوال مث 
 ) 200، صفحة 1997(محادة،  سرعته Àنيا مع التأكيد على ز�دة السرعة تدرجييا.
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  مشكلة:
على األداء  وإن التدريبات يف املساحات املختلفة، تؤدي إىل تنمية وتطوير مقدرة الالعب     

والتفكري اجليد، وهذا يعين أن تصميم تلك التدريبات بطرق وأساليب متعددة ومتغرية املواقف، 
وبتكرر التدريب عليها ميكن أن تساعد الالعب على الفهم السريع لألداء والتحرك املطلوب، 

يف مالعب مصغرة  وأيضا للمواقف احملتمل جما¨تها أثناء املباراة، ويتم ذلك وفق تدريبات تطبيقية
  ذات مساحات خمتلفة.

Éن التدريبات املالعب املصغرة أو أسلوب ) 184، صفحة 2000(البساطي،  ويرى     
املنافسات، يعد من أفضل األساليب الستثارة نشاط الالعب وز�دة دوافع ممارسته حنو األداء، 

خالل املبار�ت، حيث يؤدي  ذلك ألنه يعتمد على ديناميكية الّلعب اجلماعي املتشا¨ة لألداء
ذلك إىل ترقية وحتسني كفاءة املهارات، وحتقيق الثبات واالستقرار ملراحل األداء الفين للمهارة 
اخلاصة يف املواقف املتغرية داخل املباراة. وعليه فإن التدريبات على املالعب املصغرة أساس 

واتفاق التمرير السريع املناسب، وكذا  الكتساب الالعبني العديد من الرتكيبات اخلططية املختلفة
كيفية احملافظة على الكرة وتغيري األماكن اليقظة بكل خصم وزميل قريب، وتتم هذه املواقف 
عادة يف مساحات صغرية حيث يرتقي مستوى األداء البدين واملهاري. و%لرغم من أن املدرسة 

إىل املستو�ت العالية، إّال أن ما  تعترب منبع خصب الكتشاف املتفوقني والعناية ¨م للوصول
يالحظ هو إمهال هذه الشرحية يف حني أن التدريبات للفرق الر�ضية املدرسية يفتقر إىل 
استخدام طرق التدريب احلديثة، وكذا خطط اللعب يف خمتلف األنشطة الر�ضية اجلماعية 

 وخنص %لذكر كرة القدم.
طريقة استخدام املالعب املصغرة كطريقة يف تدريب ومن بني الطرق احلديثة املستخدمة،      

الفرق الر�ضية املدرسية، ممّا دفع %لطالب الباحث إىل حتديد موضوع حبثه حتت عنوان "`ثري 
استخدام املالعب املصغرة على حتسني اجلانب البدين واملهاري لالعيب كرة القدم املشاركني يف 

  الفرق الر�ضية املدرسية".
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج رح التساؤل العام التايل: وعليه مت ط

 االختبارات البعدية البدنية واملهارية بني العينة الضابطة والتجريبية ؟
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 التساؤالت الفرعية: -

هل للرب4مج التدرييب املقرتح على مالعب مصغرة `ثري يف تطوير بعض الصفات البدنية  - 
 ة القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية ؟واملهارية لالعيب كر 

هل للرب4مج التدرييب املقرتح على مالعب مصغرة `ثري يف تطوير بعض املهارات االساسية  - 
 لالعيب كرة القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية ؟

لقدم املشاركني يف هل تساهم تدريبات املالعب املصغرة يف جناح األداء احلركي لالعيب كرة ا - 
 الفرق املدرسية أثناء املواقف التنافسية ؟

  * االهداف:

  :اهلدف العام -
معرفة مدى `ثري استخدام املالعب املصغرة على حتسني اجلانب البدين واملهاري لالعيب كرة  - 

  القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.
  :األهداف الفرعيـة -
 ائج االختبارات البعدية البدنية واملهارية بني العينة الضابطة والتجريبية.معرفة الفروق بني نت - 
معرفة أثر الرب4مج التدرييب املقرتح على مالعب مصغرة، يف تطوير بعض الصفات البدنية  - 

 واملهارات األساسية لالعيب كرة القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.
املالعب املصغرة، يف جناح األداء احلركي لالعيب الفرق الر�ضية معرفة مدى مسامهة تدريبات  - 

 املدرسية أثناء املنافسة الر�ضية.
 :* الفرضيـات

  :الفرضية العامة -
إن استخدام املالعب املصغرة، يؤثر اجيا% على حتسني اجلانب البدين و املهاري لالعيب كرة  - 

  القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.
  الفرضيات الفرعية: -

إنن التدريبات على املالعب املصغرة، يؤثر %إلجياب علي حتسني األداء البدين لالعيب كرة  - 
  القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.
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إن التدريبات على املالعب املصغرة يؤثر %إلجياب علي حتسني األداء املهاري  لالعيب كرة  - 
 الفرق الر�ضية املدرسية.القدم املشاركني يف 

توجد فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبارات البدنية واملهارية يف االختبار ألبعدي للعينة  - 
  الضابطة والتجريبية، وهي لصاحل العينة التجريبية.

 * التعريف اإلجرائي ملصطلحات البحث:

مماثلة لألداء  هي مساحات حتدد حسب هدف التدريب يف مواقف املالعب املصغرة: -
  الفعلي أثناء املبار�ت. (تعريف إجرائي)

(حسنني،  جمموعة من القدرات البدنية اخلاصة بنوع النشاط املمارس الصفات البدنية: -
   )124، صفحة 1998

: هي كل احلركات الضرورية واهلادفة، اليت تؤدى بغرض معني يف إطار املهارات األساسية -
   )65، صفحة 1994(خمتار،  نت هذه التحركات %لكرة أو بدوÖا.قانون كرة القدم، سواء كا

  
  * الدراسات السابقة واملشا`ة: 

  : 2012دراسة حجار خرفان حممد  -

هدفت الدراسة إىل معرفة فاعلية التدريب %ستخدام أسلوب املنافسة على املالعب املصغرة      
كرة القدم، وكذا الكشف عن طبيعة الفروق يف تطوير بعض املتطلبات البدنية واملهارية لناشئي  

اإلحصائية بني نتائج االختبارات البعدية  للعينة الضابطة والتجريبية يف الصفات البدنية 
  واملهارات االساسية قيد الدراسة. 

العبا من األصاغر، واتبع الباحث املنهج التجرييب  30طبق الرب4مج على عينة قوامها      
  ومشكلة البحث.وذلك ألنه يتناسب 

  وتوصلت الدراسة اىل االستنتاجات التالية:
وجود فروق دالة إحصائي بني االختبار القبلي وألبعدي لدى العينة التجريبية لصاحل االختبار  - 

  البعدي يف مجيع االختبارات البدنية واملهارية. 
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حلاج حممد  - صد علي ا قدم الفئات "تقومي برامج إعداد العيب كرة ال: 2005دراسة بن قا
  الصغرى على مستوى بعض مدارس كرة القدم اجلزائرية ".

هدفت الدراسة إىل تقومي الربامج التدريبية ملدريب مدارس كرة القدم عينة البحث قصد      
الدراسة، حيث استخدم الباحث املنهج املنهج التجرييب على عينة من 4شئي مدارس كرة القدم 

  فرت الدراسة على النتائج التالية:يف مناطق الغرب اجلزائري وأس
  . نقص اهتمام املدربني %الشرتاك يف دراسات تدريبية مرتبطة %لتدريب الر�ضي.1
 مع خمتلف املراحل العمرية. - اخلططية - املهارية - .عدم مالئمة التمارين البدنية2

عناصر  "`ثري األلعاب التمهيدية على مستوى بعض: 2000دراسة إبراهيم حنفي شعالن  -
  األداء لناشئي كرة القدم"

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام األلعاب التمهيدية على مستوى بعض عناصر األداء      
لناشئ كرة القدم، حيث استخدم الباحث املنهج التجرييب بطريقة القياس القبلي والبعدي لعينتني 

اسة إىل التأكيد على ضرورة العب من 4شئي غزل احمللة، وقد خلصت الدر  30تكونت من 
استخدام األلعاب التمهيدية ضمن برامج إعداد الناشئني، وكذا مراعاة إعداد األلعاب التمهيدية 
وفق شروط منظمة وحمددة وهادفة مبا يتواكب مع متطلبات األداء، %إلضافة إىل الرتكيز على 

ن األداء لكافة عناصر اللعبة استخدام األلعاب التمهيدية بصورة مكثفة ومتوازنة لتطوير وحتس
  وعدم االقتصار على أدائها ¨دف التهيئة أو الرتويح.

"بر4مج تدرييب مقرتح لتطوير اجلانب البدين واملهاري  :1990دراسة أشرف علي جابر -
  لناشئ كرة القدم"

لالعيب  يف تطوير اجلانب البدين واملهاري   هدفت الدراسة إىل: حتديد أثر الرب4مج املقرتح     
يف تطوير اجلانب البدين  سنة، إضافة إىل حتديد أثر الرب4مج التقليدي 13كرة القدم فئة 

واملهاري. حتديد أثر أي من الربامج أكثر `ثريا يف تطوير اجلانب البدين واملهاري لالعيب كرة 
 .15-13القدم فئة 

واستعمل الباحث اإلختبارات سنة،  13العبا فئة  20طبق هذا  الرب4مج على عينة قوامها      
  البدنية واملهارية.
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 أما املنهج املستعمل فقد متثل يف املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة الدراسة.     
  وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:     

توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي يف اجلانب املهاري والبدين لصاحل  - 1
 لبعدي للمجموعة التجريبية.القياس ا

ال توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي يف اجلانب املهاري والبدين  - 2
 للمجموعة الضابطة.

توجد فروق دالة إحصائيا بني اÝموعتني الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي لصاحل  - 3
 اÝموعة التجريبية.

  قة واملرتبطة:* التعليق على الدراسات الساب

من خالل ما قام به الباحث من قراءات واستطالع لنتائج وتقارير األحباث السابقة      
واملرتبطة مبوضوع الدراسة، متكن من استخالص أهم الدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة واليت مت 

  االستعانة ¨ا يف الدراسة وقد راعى الباحث اختيار ما هو متاح من إصدارات.
وقد استفاد الباحث من حتليل هذه الدراسات، من حيث املنهج املستخدم وهو املنهج      

التجرييب والوسائل وأدوات املستخدمة يف مجع البيا4ت كاالختبارات البدنية واملهارية اخلاصة 
ح بالعيب كرة القدم عرب املراحل العمرية املختلفة، وكذلك يف طريقة بناء الربامج املقننة اليت تسم

بتطوير الصفات البدنية واملهارات األساسية %ستخدام الطرق والوسائل احلديثة يف عملية تدريب 
  وإعداد العيب كرة القدم. 
  * الدراسة االستطالعية:

أجريت التجربة االستطالعية على عينة من التالميذ املشاركني يف الفرق املدرسي ßكمالية       
) اجلنس ذكور مت اختبارهم %لطريقة 15- 13رحلة العمرية (كرتوسي حممد مبستغامن من نفس امل

  العبا. 15العمدية وكان عددهم 
وقد كان اهلدف من التجربة االستطالعية، معرفة مدى صالحية االختبارات املراد استعماهلا      

يف التجربة األساسية، ومعرفة صدق وثبات وموضوعية االختبار وللوصول إىل نتائج دقيقة 
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طة أثناء تطبيق هذه االختبارات، مث اإلشراف عليها شخصيا من طرف الباحث، وإن ومضبو 
 حتديد الدورات الالزمة إلجراء االختبارات  -الغرض من هذه التجربة ما يلي: 

 مراعاة وقت تطبيق االختبارات و القياسات -     
  معرفة خمتلف الصعو%ت أثناء إجراء االختبارات والقياسات.  -     

  :منهجية البحث* 
استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج التجرييب وذلك %ستخدام القياس القبلي  املنهج: -

 والبعدي.
  جمتمع وعينة البحث: -

تلميذا من الطور اإلكمايل مت اختيارهم بطريقة عمديه ترتاوح  30قد مشلت عينة البحث على  - 
  يل:) سنة موزعني على النحو التا15- 13أعمارهم من (

  تلميذا. 15عدد أفرادها  العينة الضابطة: -
ماي  08تلميذا وهي متثل الفرق املدرسي إلكمالية  15عدد أفرادها  العينة التجريبية: -

  مبستغامن 1945
وقد مت إجراء التكافؤ بني اÝموعتني التجريبية والضابطة لعينة البحث، وذلك بدراسة بعض      

املتغري التجرييب أي الصفات البدنية واملهارية األساسية واليت املتغريات اليت قد تؤثر على 
أوضحتها وأكد¶ا الدراسات السابقة، حيث راعى الباحث مدى جتانس العينتني يف متغريات 

 الوزن، الطول، السن كما هو موضح يف اجلدول التايل:
والسن عند مستوي الداللة ): يبني جتانس العينتني من حيث متغريات الوزن والطول  01اجلدول رقم ( 

  28ودرجة احلرية  0.05
    T  اzموعة الضابطة  اzموعة التجريبية  املتغريات

  اجلدولية

T    

حملسوبة   ا

الداللة   

  ع  س  ع  س    اإلحصائية

  غري دال  1.69  1.49  2.02  14.25  2.07  14.53  الســن

  غري دال  1.69  1.25  2.33  42  2.12  41.23  الــوزن

  غري دال  1.69  1.35  3.11  151.23  2.97  152.87  الــطول
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 * األسس العلمية لالختبار:

 صدق وموضوعية وثبات االختبار: -

  ):  ميثل معامل الثبات والصدق لالختبارات البدنية واملهارية.2اجلدول رقم   (

الدراسات اإلحصائية      

  االختبارات

حجم 

  العينة

درجة 

حلرية (ن - ا

1(  

مستوى 

  الداللة

ة القيم

  اجلدولية

معامل 

  الثبات

معامل 

  الصدق

  م 30اختبار جري 

15  14  0.05  0.490  

0.99  0.994  

حلواجز   0.984  0.97  اختبار اجلري املتعرج بني ا

  0.838  0.75  اختبار ثين اجلدع من وضع الوقوف

  0.989  0.98  اختبار الوثب العريض من الثبات

  0.943  0.90  اختبار اجلري املتعرج �لكرة

  0.895  0.80  اختبار مترير الكرة على حائط الصد

  0.909  0.82  اختبار تنطيط الكرة على القدمني

اختبار تصويب الكرة على املرمى 

  املستقيم
0.73  0.859  

  ثبات االختبار: 

دام معامل لقد أجريت االختبارات على العينة املقرتحة، مث عوجلت النتائج إحصائيا %ستخ     
االرتباط البسيط (برسن)، وبعد الكشف يف الداللة ملعامل االرتباط عند مستوى الداللة 

) وجد أن القيمة احملسوبة لكل اختبار أكرب من القيمة اجلدولية 14) ودرجة احلرية (0.05(
) مما يعين أن االختبار يتمتع 1)، وكذلك كل القيم املتحصل عليها بدت أقرب من (0.490(
  بات عايل.بث

من أجل التأكد من صدق االختبار أستخدم معامل الصدق الذايت، والذي يقاس حبساب      
اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات لالختبارات وقد وجدت النتائج التالية: عند مستوى الداللة 

) بدت كلها أقل و هذا يعين 0.490) وجد Éن القيمة اجلدولية (14) ودرجة حرية (0.05(
 الختبارات تتمتع بصدق ذايت.أن ا
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  :موضوعية االختبار
إن االختبارات اليت أجريت سهلة واضحة غري قابلة للتأويل، وبعيدة عن التقومي الذايت وهي      

ذات موضوعية كبرية، وقد مت اختبارها بعد اإلطالع على مصادر، وكذا إجراء بعض اللقاءات 
عهد، وكذا عرضها على األستاذ املشرف، إذ جندها ضمن مع أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية %مل

  أهداف الوحدات التدريبية كاختبار السرعة واملرونة والتمرير واالستالم والضرب للكرة. 
  * اzاالت:

ماي  08مت اختبار العينة %لطريقة العمدية واليت متثلت يف تالميذ إكمالية اzال البشري: 
تلميذا والذين ميثلون العيب كرة القدم للفريق املدرسي  30دهم مبستغامن، والذي بلغ عد 1945

  %إلكمالية.
إىل غاية     27/11/2011متت الدراسة التجريبية الرئيسية يف الفرتة املمتدة مناzال الزمين: 

وفيها مت إجراء االختبارات البدنية واملهارية القبلية والبعدية، وكذا تطبيق  15/03/2012
  مج التدرييب املقرتح.مفردات الرب4

أجرت االختبارات البدنية و املهارية القبلية والبعدية، %إلضافة إىل اzال املكاين:  -3- 1-3
مبستغامن و%لضبط يف ملعب املخصص  1945ماي  08الوحدات التدريبية املقرتحة ßكمالية 

  لنشاط كرة القدم.
  أوال: املصادر واملراجع العربية واألجنبية.  - 
 - À   .نيا: املقابالت الشخصية  
  Àلثا: االختبارات البدنية واملهارية. - 
  رابعا: الوسائل البيداغوجية.  - 

 خامسا: الوحدات التدريبية املقرتحة.  - 
 
  

  * األسس العلمية املعتمدة يف وضع الرب�مج التدرييب املقرتح:
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ة القدم يف الفرق الر�ضية إن الربامج التدريبية هلا دور هام يف جمال تدريب العب كر      
املدرسية، حيث أÖا الوسيلة الرئيسية احلديثة، وذلك ألجل احلصول على أفضل النتائج يف ضوء 
قدرات الالعب وإمكانياته، واملراجع العلمية يف تدريب العب كرة القدم يف هذه املرحلة، وهذا 

4مج التدرييب لكي يتالءم بغية حتديد أفضل وأنسب الفرق واملبادئ للتخطيط، وإعداد الرب 
  وطبيعة التدريب على املالعب املصغرة وفق تقسيمات مناسبة.

 ومن هذا املنطلق مت وضع الرب4مج التدرييب الذي يتالءم وصغر مساحة امللعب.
 مراعاة الرب4مج خلصائص املرحلة العمرية للعينة قيد الدراسة. �
 عب.مراعاة الرب4مج لطبيعة التشكيالت ومساحة املال �
مراعاة الرب4مج للمبادئ العامة يف تطبيق محل التدريب من الدرج يف احلمل، الفروق الفردية،  �

 استمرارية التدريب، تبادل العمل بني الراحة واجلهد.
 احرتام مبادئ التدريب وأسس التخطيط الر�ضي. �
ن مراعاة عنصر املرونة والتكيف مع الظروف احمليطة، وذلك من خالل وضع العديد م �

 البدائل.
 احلرص على التنويع واستخدام حتدث التمرينات والتشكيالت يف تنفيذ الرب4مج. �
  االهتمام %جلانب الرتوحيي وعدم إمهال عنصر التشويق واملنافسة �

  * بناء الرب�مج التدرييب:

  أوال: حتديد األهداف: 

  متثلت أهداف الرب4مج التدرييب املقرتح فيمل يلي: 
 القدرة اإلجيابية يف أداء املهارات األساسية، وفق ظروف تشبه وما حيدث يف * اكتساب الالعبني

 املبار�ت.
 * الوصول %لالعب األحسن أداء من خالل االستفادة من اخلربات السابقة.

* الوصول بالعيب الفرق الر�ضية املدرسية إىل احلالة التدريبية العالية، من خالل تنمية وتطوير 
العامة واخلاصة، ورفع األداء املهاري وفق ظروف خمتلفة ومتعددة، وكذا حتسني الصفات البدنية 

 الصفات اإلرادية واخللقية لالعب.
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 -اإلعداد البدين - اإلعداد املهاري- مت وضع الواجبات التالية: �نيا : واجبات الرب�مج: 
 اإلعداد النظري. - اإلعداد النفسي واخلططي

  �لثا: حتديد حمتوى الرب�مج:

وتشمل على تطوير مكو4ت الصفات البدنية من قوة، سرعة، حتميل،  املتطلبات البدنية: -
  رشاقة ومرونة.

  وتشمل كل من املهارات األساسية. املتطلبات املهارية: -
  املهارات األساسية بدون كرة. - 
  املهارات األساسية %لكرة. - 
  وتشمل على: املتطلبات النفسية واخلططية: -
  لصفات اإلدارية، الثقة %لنفس، التعاون، سرعة اختاذ القرار السليم.تطوير ا - 
خطط اللعب اهلجومية والدفاعية الفردية واجلماعية ( الدفاع عن املنطقة، دفاع رجل لرجل،  - 

  التغطية) (التصويب على اهلدف، اللعب السريع يف مساحات ضيقة).
الرب4مج، التغذية الر�ضية، قوانني  وتشمل حصص نظرية حول (أهداف املتطلبات النظرية: -

  اللعبة).
  رابعا: وسائل تنفيذ الرب�مج:

قام الباحث بتحديد الوسائل املساعدة على تنفيذ الرب4مج يف أحسن الظروف ومتثلت الوسائل 
  يف:

                    * حتديد العيب عينة البحث.
 * حتديد ساعة التدريب واألماكن املخصص لذلك.

      د الوسائل البيداغوجية املستعملة يف الدراسة.* حتدي
 * إخراج االختبارات يف صور¶ا النهائية.

* ضبط الزمن الكلي ملختلف الفرتات  * حتديد املبادئ و طرق التدريب املتبعة يف الرب4مج.
  التدريبية.

  الوسائل اإلحصائية: -1
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 T اختبار داللة الفروق- 4 .املعيارياالحنراف - 3املتوسط احلسايب.  - 2النسبة املئوية.  - 1
  ستيودنت.

  عرض و حتليل النتائج:

حلسابية بني االختبار القبلي والبعدي  3اجلدول رقم( ) يوضح الفروق بني املتوسطات ا

  للمجموعة الضابطة.

من خالل النتائج اليت توصل إليها الطالب الباحث، وكذا اعتمادا واستنادا %لوسائل      
ناسبة سنقوم بعرض  وحتليل ومناقشة النتائج وفق أهداف وفرضيات البحث االحصائية امل

 املقرتحة.
عرض وحتليل نتائج االختبارات ( املهارية و البدنية )القبلية و البعدية للعينة الضابطة:                                          

روق ذات داللة احصائية بني االختبارين ) يتضح عدم وجود ف3من خالل اجلدول رقم (     
القبلي والبعدي يف العينة الضابطة يف مجيع االختبارات البدنية منها واملهارية، ويعيد الطالب 
الباحث السبب يف ذلك إىل عدم تطبيق الرب4مج التدرييب املقرتح واملتمثل يف التدريبات على 

  املالعب املصغرة.
  ( املهارية و البدنية )القبلية والبعدية للعينة التجريبية: عرض وحتليل نتائج االختبارات

 مناقشة النتائج و تفسريها:

أن التدريبات على املالعب املصغرة يؤثر %إلجياب علي حتسني األداء البدين  الفرضية األوىل:
    لالعيب كرة القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.

دنية البعدية  لعينة البحث واستخدام الوسائل االحصائية ( بعد إجراء االختبارات الب     
وعلى ضوء النتائج املبينة يف اجلداول ، ت ستودنت) –االحنراف املعياري  –املتوسط احلسايب 

يتضح أن هناك فروق ذات داللة احصائية بني القياس القبلي والقياس البعدي للعينة التجريبية 
البحث وهي كلها لصاحل االختبار البعدي، ويرجع الباحث  يف مجيع االختبارات البدنية قيد

ذلك إىل `ثري التدريبات على املالعب املصغرة وهذا كذلك ماجاء يف الدراسات السابقة  
)، إذ تشري 2001)، ودراسة الطائي معتز يونس ذنوب (1994كدراسة حممد خمتار الزغيب (

لوب املنافسة يطور من األداء البدين وكما الدراستني السابقتني إىل أن التدريب %ستخدام أس
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) Éن جناح األداء احلركي يتوقف على درجة ومستوى ثبات 1996يؤكده كذلك حنفي حممود (
  واستقرار املهارات احلركية.

إن التدريبات على املالعب املصغرة يؤثر %إلجياب على حتسني األداء املهاري  الفرضية الثانية:
    اركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.لالعيب كرة القدم املش

بعد إجراء االختبارات البدنية البعدية لعينة البحث، واستخدام الوسائل االحصائية (      
وعلى ضوء النتائج املبينة يف اجلداول، ، ت ستودنت) –االحنراف املعياري  –املتوسط احلسايب 

لي والقياس البعدي للعينة التجريبية يتضح أن هناك فروق ذات داللة احصائية بني القياس القب
يف مجيع االختبارات املهارية  قيد البحث وهي كلها لصاحل االختبار البعدي، ويرجع الباحث 
ذلك إىل `ثري التدريبات على املالعب املصغرة ممّا يتيح تكرارات مؤثرة على مستوى أداء 

ة مثل دراسة حجار خرفان حممد املهارات، وهذا ما اتفقت معه العديد من الدراسات املشا¨
)، وكذا دراسة 2003)، أمحد فرج هللا إمساعيل (2001)، عبد املنعم مشس الدين (2012(

)، واليت أكدت أن التدريبات وفق 2004ماهر أمحد حسني البيايت وفارس سامي يوسف (
ذلك من مواقف تشبه املبار�ت تساعد على تثبيت املهارات ومنها املهارات قيد الدراسة، و 

خالل وجود عدد كبري من الالعبني يف مساحات ضيقة مما يتطلب ذلك السيطرة الكاملة على 
  الكرة.

توجد فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبارات البدنية واملهارية يف االختبار الفرضية الثالثة: 
 ألبعدي للعينة الضابطة والتجريبية وهي لصاحل العينة التجريبية.

ل املعاجلة االحصائية للنتائج املتحصل عليها للعينة التجريبية والعينة الضابطة يف من خال     
القياس البعدي، لوحظ وجود فروق دالة إحصائيا بني اÝموعتني يف مجيع الختبارات املهارية 
والبدنية، ويرجع الطالب الباحث ذلك اىل الرب4مج التدرييب املطبق واملتمثل يف التدريبات على 

العب املصغرة، وما يؤكد ذلك جمموعة من الدراسات السابقة ومنها دراسة أمحد فرج هللا امل
)، 2006)، دراسة نصري عبود الطائي (2001)، الطائي معتز يونس ذنون (2003امساعيل (

واليت أكدت أن التدريبات على املالعب املصغرة يساعد على تنمية اجلوانب البدنية واملهارية 
  لقدم. لناشئي كرة ا
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حلسلبية بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 4اجلدول رقم(  ) يوضح الفروق بني املتوسطات ا

  التجريبية.

  

  
  اzموعة التجريبية

 T  االختبار البعدي  االختبار القبلي

حملسوبة   ا

T  

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة
  الداللة

  ع  س  ع  س

  6.3  م 30اختبار اجلري 
0.5
2  

5.9  0.43  9.8  

1.75  0.05  

  دال

اختبار اجلري املتعرج 

حلواجز   بني ا
28.37  

1.3
4  

27.3
4  

 دال  8.47  1.25

اختبار ثين اجلذع من 

  وضع الوقوف
3.24  

1.1
6  

 دال  10.15  1.52  2.49

اختبار الوثب 

  العريض من الثبات

222.4
7  

7.7
8  

238.
47  

 دال  11.94  2.3

اختبار اجلري املتعرج 

  �لكرة
15.75  7.2  

13.7
9  

 دال  10.64  0.98

اختبار مترير الكرة 

على حائط الصد 

30 �  

 دال  10.2  1.26  17.8  2.5  10.87

اختبار مترير الكرة 

  على القدمني
 دال  7.68  9.5  49.5  7.3  36.7

احتبار تصويب 

الكرة على املرمى 

  املقسم

1.87  
0.9
2  

 دال  9.1  0.49  3.66

جود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي ) يتضح و 4من خالل اجلدول رقم (     
والبعدي يف العينة التجريبية يف مجيع االختبارات البدنية منها واملهارية، ويعيد الطالب الباحث 
السبب يف ذلك إىل تطبيق الرب4مج التدرييب املقرتح و املتمثل يف التدريبات على املالعب 

  املصغرة.
  * االستنتاجات:
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فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية، وهي توجد  - 1
 لصاحل االختبارات البعدية واليت طبقت عليها الرب4مج املقرتح.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة. - 2
االختبارات البعدية للعينة الضابطة والتجريبية، وهي هناك فروق ذات داللة إحصائية يف  - 3

  لصاحل العينة التجريبية.
إن تدريبات املالعب املصغرة تِؤثر إجيا% يف تنمية الصفات البدنية واملهارات األساسية  - 4

 لالعيب كرة القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.
صيات:    * التو

 %لر�ضة املدرسية وخاصة يف جمال كرة القدم، ألÖا تعترب املنبع اعطاء أمهية وعناية كبريتني - 1
 األساسي لفرق النخبة. 

 اقرتاح بر4مج يطبق عند الفرق الر�ضية املدرسية واملتمثل يف املالعب املصغرة.  - 2
بناء منشآت ر�ضية %ملؤسسات الرتبوية تليق بتطلعات وأهداف الر�ضة املدرسية على  - 3

 ويل.املدى الط
 القيام بدراسة أخرى مشا¨ة على مرحلة سنية مل تتناوهلا الدراسة احلالية. - 4

  الـمـراجع العربية:

القاهرة : دار الفكر  االسس العلمية يف تدريب كرة القدم .). 1994حنفي حممود خمتار. (
 العريب .

 االساسية . اللياقة البدنية و مكو4¶ا). 1998كمال عبد احلميد و حممد صبحي حسنني. (
  القاهرة : دار الفكر العريب .

  مصر: دار املعارف. علم التدريب الر�ضي.). 1992حممد حسن عالوي. (
 اسس االعداد املهاري و اخلططي يف كرة القدم .). 2000حممد كشك و أمر هللا البساطي. (

  القاهرة : دار الكتاب للنشر.
القاهرة: مركز  ية املخططة لفرق كرة القدم .الربامج التدريب). 1997مفيت ابراهيم محادة. (

  الكتاب للنشر.
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أثر بر مج تصحيح األخطاء �ستخدام التحليل الكينماتيكي على تعلم 

  األداء احلركي للمشي الر&ضي
  سنة 15 - 14 حبث جترييب أجري على صغر&ت فريق مجعية تيارت

محدد.    جامعة مستغامن -معهد الرتبية البدنية والر&ضية   أحسن أ

  ملخص البحث

يف دراسة احلركة، حبيث �تم طريقة التحليل  لقد أصبح للتحليل احلركي دور أساسي     
الكينماتيكي للمهارات احلركية بتوضيح ووصف أنواع احلركات املختلفة &ستخدام عدة وسائل،  
كالتصوير السينمائي الذي يساعد عل إعادة العرض املفصل للحركة لتكرار املالحظة يف أي 

وخاصة عند العرض البطيء، فتحليل  وقت مع إمكانية التعرف على التفاصيل الدقيقة لألداء
إن استخدام الطريقة التقليدية يف التدريب الفيلم صورة صورة يعطي صورة واضحة عن األخطاء.

والتعلم، واليت تعتمد على املالحظة املباشرة ال تسمح &لوقوف على دقائق األمور خاصة يف 
لية التعلم وتصحيحها مباشرة، اكتشاف األخطاء حلظة حدوثها من أجل الرتكيز عليها أثناء عم

ألن التأخر يف ذلك سيشكل صعوبة أثناء مرحلة االرتقاء &ملستوى Zهيك عن إهدار الوقت 
ضة طبيعية &لنسبة جلميع املنافسات يف ألعاب القوى، واجلهد. ضي ̀ر ومن هذا ويعترب املشي ال̀ر

فيديو الستخدامه يف التحديد املنطلق ارbينا استخدام التحليل احلركي عن طريق التصوير &ل
 املبكر لألخطاء الشائعة يف بداية تعلم األداء واالستفادة منه يف عملية التعلم والتدريب.

ضيات من 06وقد اعتمدZ يف حبثنا على املنهج التجرييب، حيث مشلت عينة البحث (      ) ̀ر
لتصوير السينمائي، وقد مجعية تيارت معتمدين يف ذلك على طريقة التحليل احلركي عن طريق ا

 مت التوصل إىل النتائج التالية:
ثين الركبة وعدم اتصال القدمني &ألرض من أكثر األخطاء الشائعة يف تعلم األداء احلركي  - 1

ضي.   للمشي ال̀ر
ضي  - 2 ساهم برZمج تصحيح األخطاء إجيا& يف التعليم الصحيح لألداء احلركي للمشي ال̀ر

x قل وقت وجهد.والتخلص من األخطاء 

ضي.  - األداء احلركي   -التعلم   - التحليل الكينماتيكي   :املصطلحات   املشي ال̀ر
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Effet d’un programme  de correction de fautes par L’analyse 

cinématique  sur l’apprentissage de la technique de la marche sportive 

 

Résumé : 

     L’analyse cinématique est devenue primordiale dans l’étude du mouvement, 
elle consiste à éclaircir et décrire les différents mouvements à travers plusieurs 
moyens telle la photographie cinématique qui aide à l’exposition en détail du 
mouvement a travers l’exposition lente qui tarde car l’analyse d’un film image par 
image donne une idée très claire sur les erreurs. 
     Cependant l’utilisation de la méthode traditionnelle dans l’entrainement et 
l’apprentissage qui s’appuie sur l’observation direct ne permet pas de découvrir 
touts les erreurs au moment ou elles se produisent ce qui provoque une difficulté 
pendant  l’étape de promotion du niveau ainsi que la perte de temps et d’efforts. 
     En plus, la marche sportive est un sport naturel concernant toutes les 
compétitions athlétiques, c’est pour cela on a préférer l’analyse de mouvement à 
travers la photographie par vidéo pour une découverte précoce des fautes 
communes au début d’apprentissage et d’entrainement.   
     On s-est appuyé dans notre recherche sur la méthode expérimentale, en effet 
l’échantillon comprend six sportives  de l’association de Tiaret s’appuyant sur la 
méthode d’analyse quantitatif (cinématique) et qualitatif et on  arrivé à ces 
résultats : 
1- Plier le genou et le nom contact des pieds avec la terre et l’une des fautes 
communes dans l’apprentissage de la marche sportive 
2- Le programme de la correction des fautes a contribué positivement dans 
l’apprentissage du mouvement de la marche sportive et de s’en débarrasser 
rapidement et a moins d’ effort.     

Mots clés: analyse cinématique -  apprentissage  -  marche sportive. 
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The impact of program debugging using analysis Elkinmeteki to 

learn to walk motor performance sports  

             Experimental research  conducted on the smallest girls’s society 

team  Tiaret 14-15 years  

Summary : 
    It has become the analysis of locomotor key role in the study of the movement 
so interested in method of analysis Elkinmeteki psychomotor skills to explain and 
describe the types of different movements using several methods such as 
cemantic  film , which helps at re- detailed view of the movement to repeat the 
note at any time with the ability to identify the exact details of the performance , 
especially when slow motion , The analysis of the film image gives a clear picture 
of the errors . 
The use of the traditional method of training and learning , which rely on direct 
observation does not allow to stand on the minute things , especially in the 
discovery of errors the moment they occur in order to focus on during the 
learning process and corrected immediately because the delay in this would be 
difficult during the phase of upgrading not to mention the wasted time and 
effort. 
 The treadmill is a natural sport for all competitions in athletics With this in mind 
, we decided to use kinetic analysis via video cameras to be used in the early 
identification of common errors in the beginning of the learning performance 
and benefit from it in the process of learning and training . 
We have adopted in our research on the experimental approach , which included 
the research sample (06) of the Mathematics Association of Tiaret relying on the 
method of analysis by kinetic cinematography has been reached following results: 
1 - bend the knee and is not connected to the land of the feet of the most 
common mistakes in learning to walk motor performance sports . 
2 - debugging program contributed positively in the proper education of the 
performance of the motor sports for a walk and get rid of the errors less time and 
effort . 

Terminology : Analysis Elkinmeteki - learning - motor performance - 

treadmill . 
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  مقدمة البحث:. 1

لقد أخذ البحث العلمي يف ا¢ال احلركي مكانة فائقة يف عصرZ احلايل معتمدا يف ذلك      
على التحليل احلركي الكيفي والكمي، الذي يدرس حركة اإلنسان دراسة حتليلية دقيقة ويسمح 

ضي والزال البحث مستمرا بتقييم وفهم  حمددات املهارة، كما يهدف إىل حتسني األداء الفين لل̀ر
ت، حيث أن جناح أي حركة مقرتن  عن تعلم األداء األمثل وتطويره إىل أعلى املست̀و
ضي وكذلك مبستوى تعلم األداء احلركي، وهذه األخرية مرتبطة ارتباطا  &ستعدادات وقدرات ال̀ر

  .)2003(عبد البصري عادل،  أطراف اجلسم املستعملة أثناء األداء وثيقا &لتناسق بني
ويف عصرZ أصبح من الصعب معرفة اخلصائص الدقيقة لألداء احلركي، سواء أثناء مرحلة      

التعلم أو التدريب ¯دف االرتقاء &ملستوى من خالل التحليل &ملالحظة، وذلك راجع إىل 
ضية وما صاحبه من تطور يف األداء احلركي، ممّا التطور الكبري الذي تشهده خمتل ف األنشطة ال̀ر

ضية xكثر موضوعية  (متويل، استوجب البحث عن تقنيات جديدة تساعد يف دراسة احلركة ال̀ر
2001(.  

وقد أصبح للتحليل احلركي دورا أساسيا يف دراسة احلركة، حبيث �تم طريقة التحليل      
كية بتوضيح ووصف أنواع احلركات املختلفة &ستخدام عدة وسائل،  الكينماتيكي للمهارات احلر 

كالقياس اللحظي بواسطة اخلال` الضوئية، التصوير &ألثر الضوئي، تصوير النبضات الضوئية، 
  جهاز تسجيل السرعة والتصوير &لفيديو.

ث يساعد عل ويعترب التصوير &لفيديو من أهم الوسائل املستعملة يف التحليل احلركي، حي     
إعادة العرض املفصل للحركة لتكرار املالحظة يف أي وقت، مع إمكانية التعرف على التفاصيل 
الدقيقة لألداء وخاصة عند العرض البطيء، فتحليل الفيلم صورة صورة يعطي صورة واضحة عن 

  .)1999(قاسم حسن حسني، األخطاء 
ما يفعله الطفل عندما يقف على قدميه هو  و&لنسبة ملسابقات امليدان واملضمار، فإن أول     

ض املشي واجلري ة املشي وعندما يشتد منوه يبدأ يف اجلري والقفز، أي انه بطبيعته ميارس ̀ر
ضة املشي  ضة األوىل اليت ميارسها اإلنسان هي ̀ر (رويب، والقفز والرمي، وعلى ذلك فإن ال̀ر

2001(.   
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ضي، يساهم بقدر كبري  إن استخدام الوسائل التكنولوجية يف      تعلم األداء احلركي للمشي ال̀ر
يف توفري الوقت واجلهد عن طريق االكتشاف املبكر والدقيق لألخطاء وتصحيحها بصورة فردية 
وفق خطة علمية مقننة، ومن هذا املنطلق ارbينا توضيح أمهية استخدام التحليل احلركي الكمي 

ضي.والكيفي &ستخدام التصوير يف تعلم األ   داء احلركي للمشي ال̀ر

  مشكلة البحث:  -2

ضة املشي هي األكثر طبيعية &لنسبة جلميع املنافسات يف ألعاب القوى، ولكنها       إن ̀ر
مقيدة بقانون بسيط ينظمها يتمثل يف التقدم خبطوات، مع احملافظة على أال ينقطع االتصال 

ة األرض قبل أن تالمسها األوىل وهذا &ألرض، ففي كل خطوة جيب أال تغادر القدم اخللفي
  خيتلف عن اجلري يف انعدام مرحلة الطريان.

وهذا يعين احملافظة على سرعة املشي القصوى على طول مسافة السباق، مع االلتزام      
ضي فيها أن يبقى بتماس دائم  الشديد &ألنظمة والقواعد القانونية للعبة، واليت جيب على ال̀ر

ضي وبشكل مع سطح األرض  و&ستمرار، وأن أي كسر هلذه األنظمة والقواعد من قبل ال̀ر
Áبت يقرره حكم السباق، الذي يراقب املتنافسني &ستمرار وخاصة يف مرحلة رفع األقدام عن 

  سطح األرض يؤدي إىل استبعاد هذا مباشرة من السباق ويضيع التعب واجلهد.
تدريب والتعلم واليت تعتمد على املالحظة املباشرة، ال إن استخدام الطريقة التقليدية يف ال     

تسمح &لوقوف على دقائق األمور خاصة يف اكتشاف األخطاء حلظة حدوثها من أجل الرتكيز 
عليها أثناء عملية التعلم وتصحيحها مباشرة، ألن التأخر يف ذلك سيشكل صعوبة أثناء مرحلة 

  اجلهد.االرتقاء &ملستوى Zهيك عن إهدار الوقت و 
ومن هذا املنطلق، ومواكبة للتقدم العلمي يف استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يف جمال      

ضي، والتقليل من األخطاء وخاصة  التحليل احلركي املساعد يف تعلم األداء احلركي للمشي ال̀ر
`ضي يف اختصاص يف املرحلة التعليمية للمبتدئني، ألÄا اخلطوة األوىل اليت ينطلق منها كل ر 

ضي &عتبار التكنيك هو العنصر األساسي الذي يعتمد عليه، وعليه ارbينا استخدام  املشي ال̀ر
التحليل احلركي عن طريق التصوير &لفيديو الستخدامه يف التحديد املبكر لألخطاء الشائعة يف 

  بداية تعلم األداء، واالستفادة منه يف عملية التدريب.
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  اؤالت التالية: وعليه نطرح التس
ضي؟ ت يف تعلم األداء احلركي للمشي ال̀ر   * ما هي األخطاء الشائعة عند الصغ̀ر

* هل يساهم برZمج تصحيح األخطاء عن طريق التحليل احلركي &ستخدام الفيديو يف سرعة 
ت؟  ضي عند الصغ̀ر   تعلم األداء احلركي للمشي ال̀ر

  أهداف البحث: -3

ضة املشي عند املبتدئني.* حتديد األخطاء الشائع   ة يف ̀ر
* التعرف على مدى مسامهة برZمج تصحيح األخطاء عن طريق التحليل احلركي &ستخدام 

ت. ضي عند الصغ̀ر   الفيديو يف سرعة تعلم األداء احلركي للمشي ال̀ر

  البحث: ياتفرض -4

ت يف تعلم * ثين الركبة وعدم اتصال القدمني &ألرض من أكثر األخطاء الشائعة عند  الصغ̀ر
ضي.   األداء احلركي للمشي ال̀ر

يساهم برZمج تصحيح األخطاء عن طريق التحليل احلركي &ستخدام الفيديو يف سرعة تعلم * 
ت ؟ ضي عند الصغ̀ر   األداء احلركي للمشي ال̀ر

 مصطلحات البحث: -5

  عالقة بينها.هو جتزئة الكل إىل أجزاء ليتم تقرير طبيعة تلك األجزاء وال التحليل: - 

هو حتليل احلركة حتليال جمردا &ستخدام مدلوالت السرعة واملسافة  التحليل الكينماتيكي: -
  والزمن.

التعلم سلوك يقوم به الفرد من شأنه أن يؤثر يف سلوكه املقبل ويزيده قدرة على  التعلم: -
   التكيف. 

خيتلف عن خطوة الركض من يتحدد أداءه &التصال املستمر &ألرض، و  املشي الر&ضي: - 
  حيث املسار وكذلك من حيث عدم وجود مرحلة طريان بل وجود مرحلة ارتكاز.

  الدراسات املتشاrة: -6

دراسة قاسم حممد حسن وآخرون "التحليل احلركي لرمي القرص ألبطال العراق (دراسة  - 

الدراسة إىل حتديد و�دف  عالقات إرتباطية لبعض املتغريات البايوكينماتيكية واإلجناز)"
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وتشخيص بعض متغريات األداء احلركي لرامي القرص املتقدمني يف العراق ومقارنتها، والتعرف 
أيضا على العالقات اإلرتباطية بني هذه املتغريات واإلجناز، وقد مت تطبيق البحث على عينة مت 

ر املتقدمني واملشرتكني يف اختيارها &لطريقة العمدية، واليت متثلت يف ستة العبني من العيب القط
احملافظات، وقد مت استخدام طريقة التصوير التلفزيوين املعدل كتكتيك قياس سريع يف جمال 
ضية، وذلك الستخراج بعض املتغريات  التحليل الكيفي والكمي البسيط للحركة ال̀ر

ج اليت مت التوصل الكينماتيكية لعينة البحث وذلك بعد تطبيق الربZمج التدرييب، ومن أهم النتائ
  إليها:

مل تظهر عالقة إرتباط بني متغري االجتاه، وكل من زمن التحضري للدوران وزمن الطريان وزمن  - 1
 التحضري للرمي وزمن التخلص لعينة البحث.

 ظهرت عالقة إرتباط دالة بني زاوية إنطالق القرص واإلجناز لعينة البحث. - 2
 سرعة اإلنطالق وإرتفاع نقطة اإلنطالق واإلجناز.ظهرت عالقة إرتباط غري دالة بني  - 3
كانت الفروق معنوية بني املستوى الدويل والعراقي، ولصاحل املستوى الدويل يف إجناز رمي   - 4

 القرص.
كانت الفروق معنوية بني املستوى الدويل والعراقي، ولصاحل الدويل يف متغريات اإلنطالق (   - 5

 إرتفاع نقطة اإلنطالق). زاوية اإلنطالق، سرعة اإلنطالق،

دراسة عبد اجلبار شنني علوة اجلنايب "حتليل العالقة بني بعض املتغريات الكينماتيكية  -

و�دف الدراسة إىل التعرف على القيم الرقمية لبعض  ومسافة اإلجناز يف فعالية رمي الرمح"
مي الرمح والتعرف أيضا على املتغريات البيوميكانيكية يف اخلطوة األخرية (خطوة الرمي) لفعالية ر 

العالقة اإلرتباطية بني بعض املتغريات البيوميكانيكية ومسافة اإلجناز يف فعالية رمي الرمح، وقد مت 
تطبيق البحث على عينة مت اختيارها &لطريقة العمدية واليت متثلت يف أفضل الالعبني الذين 

اب الساحة وامليدان، وقد مت استخدام طريقة شاركا يف بطولة اجلائزة الكربى لإلحتاد العراقي أللع
التصوير التلفزيوين املعدل كتكتيك قياس سريع يف جمال التحليل الكيفي والكمي البسيط للحركة 
ضية، وذلك الستخراج بعض املتغريات الكنماتيكية لعينة البحث وذلك بعد تطبيق الربZمج  ال̀ر

  ليها:التدرييب، ومن أهم النتائج اليت مت التوصل إ
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إن التباين الكبري يف طول اخلطوة بني الرمية واألخرى، لدى عينة البحث، عكس انعدام  - 1
الثبات يف املسار احلركي للخطوة مسبًبا اختالف يف زمن اخلطوة وسرعتها بني رمية وأخرى، وهذا 

 Zتج عن وجود عقد انتقال يف القوة &جتاه الرمح.
) لعينة البحث، ابتعدت كثريا عن مثيلها 57- 43ق ما بني (إن القيم الرقمية لزاوية االنطال - 2

دة املركبة العمودية  36-31لدى الرماة اجليدين يف العامل واليت تراوحت بني ( ) ممّا أدى إىل ̀ز
  كثريا، على املركبة األفقية واليت هي األساس يف إجناز أكرب مسافة للرمح.

العالقات الكينماتيكية خلصائص أداء دراسة  صر عمر الوصيف عمر وسليمان حممد " -

�دف هذه الدراسة مهاريت اإلعداد والضرب وأثرها على مسار املقذوف يف الكرة الطائرة" 
حملاولة التعرف على العالقات الكينماتيكية املركبة بني مهاريت اإلعداد والضرب الساحق يف الكرة 

ىل امللعب املنافس، حيث تتوقف نتائج الطائرة وأثرمها على مسار الكرة املضروبة واملوجهة إ
ت على الضرب الساحق الذي يعتمد بل يتوقف جناحه وخصائص أداؤه على اإلعداد  املبا̀ر
اجليد والذي يعترب بدوره مهزة الوصل بني الدفاع واهلجوم، وأÄما مًعا حيددان خصائص مسار 

  الكرة وإحداثي مكان سقوطها بعد اهلجوم.

احثان املنهج الوصفي والتحليل احلركي، وقد طبقت الدراسة على عينة ولقد استخدم الب     
) 5) ضاربني ومعد بفرق الدرجة األوىل بشمال الصعيد، أدى كل منهم (5عمدية من أفضل (

) حماوالت للمعد، ومن 5) للمعد مت اختيار أفضل حماولة لكل ضارب و&لتايل (25حماوالت و(
  ا:أهم النتائج اليت مت التوصل إليه

التغري الزاوي االنسيايب ملفاصل الرجلني لالعب املعد خالل اإلعداد فكلما كانت أصغر مث  - 1
 اجتهت للكرب كان الناتج كرة أعلى وأبعد.

التغري الزاوي االنسيايب ملفاصل الذراعني املتزامن مع حركة زوا` مفاصل الرجلني، وخاصة  - 2
 متغريات خروج الكرة املعدة .زاوية الرسغني حلظة املرير واليت تتحكم يف 

  بناءا على مشكلة الدراسة مت استخدام املنهج التجرييب.منهج البحث:  -7

ت فريق ألعاب القوى عينة البحث:  -8 ضي  15- 14مشلت صغ̀ر سنة اختصاص املشي ال̀ر
  وعددهم مخسة كعينة جتريبية إضافة إىل العبة واحدة كنموذج.
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  جماالت البحث: -9

ضي لوالية تيارت.ري: * ا�ال البش ضي ال̀ر ت الفريق ال̀ر   صغ̀ر

ضي لوالية تيارت (ملعب قايد أمحد).* ا�ال املكاين:    امللعب ال̀ر

   * ا�ال الزمين:
 .20/02/2013مرحلة التصوير األوىل يوم  - 
 24/02/2012مرحلة تطبيق الربZمج املقرتح من  - 
 .2013/ 03/ 24مرحلة التصوير النهائي  - 

حساب زاوية الرجل األوىل (االستناد)  - حساب زاوية الذراع املتغريات الكينماتيكية:  -10
 حساب طول اخلطوة. - حساب زاوية الرجل الثانية  - 

 يسار)، حيث مت: - وقد مت التصوير من كال اجلهتني (ميني 
 * تصوير أويل لعينة البحث ¯دف حتديد األخطاء الشائعة.

 ميدانية عالية وألقاب وطنية وعربية ¯دف املقارنة.و كفاءة ذ* تصوير النموذج 
ضيات ملالحظة األخطاء بدقة كل على حدة،  * حتليل األداء فرد` وإعادة عرضه على ال̀ر

  وتوضيح التكنيك الصحيح للوصول إىل اإلجناز املثايل.

ات تطبيق الوحد املقابلة، التصوير السينمائي، املالحظة امليدانية،أدوات البحث:  -11
وحدة مبعدل ثالث وحدات يف األسبوع وبزمن ساعة  12التدريبية على العينة حيث بلغ عددها 

  لكل وحدة.

حامل ثالثي   - صورة/Sonike 25  Á كامريا  1عدد األدوات اخلاصة �لتصوير:  -12
جهاز كمبيوتر لتحليل النتائج  - أشرطة فيديو للتسجيل  - القاعدة خاص &لكامريا املستخدمة 

 .KinoveaبرZمج  - 

م،  8,5وضعت على مسافة  HDمت استخدام آلة تصوير من نوع إجراءات التصوير:  -13
) صورة &لثانية، مت حتليل األفالم 25على ارتفاع مرت واحد من مستوى األرض وكانت بسرعة (

  حلساب الزوا` وطول اخلطوة بعد أن مت تقطيع األفالم. KinoveaبربZمج 

  ائي للمتغريات:الضبط االجر  -14
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 جتانس أفراد العينتني يف القامة والوزن والعمر. - 1
إشراف فريق العمل على عملية التدريب يف نفس الظروف الزمنية حيث استخدم النموذج   - 2

 كعينة ضابطة.
اإلشراف املباشر على إجناز التصوير القبلي والبعدي على العينة مبساعدة فريق العمل  - 3

  وف الزمنية واملكانية. املدرب يف نفس الظر 

  عرض النتائج ومناقشتها: -15

 أوال: حتليل نتائج املقابلة الشخصية مع احلكام:

لقد مت إجراء مقابلة شخصية مع حكام ذوي مستوى دويل و قاري ووطين والذين بلغ      
 ):01كما يوضحه اجلدول (  20عددهم 

  شي) يوضح مستوى وخربة للحكام يف ر&ضة امل01جدول رقم (

 حكم فدرايل دويل حكم فدرايل قاري حكم فدرايل وطين درجة التأهيل

 %50 %42.85 %7.14 العدد

 سنة 30-15 اخلربة

  ومتحورت أسئلة املقابلة كاآليت:     
ضي عند املبتدئني.  -    األخطاء الشائعة يف اختصاص املشي ال̀ر
  أسباب حدوث هذه األخطاء وكيفية تصحيحها. - 

ضي، هو رجل االرتكاز اليت وكانت النتائج   كاآليت: إن العامل األساسي يف تكنيك املشي ال̀ر
ضي أن يبقي بتماس دائم على سطح األرض، خاصة  جيب أن تكون دائما مستقيمة وعلى ال̀ر
يف مرحلة رفع األقدام على األرض وأي كسر أو جري أو قفز يعترب خطأ، وعليه فإن األخطاء 

  الشائعة هي:
 اتصال القدمني &ألرض.     عدم استمرار - 
  إنثناء يف الركبة. -   
 اجلري.                            - 
 عدم االرتكاز &لكعب على األرض. -  االرتقاء والقفز. - 
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حملددة من طرف احلكام02جدول رقم (   ) عدد األخطاء ا

 العدد األخطاء املرتكبة يف املشي الر&ضي

 11 ثين الركبة

 07 ولة االتصال &ألرض)التموج (عدم مدا

 06 اجلري

 03 االرتقاء والقفز

 03 عدم االرتكاز &لكعب على األرض

أما يف ما خيص احللول، فقد اقرتح احلكام أن يكون املدرب متحكما يف اختصاص املشي     
ضي، مع ضرورة الرتكيز على التكنيك واملشاركة يف العديد من املنافسات لتحسني املشي  ال̀ر

  تكنيك).(ال
ضي، وكذا التسرع والرغبة على حتقيق النتائج، يؤدي إىل        كما أن نقص االستيعاب لدى ال̀ر

ارتكاب األخطاء (عدم الرتكيز يفقد التكنيك) وخاصة يف مرحلة رفع األقدام على األرض، فأي  
  كسر أو جري أو قفز يعترب خطأ.

  §نيا: حتليل نتائج التصوير القبلي:

  الحظة (التصوير البطيء):* �ستخدام امل

  مت اكتشاف األخطاء يف التكنيك ومتثلت فيما يلي:    
  عدم استمرار اتصال القدمني &ألرض.  - 
  انثناء كبري يف الركبة لرجل االستناد حلظة الوضع العمودي للجسم. - 
  عدم وضع كعب قدم االستناد على األرض حلظة االستناد. - 
  خطوة قصرية جدا. - 
  لفخذ.مرجعية ا - 
  تشنج عضالت الكتفني والرقبة أثناء املشي  - 
  احنراف القدم  عند وضعها على األرض  - 
  ميل اجلذع للخلف أثناء املشي. - 
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 * �ستخدام التحليل الكمي:

  ) يبني نتائج احلد األدىن واحلد األعلى لزاوية الذراع للتحليل القبلي03جدول رقم (

 زاوية الذراع

 النموذج عينة البحث

01 °103-°73 

°108- °101 

02 °108- °57 

03 °66 - °17 

04 °94 - °56 

05 41°- 79° 

)، والذي حيدد الفرق بني النموذج وعينة البحث أن هناك 03لقد اتضح من اجلدول رقم(     
فارق &ملقارنة مع النموذج والذي يؤثر سلبا على طول اخلطوة، حبيث يقلل من الدفع لألمام 

 زاوية كوع الذراع ينقص يف مرجحة الذراعني يف اجتاه اخلطوة، وينقص يف مرجحة فالنقص يف
  الرجل يف اجتاه املشي. و&لتايل ال يوجد تناسق وتوافق بني األطراف العلوية والسفلية.

  ) يبني نتائج احلد األدىن واحلد األعلى لزاوية رجل االستناد للتحليل القبلي.04جدول رقم (
 وىل (رجل االستناد)زاوية الرجل األ

 النموذج عينة البحث

01 125°-185° 

180° 

02 168°-190° 

03 173°-191° 

04 169°-187° 

05 180°-183° 

)، والذي كان على مستوى رجل االستناد &لنسبة للنموذج 04لقد اتضح من اجلدول رقم (     
كبري يوضح خطأ رفع الركبة،   ، أما &لنسبة لعينة البحث فقد وجد فرق°)180فقد حدد بـ(

 وهذا راجع لالنثناء الكبري يف ركبة رجل االستناد حلظة الوضع العمودي للجسم.
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  ): يبني نتائج احلد األدىن و احلد األعلى لزاوية الرجل الثانية للتحليل القبلي05جدول رقم (
 زاوية الرجل الثانية

 النموذج عينة البحث

01 128 °- 178° 

123 °- 125° 

02 111 °-132° 

03 141 °- 132° 

04 121 °- 173° 

05 125 °-140° 

)، والذي هو على مستوى الرجل الثانية الفرق &لنسبة للنموذج 05بني لنا اجلدول رقم (     .
أما &لنسبة لعينة البحث فارق كبري ومتذبذب، والذي يؤكد عدم وضع  °) 125 - 123°(

تخدام حركيت احلوض والكتفني التعامدية واحنراف القدم كعب قدم االستناد ونقص يف اس
 للخارج  عند وضعها على األرض.

  ) يبني نتائج احلد األدىن واحلد األعلى لطول اخلطوة للتحليل القبلي.06جدول رقم (

 طول اخلطوة

 النموذج عينة البحث

 سم 46.50 -سم 39.00 01

 سم 50.55 -سم 48.27

 سم 62.50 -سم 49.00 02

 سم 62.52 -سم 50.00 03

 سم 52.29 -سم 50.85 04

 سم 55.50 -سم 48.27 05

)، والذي حيدد الفرق بني النموذج وعينة البحث على مستوى طول 06واجلدول رقم (     
) مل يتم احتساب اخلطوات لعدم وضع كعب قدم 05)، (01اخلطوة أما &لنسبة لعينة البحث (

م الثانية أي عدم اتصال القدمني &ألرض يعترب خطأ و ال حتتسب الستناد على األرض مع القد
) فهناك تفاوت يف عدد تكرار طول اخلطوة لكل 04)، (03)، (02خطوة برجل واحدة. أما (

  واحد على حدة. 
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   §لثا: حتليل نتائج التصوير البعدي:

  :أوال: �ستخدام املالحظة (التصوير البطيء)
  لة اخلمس خطوات األوىل املصورة.نالحظ ال وجود لألخطاء طي - 

 §نيا: �ستخدام التحليل الكمي:

  يبني نتائج احلد األدىن واحلد األعلى لزاوية الذراع للتحليل البعدي) 07جدول رقم (

 زاوية  الذراع

 النموذج عينة البحث

01 64 °- 76° 

101°-108° 

02 41 °- 78° 

03 51 °- 86° 

04 62° - 78° 

05 126 °- 103° 

)، والذي حيدد الفرق بني النموذج وعينة البحث مع 07لقد اتضح من اجلدول رقم (     
، أما &لنسبة لعينة البحث 07مستوى الذراع حبيث نتائج احلد األدىن واحلد األعلى هو 

متقارب، حبيث معظم العينة الفرق بينها ليس كبريا ممّا يؤدي إىل حتسن يف زاوية كوع الذراع، 
دة املرجحة للذراعني يف اجتاه  ونالحظ أن نتائج التحليل البعدي فيها ختفيض يف السرعة و̀ز
  اخلطوة.

  ): يبني نتائج احلد األدىن و احلد األعلى لزاوية رجل االستناد للتحليل البعدي.08جدول رقم (

 زاوية الرجل األوىل (رجل االستناد)

 النموذج عينة البحث

01 180°-181° 

180° 
02 180°-180° 

03 181°- 181° 

04 180°-181° 
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05 180°-180° 

)، والذي هو على مستوى رجل االستناد الذي يؤكد xنه ال 08لقد تبني من اجلدول رقم (     
يوجد فرق كبري بني النموذج وعينة البحث، عكس ما أظهرته نتائج التحليل القبلي الذي كان 

  ).04، 03، 02، 01ذو تفاوت كبري &لنسبة لـ: (
  يبني نتائج احلد األدىن واحلد األعلى لزاوية الرجل الثانية للتحليل البعدي): 09جدول رقم(

 زاوية الرجل الثانية

 النموذج عينة البحث

01 113°-134° 

125°- 123° 

02 114°- 181° 

03 110°-129° 

04 135°-145° 

05 65° -71° 

لذي هو على مستوى زاوية الرجل الثانية حيث أن )، وا09لقد اتضح من اجلدول رقم (     
) فالفرق كبري 02، 01، أما &لنسبة لعينة البحث (°)125 -°123الفرق &لنسبة للنموذج (

) فالفرق جد معقول أما &لنسبة 05، 04، 03بني احلد األعلى واحلد األدىن، أما &لنسبة (
ليل القبلي اليت كانت النتائج ذات فرق ) فهو يف املستوى املطلوب عكس نتائج التح04الرقم (

  متفاوت جدا ومتذبذب &لنسبة  لعينة البحث.
  ) يبني نتائج احلد األدىن واحلد األعلى للخطوة البعدي.10جدول رقم (

 اخلطوة

 النموذج عينة البحث

 سم 43.34 -سم 25.50 01

 سم 50.55 -سم 48.27

 سم 58.03 -سم 41.34 02

 سم 50.01 -سم 34.50 03

 سم 45.86 -سم 29.00 04

 سم 44.68 -سم 26.02 05
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)، والذي هو الفرق بني النموذج وعينة البحث على مستوى 10نالحظ  من اجلدول رقم (     
سم)، أما احلد األدىن واألعلى لعينة البحث ليس بفرق  48.27 -50.50طول اخلطوة (

الفرق كبريا بني احلد األدىن واألعل،ى وكل متفاوت عكس نتائج االختبار القبلي اليت كان فيها 
خطوة وقياسها عكس نتائج االختبار البعدي الذي يدل على استقرار طول اخلطوة &لنسبة 

  جلميع العينة.                                                                              

  االستنتاجات: -16

ضي عند . أثبتت خربة احلكام وكذا ع1 ملية التحليل، على أن األخطاء الشائعة يف املشي ال̀ر
 املبتدئني هي كاآليت:

  عدم استمرار اتصال القدمني &ألرض. - 
  انثناء كبري  يف الركبة لرجل االستناد حلظة الوضع العمودي للجسم. - 
  عدم وضع كعب قدم االستناد على األرض حلظة االستناد. - 
  خطوة قصرية جدا. - 
  عضالت الكتفني والرقبة أثناء املشي.  تشنج - 
  احنراف القدم  عند وضعها على األرض.  - 
  ميل اجلذع للخلف أثناء املشي. - 
. أظهر برZمج تصحيح األخطاء على أساس التحليل الكينماتيكي، أثرا إجيابيا على سرعة 2

ضي عن طريق احلد من األخطاء املرتكبة، وت صحيحها بصورة تعلم األداء احلركي للمشي ال̀ر
  فردية وفق منوذج متقارب.

 التوصيات: -17

ضي عند املبتدئني، من 1 . االستفادة من نتائج الدراسة يف جمال تعليم األداء احلركي للمشي ال̀ر
 حيث الرتكيز على أهم األخطاء الشائعة.

ركات . استخدام طرق التحليل احلركي املمكنة يف جمال تعلم األداء احلركي، يف خمتلف احل2
ضية ¯دف االقتصاد يف الوقت واجلهد.  ال̀ر

 . استخدام الوسائل التكنولوجية يف جمال التعليم والتدريب والبحث العلمي.3
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 املالحق:

  منوذج من الوحدات التدريبية

  احلجم  الشدة  املالحظة  التكرار  التوقيت  أهداف الوحدة  الوحدة

اخلطوات التعليمية واالرتقاء مبستوى   01

    املشي:

ضي املشي العادي على خطوط  - تعليم ال̀ر
 مستقيمة

املشي العادي مع اخذ خطوات أطول  -
 ويف خطوط مستقيمة.

بق مع مالحظة دوام نفس التمرن السا -
 اتصال إحدى القدمني &ألرض.

نفس التمرين السابق مع بداية االستناد  -
&لقدم األمامية على كعب القدم مث 

الدحرجة على جانب &طن القدم وانتهاء 
  مبشط القدم

60  06  
  
  
  
  

06  

حركات املشي يف خطوة 
مستقيمة االمتشاط 

لألمام دائما نقل جيدا 
(دحرجة) من الكعب 

جانب &طن القدم  إىل
  إىل األمشاط

50  50  

تعليم حركات الذراعني وتوافقهما مع   02

  حركات الرجلني: 

تعليم حركات الذراعني مع الكتفني  -
وتوافقهما مع حركة احلوض( تعامد إحدى 

 الكتفني واحلوض &ستمرار)

ضي  - الرتكيز على إجناز خطوة املشي ال̀ر
ضي  حتت شروط و القانون املشي ال̀ر

  تكنيك.

60  06  
  
  

06  

حركات الذراعني يف 
اجتاه املشي لألجسام 
بزاوية قليلة يف مفصل 

 الكوع.
 

توافق حركات الذراعني 
 والرجلني .

 
اسرتخاء عضالت 

  الكتفني والرقبة.

50  50 

حتسني والتقدم بتكنيك خطوة املشي   03

  العادي:

املشي على خطوط مستقيمة، األمشاط  -
دة .   لألمام، ̀ز

على خطوط مستقيمة مع تشبيك  املشي -
  األيدي خلف الرفية.

املشي على خطوط مستقيمة مع فشيك  -

60    
  

03  
  
  

03  
  

  
دة السرعة تدر    جييا̀ز

م)               30-100(
  
م)              30-50(
   

دة السرعة تدرجييا   ̀ز

50 50 
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  األيدي على الصدر.
  التدريب على املشي على العقيبني. -
  التدبري على املشي على املشطني. -
املشي الكعبني مث الدحرجة على جانب  -

 &ن القدم حىت املشطني

م)               30-100( 03
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مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

  والر#ضية !ملسيلة.
  قسم علم النفس. جامعة املسيلة. اجلزائر.     .د. عــــمور عمـــر

 أ. روبـــــي مـــحمد.     قسم علوم الرتبية، املدرسة العليا لألساتذة. القبة.اجلزائر.

  تبسة اجلزائرجامعة  -د. قامسي فيصل  

  ملخص:

'دف هذه الدراسة إىل معرفة مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات      
النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة وفقا ملتغريات(السن، املستوى الدراسي، التخصص)، 

، والذي ) بعد التأكد من ثقله العلمي2011ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطبيق مقياس خميمر(
عبارة، أجريت  47يتكون من ثالث مؤشرات هي: االلتزام، التحكم، والتحدي ويتضمن 

) طالبا يزاولون دراستهم بصفة انتظامية 242الدراسة الوصفية على عينة عشوائية طبقية قوامها(
مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة خالل املوسم 

2ستخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، واختبار(ت) ، و 2012/2013اجلامعي:
واختبار حتليل التباين األحادي لتحليل استجا2ت العينة من خالل االستعانة برزمة الربامج 

  مت التوصل إىل اآليت:) spssاإلحصائية للعلوم االجتماعية (
نشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات ال - 

مرتفع، وكذلك احلال ملؤشري االلتزام والتحدي، يف حني أظهرت النتائج أن مستوى التحكم 
لدى أفراد عينة الدراسة متوسط، وأشارت النتائج أيضا إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

 سنا، ومل تشر النتائج إىل وجود فروق الطلبة يف الصالبة النفسية تعزى ملتغري السن ولصاحل األكرب
ذات داللة إحصائية بني الطلبة يف الصالبة النفسية ال يف املستوى الدراسي، وال حىت يف 
التخصص، ويف ضوء ما مت التوصل إليه يوصي الباحث بضرورة تنمية الصالبة النفسية لدى 

  الطالب ملواجهة أحداث احلياة الضاغطة وخباصة التحكم.
الصالبة النفسية، طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية  املفتاحية: الكلمات
 2ملسيلة.
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Summary : 

     This study aims to determine the level of psychological hardness among the 
students of «  the Institute of Science and Technics of physical activities and 
sports , Msila university »  according to the variables of (age, level of study, 
specialization.)  To achieve the objectives of the study, was applied Mukhaimar 

scale (2011), after the confirmation of its scientific weight (validity) , which 
consists of three indicators:  commitment, control, and challenge and includes 47 
expressions.  
     The descriptive study was conducted on a stratified random sample of (242) 
students carrying  their studies regularly  through the college season: 2012/2013 
in «  the Institute of Science and Technics of physical activities and sports , Msila 
university”. 
      Using arithmetic averages and standard deviations, and  T-test, and the 
variance analysis Test for the analysis of the sample responses, and this through 
the use of statistical package for the social sciences (SPSS) 
was reached the following: 
- The level of psychological hardness among the students of «  the Institute of 
Science and Techniques of physical activities and sports , M’sila university » is 
High, as are the indicators of commitment and challenge, while the results 
showed that ;the level of control among  the study sample is  average, and the 
results indicated also the presence of a statistically significant differences between 
students in psychological hardness; due to the variable of age and in favor of 
older, but  they did not report  any  statistically significant differences between 
students,  at the school level nor in the specialty, and in the light of what was 
reached, the  researcher recommends the development of students' psychological 
hardness to face stressful life events, particularly control. 
Key words: psychological hardness,  students of “ the Institute of Science and 

Technics of physical activities and sports , Msila university”  
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  ة:.مقدم1

يعد البحث عن املؤشرات السلوكية الواقية من أحداث احلياة الضاغطة أمر مهم للغاية      
بعامة، وأمر حتمي للمهتمني مبيدان الصحة النفسية خباصة، كما دلت العديد من الدراسات 

ش واألحباث معا¬ة األفراد من الضغوط النفسية والكدر احليايت، وهذا لفقدان الفرد ملهارة التعاي
من أحداث احلياة وهي %) 90مع احلياة °جيابية، حبيث تشكل املضايقات واألحداث اليومية (

)، بل أصبح 2011،53يوسفي،(أحداث صغرى وهلا ارتباط دال مع الضغوط عند األفراد
موضوع أحداث احلياة الضاغطة مشكلة العصر الراهن يف شىت جماالت احلياة وعند الكثري من 

، وهذا ...اخل ارات، الر4ضيني، األطباء، احملامني، البطالني، األساتذة، الطلبةالفئات، فئة اإلط
نتيجة تعقد احلياة وتطورها من البسيط إىل املعقد، ومن املتطلبات الكمالية إىل املتطلبات 
الضرورية، حيث أصبح االنسان املعاصر يتعايش ببناء نفسي معريف هش خال من مكو¬ت 

والعقالنية، والتحمل، والصرب، وهذا كله خيتزل يف مصطلح سيكولوجي اإلرادة، والتفاؤل، 
" وفقا ملا Hardiness Psychologicalلصالبة النفسية "" Kobasa2"حدد'ا كو2زا 

جاء به علماء النفس الوجودي، الذي يعد كتيار فلسفي ظهر مع أزمات احلرب العاملية األوىل 
ئل األمل، واإلرادة، واإلنسانية، والتحدي، واملساندة والثانية حيث أرسى الفكر الوجودي دال

والتعاطف مع الشعوب املستعمرة واملنهارة نفسيا وبدنًيا، ملا هلاته العوامل من فائدة تعود على 
  األفراد وخترج الفرد من مشاعر التشيء واالغرتاب.

ية 2لنسبة للفرد يف فقد أثبتت العديد من الدراسات واألحباث أمهية متغري الصالبة النفس     
) تؤكد أن كل من املساندة االجتماعية Ganellen )1984احلياة، فنجد دراسة جانيلني 

والصالبة النفسية يؤثران يف التخفيف من الضغط 2عتبارمها عوامل خمففة للضغط 
)Ganellen,R.J.1984   ،(كما جند دراسة كاش"Kash)"1987 2لوال4ت املتحدة (

أن الصالبة الشخصية تعد عامًال وسيطًا ملقاومة الضغوط وعدم اإلصابة األمريكية أثبتت 
ودراسة أدايكن ).  2Kash,1987, p18ألمراض النفس جسمية (

Adakin)1987  اليت بينت أن الصالبة الشخصية لدى األزواج واألبناء من الذكور تعمل(
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بني الصالبة الشخصية واألداء كمحفز ملنع التأثريات السلبية لضغوط احلياة، وأن هناك تفاعًال 
  ).,1987Adakinالوظيفي السليم، ومها يتبادالن التأثري(

) أن ضعف الصالبة الشخصية يسبب سوء التوافق النفسي 1990وقد بينت دراسة احللو(     
  ).1990واالجتماعي، واإلر2ك يف العمل وقلة الرتكيز العقلي والتعب النفسي والبدين (احللو،

) أنه توجد عالقة سالبة بني الصالبة النفسية Garson)1998نت دراسة جرسون كما بي      
والضغوط، فقد وجد أن الطلبة الذين حصلوا على درجات منخفضة يف الصالبة النفسية أكثر 

)،  ,1998Garson,Mضغطا من الذين حتصلوا على درجات مرتفعة يف الصالبة النفسية (
) أن مستوى الصالبة النفسية مؤشر على 2005زائر (كما تربهن دراسة حراوبية جبامعة اجل

  ).126: 2005احلفاظ على صحة اإلنسان النفسية واجلسمية (حراوبية،
من كل ماسبق يتضح أن مشكلة تدين مستوى الصالبة النفسية لدى العديد من األفراد      

الصالبة  مسبب رئيس لعديد من املشكالت واالضطرا2ت النفسية، كما جتدر االشارة أن
النفسية قد تكون على املستوى اجلماعي أيضا، فما نالحظه من عنف يف املالعب يعد عرًضا 
من أعراض هشاشة الصالبة النفسية لدى األنصار ينجر عنه الكثري من أشكال العنف األخرى 
نتيجة الضغط سواء على مستوى األنصار أو الالعبني أنفسهم، وهذا ما أقرته دراسة 

) أنه توجد فروق بني األنصار العاديني واألنصار املشاغبني يف مسة الضبط 2011عبدون(
) 2011والكف لصاحل العاديني ويف مسة االكتئاب والقابلية لالستثارة لصاحل املشاغبني(عبدون،

  وتدين الضبط والكف يؤشر بتدين مستوى الصالبة النفسية عند األنصار املشاغبني.
هو اآلخر ليس ببعيد عن معايشة أحداث احلياة اجلامعية كما أن الطالب اجلامعي       

الضاغطة 2اللتزام 2لرب¬مج وااللتزام 2ألعمال املوجهة، والتطبيقية، وقلق املستقبل الذي يراوده 
من حني آلخر، أو كثافة التدريبات العملية كما هو احلال يف املدارس العليا لألساتذة أو املعاهد 

الر4ضية، فالطالب يف هذه املرحلة يفتقد للخربة، واملعرفة، واملهارة الالزمة الوطنية األكادميية و 
لعملية التوافق مع األحداث والوقائع بطريقة ختول له نوعية حياة خالية من الضغوط، ويف هذا 

على عدة خصائص للشخصية يف ختطي األزمات وهي )Erikson(السياق يؤكد أيروكسون 
)، Purpose)، واهلدف (Hardness)، والصالبة(Will) واإلرادة (Hope(األمل 
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) اليت تساعد الفرد وختلصه من Wisdom)، واحلكمة(Car)، واالهتمام (Loveواحلب(
مشاعر اليأس والعجز، وتدفعه إىل اختاذ دوره يف مواجهة الظروف الصعبة اليت حترره من الصراع 

ن، على أن يتقن عمله برباعة ومتيز وأن واليت تدعم قدراته وطاقاته واستثمارها إىل أقصى حد ممك
)، 244: 1983شلتز،ميتلك نظرة واضحة عن احلياة، وأن خيطط ملستقبله وجيعل حلياته معىن(

  وهذا كله يعكس مستو4ت الصالبة النفسية عند األفراد من خالل املؤشرات السابقة الذكر.
ربط متغري الصالبة النفسية  وال تقتصر املالحظة العلمية على فئة دون أخرى، وضرورة     

مبتغريات أخرى، فنحن áدف إىل معرفة مستوى الصالبة النفسية مادام هناك تراث علمي يؤكد 
على التأثري السبيب هلذا اجلانب دون ربطه جبوانب نفسية أخرى، وتربز األمهية يف استكشاف 

البة النفسية لدى طلبة مستو4ت الصالبة النفسية عن طلبة اجلامعة، والتعرف على مستوى الص
  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة.

والتعرف فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الصالبة النفسية لدى      
طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة تعزى ملتغريات الدراسة (السن، 

  الدراسي، التخصص). املستوى
كما تربز أمهية هذه الدراسة يف القيمة التنبؤية، حيث ستنبأ نتائج هذه الدراسة املختصني       

من خالل النتائج اليت سنتوصل إليها خبصائص عينة الدراسة اليت حنن بصدد دراستها، 
هة أخرى يف حتديد 2ملمارسات احلياتية واملهنية هلاته الفئة مستقبال، كما تعود الفائدة من ج

هدف الربامج اإلرشادية حول التمركز على بعد من أبعاد الصالبة النفسية دون أخرى، لربح 
الوقت وإكساب املهارة احلياتية للتعايش مع األحداث احلياتية الضاغطة وفق بر¬مج إرشادي 

  ا.يهدف إىل تنمية عملية علمية للرأس املال البشري عموًما ولطلبة اجلامعة خصوصً 
  اشكالية الدراسة: 2

إن ممارسة خمتلف ألوان النشاط البدين الر4ضي هواية أو ختصصا  تعزز من الثقة 2لنفس      
السيما عند حتسن املظهر اخلارجي للجسم، وحتقيق الوزن املطلوب، ومل تعد املمارسة اليت جتر اىل 

اعدة يف خسارة الوزن الزائد هي فوائد اجلانب الفزيولوجي من احملافظة على صحة القلب اىل املس
األساس رغم أمهيتها بل 2ت  اجلانب النفسي للممارسة هو الدافع األقوى للمثابرة عليها 



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة لعلم�ةالمجلة ا                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

162 

واملكافأة املثلى للجسم؛ وعليه فمقولة: اجلسم السليم يف العقل السليم تصح أيضا عند قولنا: 
إحدى مسات الشخصية اليت تساعد العقل السليم يف اجلسم السليم، وعليه متثل الصالبة النفسية 

الفرد على التعامل اجليد مع الضغوط، واالحتفاظ 2لصحة اجلسمية والنفسية، وعدم تعرضها 
الضطرا2ت السيكوفسيولوجية الناجتة عن الضغوط، كأمراض القلب والدورة الدموية وغريها، 

áم حيققون النجاح يف حيث يتصف ذوو الشخصية الصلبة 2لتفاؤل واهلدوء االنفعايل، لذلك فإ
التعامل مع الضغوط، ويستطيعون حتويل املواقف الضاغطة إىل مواقف أقل 'ديًدا 

  ).2007(السيد،
فتأثري الصالبة يتمثل يف دور الوسيط بني التقييم املعريف للفرد للتجارب الضاغطة وبني   

ختفض كمية الضغوط االستعداد والتجهيز 2سرتاتيجيات املواجهة، فتلك اآللية يفرتض أáا 
النفسية للتجارب اليت مير êا الفرد، كما تساعد الصالبة النفسية الفرد على التعامل مع الضغوط 

  ). 2010بفاعلية (عباس،
وقد بدأت الدراسات يف جمال الضغوط النفسية والصالبة النفسية خالل السنوات القليلة      

الشخصية، وعلى املتغريات اليت من شأáا أن جتعل  املاضية يف الرتكيز على اجلوانب اإلجيابية يف
الفرد يظل حمتفظا بصحته اجلسمية والنفسية أثناء مواجهة الضغوط، لكن املتتبع ملختلف 
الدراسات اليت تناولت الصالبة النفسية قلما جيد من تناوهلا مبفردها فأغلبهم ربطوها مبتغريات 

  الضاغطة، املساندة االجتماعية...اخل. أخرى كإسرتاتيجيات املواجهة، أحداث احلياة
ويف اìال الر4ضي جند القوانني املنظمة ملختلف األلعاب والر4ضات تفرض على  املمارسني       

رغم - التزاما معينا، كما أن الر4ضي عليه التحكم يف األعصاب عند الشدة أو يف حالة الفشل
الت لقرارات احلكام ويثورون عليها وما شهده أننا نلحظ عدم تقبل الر4ضيني يف كثري من احلا

وملزم إذا ما أراد الوصول  -خلري دليل على قولنا  á2013ائي كأس اجلمهورية لكرة القدم لعام
اىل اìد أن حيول اإلخفاق إىل جناح وهذا ما يتجلى يف روح التحدي كل هذه العوامل ما هي 

رسها  من خالل معرفة مستو4'ا يف حبثنا هذا إال مؤشرات للصالبة النفسية اليت أرد¬ ان ند
ولوحدها عند طلبة جامعيني يف ختصص علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية على 
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اختالف ختصصا'م ومستو4'م األكادميية وأعمارهم، وعليه تتحدد إشكالية الدراسة يف 
  التساؤالت التالية:

عهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية ما مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة م - 1
 2ملسيلة؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد علوم  - 2
وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة تعزى ملتغريات الدراسة (السن، املستوى الدراسي، 

  التخصص) ؟
  .حتديد مفاهيم الدراسة:3

  : Hardiness Psychological.الصالبة النفسية1.3
َصَلب وصْلب أي شديد"(ابن منظور،  -أوالً  َصُلَب الشيء صالبة فهي  لغة: "صلب أي شديد 

  ).298، ص1999
الصالبة النفسية áôا "جمموعة من السمات تتمثل  kobazaتعرف كو2زا   اصطالحاً: -óنًيا

 فاعليته وقدرته على استغالل كل املصادر النفسية والبيئية يف اعتقاد أو اجتاه عام لدى الفرد يف
املتاحة كي يدرك بفاعلية أحداث احلياة الضاغطة الشاقة إدراكا غري حمرف أومشوه، ويفسرها 
بواقعية وموضوعية ومنطقية، ويتعايش معها على حنو إجيايب، وتتضمن ثالثة أبعاد وهي االلتزام، 

  ).21، ص0072والتحكم، والتحّدي". (زينب،
) متغري الصالبة النفسية ôنه خصلة عامة يف 88،ص Funk،1992كما يعرف فنك (      

  الشخصية تعمل على تكوينها وتنميتها اخلربات البيئية املتنوعة (املعززة)احمليطة 2لفرد منذ الصغر.
) على أáا جمموعة من 48، صMaddi et al ،1994ويعرفها مادي وآخرون(     

  الشخصية اليت تعمل كمقاومة ألحداث احلياة الشاقة.اخلصائص 
) أáا إحدى السمات اإلجيابية للشخصية اليت تساعدعلى 174، ص2007ويعرفها جرب(      

  حتمل أحداث احلياة الشاقة، والتعايش معها ومواجهتها إجيابيا وختطي آóرها السلبية.
ذاتية عند الفرد عن قدرته يف مواجهة كما يعرفها التسي على أáا: " توقع الكفاءة ال      

الضغوط واملشكالت وهو يستعني مبفهوم الكفاءة الذاتية الذي افرتضه 2ندورا والذي يقرر ôن 
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األشخاص الذين لديهم مستوى عايل من الكفاءة الذاتية مييلون إىل القيام بسلوكيات تقود إىل 
، 2002(محادة، عبد اللطيف، نتائج ¬جحة معا العتقاد بقدر'م على القيام بذلك" 

  ).237- 230ص
) على أáا اعتقاد الفرد يف فاعليته وقدرته على استخدام  2005ويعرفها احلجار ودخان (     

كل املصادر النفسية والبيئية املتاحة كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية أحداث احلياة الضاغطة،  
استخدام املساندة االجتماعية كوقاية من ) على أáا قدرة الفرد على 2002كما يعرفها خميمر(

)، ويعرفها بروكس 32، 2011آóر األحداث الضاغطة وخاصة االكتئاب (البري قدار،
Brooks)2005 ا قدرة الفرد على التعامل مع الضغوط النفسية والتكيف معáعلى أ (

  ).02: 2007الصعو2ت اليومية والتعامل معها ومع اآلخرين بشكل سلس (óبت
ويتضح من تلك التعريفات إمجاع علماء النفس والباحثني على كون الصالبة النفسية      

مصدر من املصادر الشخصية الذاتية ملقاومة اآلóر السلبية لضغوط احلياة والتخفيف من 
آóرهاعلى الصحة النفسية واجلسمية حيث يتقبل الفرد التغريات والضغوط اليت يتعرض هلا وينظر 

نوع من التحدي وليس 'ديدا فريكز جهوده على األعمال اليت تؤدي غرضا معينا  هلا على أáا
  وتعود عليه 2لفائدة.

و2لتايل يُعرف الباحثان يف هذه الدراسة الصالبة النفسية على أáا"مقدرة الفرد على جتهيز      
التحكم ، و Commitmentواملتمثلة يف: (االلتزام أساليب املواجهة اإلجيابية والفعالة 

Controlوالتحدي ، Challenge(  للتكيف مع األزمة أو املوقف املسبب للضغط بسلوك
  متوازن يتسم 2لعقالنية ويعود 2لفائدة على الصحة النفسية واجلسمية للفرد".

  إجرائًيا: - óلثًا
النفسية إجرائيا áôا  "امتالك الشخص ìموعة من السمات اليت  وتُعّرف الصالبة  
كل متوازن يف املواقف احلياتية الضاغطة مما يساعده على مواجهة مصادر الضغوط تعمل بش

ومقاومة االكتئاب وتتضمن ثالثة أبعاد رئيسة هي االلتزام، التحكم، التحدي"، ويتحدد التعريف 
االجرائي للصالبة النفسية يف مستوى الدرجة املتحصل عليها اìيب على املقياس ونستدل على 
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) يف 141-110إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني ( رتفع من الصالبة النفسيةاملستوى امل
  املقياس املستخدم يف هذه الدراسة.

  الطالب اجلامعي:  3.2

يقصد 2لطالب اجلامعي هو الطالب الذي أتيحت له الفرصة ملتابعة الدراسة مبرحلة التعليم      
ية وليس طبقة خاصة، وذلك ألáم ال يشغلون وضعا العايل واجلامعي، فالطلبة ميثلون فئة اجتماع

مستقال يف اإلنتاج االقتصادي، وإمنا مبجموعهم هم االختصاصيون الذين سيشغلون يف اإلنتاج 
  ).609، ص1977املادي والعلمي والتطبيقي ولثقايف وإدارة الدولة واìتمع (منجد الطالب، 

يدرس مبعهد علوم وتقنيات النشاطات الدنية ونقصد يف حبثنا هذا 2لطالب اجلامعي كل من    
والر4ضية جبامعة املسيلة، و2لضبط طلبة السنة الثانية والثالثة والسنة األوىل ماسرت من مجيع 

  أقسام املعهد.
  .الدراسات السابقة:4

اخلربة الصادمة وعالقتها ôساليب التكيف بعنوان: " )2010حممد عودة ( دراسة حممد- 1.4
ملساندة االجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفال املناطق احلدودية بقطاع غزة"، مع الضغوط وا

هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني درجة التعرض للخربة الصادمة وبني أساليب 
التكيف مع الضغوط، ومستوى املساندة االجتماعية، ومستوى الصالبة النفسية، لدى أطفال 

غزة، والتعرف عما إذا كان هناك فروق يف هذه املتغريات تعزى إىل بعض  املناطق احلدودية بقطاع
املتغريات الدميغرافية التالية: (النوع، مكان اإلقامة، املستوى التعليمي للوالدين)، حبيث استخدم 

) طفل 100الباحث املنهج الوصفي التحليلي حيث تكونت العينة االستطالعية للدراسة من (
ق من صدق وثبات أدوات الدراسة، كما تكونت العينة الفعلية للدراسة من وطفلة، وذلك للتحق

) طفال وطفلة من أطفال املناطق احلدودية بقطاع غزة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام 600(
الباحث °عداد أربع استبيا¬ت لقياس متغريات الدراسة وهي:(استبانة اخلربة الصادمة، استبانة 

ط، استبانة املساندة االجتماعية استبانة الصالبة النفسية)، وخرجت أساليب التكيف مع الضغو 
  الدراسة بتوصيات التالية:

  . اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته 2لصالبة النفسية واملساندة االجتماعية.1
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. أساليب التكيف مع الضغوط، املساندة االجتماعية كعوامل وسيطة بني اخلربات الصادمة 2
  والصحة النفسية.

  . ýثري اخلربات الصادمة على تطور كرب ما بعد الصدمة لدى البالغني.3
  . األبعاد النفسية واالجتماعية للحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة.4
  . األبعاد النفسية واالجتماعية للحصار املفروض على قطاع غزة.5
  فلسطيين الداخلي.. املشكالت النفسية لدى العاملني يف األجهزة األمنية بعد االنقسام ال6

بعنوان: "الصالبة النفسية واملساندة  )2012دراسة احلسني بن حسن حممد سيد( - 2.4
االجتماعية واالكتئاب لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية املتضررين وغري املتضررين من 

  السيول مبحافظة جدة"،
ساندة االجتماعية هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى كل من الصالبة النفسية وامل

واالكتئاب لدى طالب املرحلة الثانوية املتضررين وغري املتضررين من السيول مبحافظة جدة 
ومعرفة العالقة بني كل من الصالبة النفسية واملساندة االجتماعية واالكتئاب لدى طالب املرحلة 

الباحث املنهج  الثانوية املتضررين وغري املتضررين من السيول مبحافظة جدة، حيث استخدم
) طالباً 201) طالباً، منهم(412الوصفي االرتباطي املقارن، مت إجراء الدراسة على عينة قدرها(

) طالبًا من غري املتضررين من طالب املدارس 211من الطالب املتضررين من السيول، و(
ت لقياس الثانوية مبحافظة جدة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث °عداد ثالث استبيا¬

م)/استبانة املساندة  1993متغريات الدراسة وهي:االكتئاب. إعداد الدليم وآخرون (
) وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من 2011االجتماعية/استبانة الصالبة النفسية إعداد خميمر (

  االقرتاحات:
غريات دراسات مماثلة على عينات من مراحل دراسية أخرى من اجلنسني، مع املقارنة مع مت - 1

  العمر، واجلنس، واحلالة االقتصادية. - جديدة كمتغري 
  فاعلية بر¬مج إرشادي يف رفع مستوى الصالبة النفسية لدى الطالب املتضررين.  - 2
  تصميم بر¬مج إرشادي يعمل على حتسني الصحة النفسية لدى الطالب املتضررين.  –3
  لنفسية لدى الطالب املتضررين. دور املساندة االجتماعية يف التخفيف من الضغوط ا - 4
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  األبعاد النفسية واالجتماعية لكارثة سيول حمافظة جدة.  - 5
  اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته 2ملساندة االجتماعية والصالبة النفسية.  - 6
املساندة االجتماعية احلكومية وقت األزمات وأثرها يف حتقيق األمن النفسي للمتضررين من  - 7

  السيول.

: "الصالبة النفسية ) بعنوان2012دراسة خالد بن حممد بن عبد هللا العبديل( - 3.4
وعالقتها ôساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية املتفوقني 
دراسيا والعاديني مبدينة مكة املكرمة"، هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الصالبة النفسية 

لة الثانوية املتفوقني دراسيا والعاديني، وكذلك التعرف على ترتيب استخدام لدى طالب املرح
أساليب مواجهة الضغوط النفسية، كما 'دف الدراسة إىل معرفة العالقة بني الصالبة النفسية 
وأساليب مواجهة الضغوط، وكذلك التحقق من وجود فروق بني الطالب املتفوقني والعاديني يف 

يف أساليب مواجهة الضغوط النفسية، حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي الصالبة النفسية و 
) طالبا من طالب التعليم الثانوي، مت اختيارهم 200االرتباطي املقارن، تكونت العينة من (

عشوائيا طبقيا، موزعني على مكتيب الشرق والغرب مستخدما أدوات قياس متثلت يف: مقياس 
) /استبانة الصالبة النفسية إعداد 2009ة (إعداد: اهلاليل،أساليب مواجهة الضغوط النفسي

  )، وخلصت الدراسة 2لتوصيات التالية:2006خميمر (
إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية، تكون معايري تصنيف الطالب إىل متفوق وعادي على  - 1

ز الوطين للقياس أساس التحصيل الدراسي 2إلضافة إىل درجات القدرات العامة املقدم من املرك
  والتقومي.

إجراء دراسات أخرى مماثلة حول الصالبة النفسية وأساليب مواجهة الضغوط النفسية يف  - 2
  بيئات خمتلفة من اململكة العربية السعودية.

القيام بدراسة الصالبة النفسية وأساليب مواجهة الضغوط النفسية وذلك مع عالقتها ببعض  - 3
  حلالة االقتصادية، واجلنسية ).املتغريات مثل (اجلنس، ا

  دراسة العالقة بني الصالبة النفسية ودافعية اإلجناز األكادميي. - 4
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بعنوان:"الصالبة النفسية وأحداث ) 2012دراسة أمحد بن عبدهللا حممد العيايف: ( - 4.4

"، ثاحلياة الضاغطة لدى عينة من الطالب األيتام والعاديني مبدينة مكة املكرمة وحمافظة اللي

هدفت الدراسة احلالية إىل دراسة الصالبة النفسية وأحداث احلياة الضاغطة لدى عينة من 
الطالب األيتام والعاديني مبدينة مكة املكرمة وحمافظة الليث استخدم الباحث املنهج الوصفي 

) طالبًا من مدينة مكة 388) طالباً، (670االرتباطي املقارن وقد تكونت عينة الدراسة من(
) طالبًا من حمافظة الليث، مستخدما يف ذلك أدوات قياس متثلت يف مقياس 292كرمة، و(امل

  مواقف احلياة الضاغطة/ مقياس الصالبة النفسية، فخلصت الدراسة إىل االقرتاحات التالية:

  إجراء دراسة مشاêة تطبق على مناطق أخرى من اململكة. - 1
  اجلامعية.إجراء دراسة مشاêة تنطبق على املرحلة  - 2
إجراء دراسة تتناول كيفية التغلب على أحداث احلياة الضاغطة وأساليب مواجهتها لدى  - 3

  طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.
إجراء دراسة مقارنة بني الطالب والطالبات(األيتام والعاديني) يف مراحل التعليم العام  - 4

  الطالبات األيتام والعاديني. واجلامعي 'دف لقياس مستو4ت الصالبة النفسية لدى
فاعلية بر¬مج إرشادي منائي وقائي يف رفع مستوى الصالبة النفسية لدى الطلبة والطالبات  - 5

  األيتام والعاديني.
الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة : "بعنوان) 2005دراسة دخان واحلجاز( - 5.4

دراسة إىل التعرف على مستوى الضغوط اإلسالمية وعالقتها 2لصالبة النفسية لديهم"، هدفت ال
النفسية ومصادره، لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية، وعالقته مبستوى الصالبة النفسية لديهم، 
إضافة إىل ýثري بعض املتغريات على الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة، والصالبة النفسية 

) طالباً 541ينة الدراسة من(لديهم، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي وقد تكونت ع
وطالبة من اجلامعة اإلسالمية، استخدمت أدوات قياس متثلت يف:مقياس الضغوط 
النفسية/مقياس الصالبة النفسية، فخلصت الدراسة اىل النتائج التالية: وجود عالقة ارتباطيه 

ية، وأشارت سالبة ذات داللة إحصائية بني الطلبة يف مستوى الضغوط النفسية والصالبة النفس
) وأن معدل الصالبة النفسية %02.07إىل أن مستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة كان(
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) كما بينت الدراسة وجود فروق داللة إحصائية بني الطلبة يف مستوى %88.33لديهم(
  الضغوط النفسية عدا ضغوط بيئة اجلامعة تعزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور.

وان "العالقة بني درجة التعرض للخربة الصادمة وبني أساليب بعن )2010دراسة عودة( - 6.4
التكيف مع الضغوط، ومستوى املساندة االجتماعية، ومستوى الصالبة النفسية، لدى أطفال 
املناطق احلدودية بقطاع غزة، هدفت الدراسة إىل التعرف عما إذا كان هناك فروق يف هذه 

رافية التالية: (النوع، مكا¬إلقامة، املستوى التعليمي املتغريات تعزى إىل بعض املتغريات الدميغ
) 600وقد تكونت عينة الدراسة من(، للوالدين). استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي

طفال وطفلة من أطفال املناطق احلدودية بقطاع غزة، مت استخدام االدوات التالية:استبانة 
االجتماعية/مقياس الصالبة النفسية، فتوصلت  أساليب التكيف مع الضغوط/استبانة املساندة

النتائج إىل أنه توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني درجة التعرض للخربة الصادمة وكل 
من استخدام أساليب التكيف مع الضغوط واملساندة االجتماعية والصالبة النفسية، ودلت 

غوط والصالبة النفسية تعزى ملتغري الدراسة على عدم وجود فروق يف أساليب التكيف مع الض
مكان اإلقامة، بينما وجد فروقًا يف اخلربة الصادمة وكانت لصاحل حمافظيت خانيونس والشمال، 

  وأن هناك فروقًا يف املساندة االجتماعية لصاحل حمافظة الوسطى.

ى ) بعنوان"الصالبة النفسية والرغبة يف التحكم لد2002محادة وعبداللطيف(دراسة  - 7.4
طالب اجلامعة"، هدفت إىل التعرف على العالقة بني الصالبة النفسية والرغبة يف التحكم لدى 

استخدم الباحث املنهج ، طالب جامعة الكويت، واهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
من  212ذكور و 70) طالبا وطالبة. 282الوصفي االرتباطي، وقدتكونت عينة الدراسة من(

 االعتماد على أدوات قياس متثلت يف:مقياس الرغبة يف التحكم من اإل¬ث، مت
مقياس الصالبة النفسية تصميم  ، Burger & Cooper ،1976تصميم

Younkin& Betz،1996 توصلت الدراسة إىل وجودعالقة ارتباطيه إجيابية دالة ،
داخل عينيت الذكور إحصائيًا بني الصالبة النفسية والرغبة يف التحكم داخل العينة الكلية، و 

  واإل¬ث كل على حدة. 
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وأنه ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية على املقياسني تبعًا ملتغريات الدراسة األخرى،      
  وهي: احلالة االجتماعية ومعدل الدرجات والعمر.

الرفض الوالدي وعالقته 2لصالبة النفسية  –بعنوان القبول ) 1997دراسة خميمر( - 8.4
الرفض الوالدي وبني الصالبة  –هدفت إىل فحص العالقة بني إدراك القبول جلامعة، لطالب ا

النفسية لدى عينة من طالب اجلامعة  والتحقق من الفروق احلقيقية بني الذكور واإل¬ث من 
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، تكونت من أفراد العينة يف الصالبة النفسية. 

) سنة 21- 19) ذكر وتراوحت أعمارهم بني (75) أنثى، و(88) من الطالب، (163(

استخدم ، )، واختريوا من كلييت العلوم واآلداب جبامعة الزقازيق20.85مبتوسط عمر يقدره (
  ادوات قياس متثلت يف: استبيان القبول والرفض الوالدي/مقياس الصالبة النفسية.

صالبة النفسية لدى أمهات شهداء بعنوان"ال )2008دراسة زينب نوفل أمحد راضي ( - 9.4
انتفاضة األقصى وعالقتها ببعض املتغريات"، هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف إىل عالقة 
الصالبة النفسية بكل من االلتزام الديين واملساندة االجتماعية لدى أمهات شهداء انتفاضة 

ستوى الصالبة النفسية األقصى من حمافظات قطاع غزة، والتعرف فيما إذا كانت فروق يف م
لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى يف حمافظات قطاع غزة تعزى لبعض املتغريات الدميغرافية 
(مكان السكن، عمر أم الشهيد، املستوى التعليمي، احلالة االجتماعية، الرتتيب الوالدي 

نة للشهيد، منط الشهادة). استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العي
) أم من أمهات الشهداء انتفاضة األقصى، وذلك للتحقق من 100االستطالعية للدراسة من (

أم من أمهات شهداء األقصى،  361صدق أدوات الدراسة وثبا'ا، وتكونت العينة الفعلية من
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث °عداد أربع استبيا¬ت لقياس متغريات الدراسة 

البة النفسية/استبانة االلتزام الديين/استبانة املساندة االجتماعية، فأسفرت وهي:استبانة الص
  الدراسة على مجلة من النتائج:

  وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني الصالبة واملساندة لدى أمهات شهداء انتفاضة األقصى. - 
ت شهداء وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني مستوى الصالبة وااللتزام الديين، لدى أمها - 

  انتفاضة األقصى يف حمافظات قطاع غزة.
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الصالبة النفسية وعالقتها 2سرتاتيجيات "بعنوان) 2013دراسة حدة يوسفي( - 10.4
املواجهة"، هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على طبيعة العالقة بني الصالبة النفسية 

تكونت العينة من طالبات ، طيواسرتاتيجيات املواجهة، استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتبا
) طالبة من خمتلف التخصصات الدراسية جبامعة 2تنة املسجلني 2ملوسم 75جامعة 2تنة بلغت(

)، مت استخدام أدوات قياس متثلت يف: استبيان الصالبة النفسية إعداد 2009/2010اجلامعي(
ي، وأسفرت الدراسة على عماد حممد خميمر، ومقياس إسرتاتيجيات املواجهة إعداد أنور الشرقاو 

  النتائج التالية:

  مستوى الصالبة النفسية لدى الطالبات مرتفعا. - 
تنوع إسرتاتيجيات املواجهة اليت تستخدمها طالبات اجلامعة بني إسرتاتيجية التماس العون  - 

االسرتاتيجيات اإلجيابية واالسرتاتيجيات السلبية، ويستخدمن اسرتاتيجية التماس العون بدرجة 
  أكرب.

هناك عالقة إجيابية بني الصالبة النفسية واالسرتاتيجيات اإلجيابية للمواجهة لدى طالبات  - 
  اجلامعة.

هناك عالقة سلبية بني الصالبة النفسية واالسرتاتيجيات السلبية للمواجهة لدى طالبات  - 
  اجلامعة.

  .التعقيب على الدراسات السابقة:5

  من حيث األهداف:  -أوال
اطالع الباحث على الدراسات السابقة الحظ تنوّع الباحثني يف أهدافهم اليت حددوها بعد      

يف دراسا'م عن الصالبة النفسية، حيث أن بعضهم حاول التعرف على مستوى الصالبة 
م)، كماهدفت دراسات أخرى إىل البحث يف  2010النفسية كما يف دراسة كل من(عودة، 

تغريات (السلوكية، النفسية، االجتماعية، الصحة النفسية، عالقة الصالبة النفسية ببعض امل
الضغوط احلياتية، مهارات املواجهة، الناهك النفسي، الرغبة يف التحكم، االلتزام الديين واملساندة 

) (محادة، 2005االجتماعية، اخلربة الصادمة وأساليب التكيف)، كماجاء يف (دخان، احلجار، 
م)، يف حني حاول بعضهم التعرف على دور  2010ة، م)، (عود 2002عبد اللطيف، 
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)، ومعرفة 1997الصالبة النفسية يف التخفيف من أثر األحداث الضاغطة كما يف (خميمر 
  ).2013العالقة بني الصالبة النفسية واسرتاتيجيات املواجهة كما يف دراسة (يوسفي، 

  من حيث العينة: -yنيا

ة تبعا الختالف أهداف تلك الدراسات، ووفقا ولتوافر اختلفت عينات الدراسات السابق     
العينات، فقد طبقت عدد من الدراسات على عينة طالب وطالبات اجلامعات، كما يف دراسة 

)، (دخان، 1997)، (خميمر،2012)، (العيايف، 2012)، (العبديل، 2012(السيد 
دة، عبد اللطيف، ). وطبقت بعض الدراسات على املدارس واألطفال (محا2005احلجار، 
  ).2013) ودراسة (يوسفي، 2010)، (عودة، 2002

  yلثا: من حيث األدوات:

أمجع الباحثون على استخدام مقياس الصالبة النفسية مع اختالفهم يف إعداد املقياس، وأهم      
) كما عند (دخان، 1998ثالثة مقاييس استخدمتها الدراسات السابقة هي: مقياس خميمر(

)، مقياس 2012، كما عند (العيايف، 1974)، ومقياس ماديو كو2زا 2005احلجار، 
)، ودراسة 2012)، (السيد 2002) كما يف دراسة (محادة، عبداللطيف، 1990ليونكنوبيتز(
  ).2013(يوسفي، 

  من حيث النتائج:-رابعا

أن توصلت نتائج الدراسات حول الصالبة النفسية إىل عدد كبري من النتائج كان منها      
مستوى الصالبة النفسية يتأثر مبتغريات أخرى، مثل الضغوط النفسية، وأن هناك عالقة سلبية 

)، كما 2005دالة إحصائيا بني الصالبة النفسية والضغوط كما يف دراسة (دخان، احلجار، 
م) إىل وجود عالقة إجيابية دالة إحصائيا بني 2002توصلت دراسة (محادة، عبداللطيف، 

فسية والرغبة يف التحكم، كم أظهرت بعض الدراسات وجود عالقة بني الصالبة الصالبة الن
النفسية وبعض املتغريات النفسية (االلتزام الديين، املساندة االجتماعية، اخلربة الصادمة، مواجهة 

)، 2012)، (العبديل 2012)، (العيايف 2010الضغوط)، وذلك يف دراسات(عودة، 
) وجود عالقة بني الصالبة النفسية 2013سة (يوسفي، )، كما توصلت درا2008(زينب

  واسرتاتيجيات املواجهة.
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  مكانة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: -خامسا

يتضح من الرتاث االنساين واألديب ملتغري الصالبة النفسية وربطه 2لعديد من أساليب املواجهة 
لدراسات أغفلت عن البحث يف مستوى واملساندة والضغوط النفسية واالجتماعية، إال أن ا

الصالبة النفسية مبعزل عن املتغريات النفسية 2عتبارها متغري واقي من الضغوط فاألهم يف هذه 
الدراسة معرفة مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد النشاطات البدنية والر4ضية جبامعة 

شري اىل مستوى اساليب املواجهة املسيلة، ومعرفة مستوى الصالبة النفسية مهم جدا ألنه ي
ومستوى الضغط وغريها من املؤشرات، كما تعد الدراسة احلالية أو دراسة تدرس متغري مستوى 

  الصالبة النفسية مبعزل عن املتغريات األخرى.
  إجـراءات الدراسة

 حمددات الدراسة: -6

  :.احملدد املكاين1.6

  2ملسيلة. معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية
 10/38أنشئ معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم: 

املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي  2010يناير سنة  25املوافق لـــــ  1931صفر  09املؤرخ يف 
 2001 سبتمرب سنة 18املوافق لــــ  1422مجادي الثانية عام  30املؤرخ يف  02/247رقم 

املتضمن إنشاء جامعة املسيلة وال سيما املادة األوىل منه اليت حتدد عدد الكليات واملعاهد اليت 
تتكون منها جامعة املسيلة،حيث أنشئت أقسام مكونة ملعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

نية منه تنص السيما املادة الثا 2010فيفري  24املؤرخ يف  52والر4ضية مبوجب القرار الوزاري 
 -جامعة املسيلة - على ما يلي : تنشأ لدى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 

  األقسام التالية:
  قسم اإلدارة التسيري الر4ضي . - 
  قسم النشاط الر4ضي املكيف. - 
  قسم التدريب الر4ضي . - 
  قسم اإلعالم واالتصال الر4ضي. -   قسم الرتبية البدنية. - 
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  م. 2012/2013املوسم اجلامعي:.احملدد الزماين: 2.6

  .2013ماي من عام  20أفريل إىل 28أجريت الدراسة حتديدا يف الفرتة ما بني :
-طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة  -.احملدد البشري:3.6

  م العلمية.اجلزائر، على اختالف أعمارهم ومستو4'م األكادميية، وختصصا'

  استخدمنا املنهج الوصفي ملالئمته لتساؤالت الدراسة. منهج الدراسة: -7

تمع الدراسة من طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية تكون جم  عينة الدراسة: -8
) طالبا 2ملواصفات 242والر4ضية 2ملسيلة (اجلزائر)، اختريت منه عينة عشوائية طبقية قوامها (

  املوضحة يف اجلدول أد¬ه.
صفات العينة األساسية.1جدول رقم (   ): يبّني موا

  النسبة املئوية  التكرار  ستقلةمستو#ت املتغريات امل  املتغريات املستقلة

  

  السن

  ٪55.8  135  سنة 23سنة اىل  18مابني 

  ٪44.2  107  سنة فأزيد 24

  ٪ 100  242  ا�مــــــــــــــــوع:

  ٪31.8  77  السنة الثانية  املستوى األكادميي

  ٪38  92  السنة الثالثة

  ٪30.2  73  املاسرت

  ٪ 100  242  ا�مــــــــــــــــوع:

  ٪19.8  48  الرتبية البدنية  صص العلميالتخ

  ٪21.1  51  التدريب الر#ضي

  ٪20.7  50  االعالم  واالتصال الر#ضي

  ٪17.8  43  االدارة والتسيري الر#ضي

النشاط البدين الر#ضي 

  املكيف

50  20.7٪  

  ٪ 100  242  ا�مــــــــــــــــوع:
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متثيال للمجتمع مبقدار متوازن تشمل عينة  )، أن العينة ممثلة1يتضح من اجلدول رقم (     
سنة فأزيد   24أعمار)، والعينة تشمل ٪55.8(سنة بنسبة  23سنة اىل  18ما بني أعمار 
السنة الثانية والثالثة وطلبة املاسرت بنسب على التوايل  )، وعينة مشل من طلبة٪44.2(بنسبة 

)، وطالب التدريب ٪19.8) وطالب الرتبية البدنية بنسبة (30.2٪ -38٪ -31.8٪(
)، وطلبة االدارة ٪20.7) وطالب االعالم واالتصال الر4ضي بنسبة(٪21.1الر4ضي بنسبة (

)، ٪20.7)، وطلبة النشاط البدين والر4ضي املكيف بنسبة (٪17.8والتسيري الر4ضي بنسبة(
  مما يوضح خاصية التمثيل الشامل لعينة الدراسة.

  أدوات الدراسة:-9

  ):2011لصالبة النفسية إعداد خميمر ( .مقياس ا1.9

يوجد الكثري من املقاييس املستخدمة لقياسها بشكل عام، ومجيعها مت تطويرها يف ضوء      
). وقد اختار الباحث مقياس الصالبة النفسية الذي أعده Kopaza ،1979نظرية كو2زا (

 47ية، واألداة مكونة من ) وهي أداة تعطي تقديرًا كمًيا لصالبة الفرد النفس2011خميمر (
عبارة تركز على جوانب الصالبة النفسية للفرد، وتقع اإلجابة على املقياس يف ثالثة مستو4ت 

ال تنطبق أبًدا) وترتاوح الدرجة لكل عبارة ما بني ثالث  –تنطبق أحياً¬  –(تنطبق دائًما 
، 2ا كانت تنطبق أحياً¬ ، إذ3درجات ودرجة واحدة، مبعىن إذا كانت اإلجابة (تنطبق دائًما 

درجة،  141إىل  47موع الكلي لألداة ما بني ì). وبذلك يرتاوح ا1إذا كانت ال تنطبق أبًدا 
  حيث يشري ارتفاع الدرجة إىل ز4دة إدراك املستجيب لصالبته النفسية.

مت وضع بعض   Response Set وللتقليل من امليل الختاذ منط óبت لالستجا2ت      
رات يف عكس اجتاه العبارات األخرى، أي تشري هذه العبارات املعكوسة إىل اجلانب السليب العبا

، 13، 10، 9، 6، 3للصالبة و2لتايل فإن هذه العبارات، واليت تقابل يف املقياس األعداد (
)، ينبغي أن تصحح يف االجتاه  45، 43، 38، 32، 29، 28، 27، 24، 20، 16

، ال 2، تنطبق أحياً¬ 1العبارات تصحح كالتايل: (تنطبق دائًما العكسي، ( مبعىن أن هذه 
 31عبارة، أي  15) وبلغ عدد العبارات اليت جيب أن توضع هلا الدرجة املعكوسة 3تنطبق أبدا 

  من جمموع عبارات االستبيان. %
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  والصالبة النفسية تقع يف ثالثة أبعاد،هي:

لنفسي، يلتزم به الفرد جتاه نفسه هو نوع من التعاقد ا: Commitmentااللتزام -أ
عبارة، وتشري الدرجة املرتفعة  16وهذا البعد يتكون من  وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله.

  على هذا البعد إىل أن الفرد أكثر التزاًما جتاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين.

له حتكم فيما  ويشري إىل مدى اعتقاد الفرد أنه °مكانه أن يكون: Controlالتحكم –ب 
 15يلقاه من أحداث، ويتحمل املسئولية الشخصية عما حيدث له، وهذا البعد يتكون من

عبارة، وتشري الدرجة املرتفعة على هذا البعد إىل أن الفرد لديه حتكم واعتقاد يف مسئوليته 
  الشخصية عما حيدث له.

جوانب هو أمر مثري  وهو اعتقاد الفرد أن ما يطرأ من تغري على Challengeالتحدي –ج 
ديًدا له، مما يساعده على املبادأة واستكشاف البيئة ومعرفة 'وضروري للنمو أكثر من كونه 

  املصادر النفسية واالجتماعية اليت تساعد الفرد على مواجهة الضغوط بفاعلية. 
رد ôن أي عبارة، وتشري الدرجة املرتفعة على هذا البعد إىل اعتقاد الف16وهذا البعد يتكون من 

ديًدا له، مما يساعده على 'تغيري يطرأ على حياته إمنا هو أمر مثري وضروري للنمو أكثر من كونه 
  املبادأة واالستكشاف والتحدي.

  ومت حتديد ثالث مستو4ت للصالبة النفسية، وهي كالتايل:     
  أ. مستو#ت الدرجة الكلية للصالبة النفسية:

) فإن هدا يعين أن مستوى الصالبة لدى 78- 47اوح ما بني (* إذا كان جمموع الدرجات ترت 
 املفحوص منخفض.

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة لدى 109-79* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني (
 املفحوص متوسط.

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة 141-110* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني (
 فع.لدى املفحوص مرت
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  ب . مستو#ت بعدي االلتزام والتحدي:

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة لدى 26- 16* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني (
  املفحوص منخفض.

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة لدى 37- 27* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني (
  املفحوص متوسط.

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة لدى 48- 38اوح مابني (* إذا كان جمموع الدرجات ترت 
 املفحوص مرتفع.

  ج. مستو#ت بعد التحكم:

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة لدى 24- 15* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني (
 املفحوص منخفض.

بة لدى ) فإن هذا يعين أن مستوى الصال35- 25* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني (
 املفحوص متوسط.

) فإن هذا يعين أن مستوى الصالبة لدى  45-36* إذا كان جمموع الدرجات ترتاوح مابني ( 
 املفحوص مرتفع.

  اخلصائص السيكومرتية ألداة القياس:-10

 الصدق: -10-1

حلساب صدق أداة الدراسة مت اللجوء إىل الصدق التمييزي، مبعىن آخر هل مقياس الصالبة      
صالبة النفسية املرتفع والذين ميلكون مستوى من ال فسية يستطيع أن مييز بني من ميلكون الن

مستوى من الصالبة النفسية املنخفض؛ فإذا كان األمر كذلك فان املقياس صادق فيما يقيس 
  و2لفعل يقيس ما وضع ألجله.

  الصدق التمييزي �سلوب املقارنة الطرفية: -

) طالبا، 37من طريف التوزيع للدرجات اليت حصل عليها( )%27مت سحب أزيد من(     
) أفراد، 10وزعت عليهم أداة القياس بعد ترتيبها من أعلى إىل أدىن درجة، أخذ¬ من كل طرف(
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وبعدها مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل عينة على حدى، مث حسبت 
  ).179، 2007 املتطرفتني (معمرية، قيم "ت" لداللة الفروق بني اìموعتني

ميثل قيم "ت" لداللة الفروق بني متوسطات العينة العليا والعينة الدنيا يف مقياس ) 2رقم (جدول 

  الصالبة النفسية

  العينة العليا  

  10ن =

  العينة الدنيا

  قيمة " ت "  10ن =

  ع  م  ع  م

  11,07 1,79 35,10 1,17 42,60 االلتزام

  6,06 1,56 32,30 1,88 37,00 التحكم

  3,11 3,56 35,50 3,47 40,40 التحدي

  7,74 4,50 102,90 5,33 120,00 الكل

  ).α 0,01 ≤**قيمة " ت " دالة إحصائيا عند مستوى (
) أن قيمة " ت " لداللة الفرق بني املتوسطني دالة إحصائيا عند 6يتبني من اجلدول رقم (     

  املستوى

 )≥ α 0,01مما 2- 10+10) أي (ن=2- 2+ن1يلني ودرجة احلرية(ن=ن) لداللة الذ ،(

يشري ôن أداة القياس هلا القدرة على التمييز بني اìموعتني وهذا دليل على صدقها، سواء يف 

 α ≤أداة القياس ككل وأيضا يف حماورها الثالثة ألن قيم " ت " اìدولة عند مستوى الداللة (

هي أقل من القيم احملسوبة سواء يف األبعاد أو املقياس  و  2.87) جاءت مساوية لـــــ: 0,01

  ككل.

 الثبات: 10-2

). وقد مت حساب ثبات 429، 2004يقصد 2لثبات دقة املقياس أو اتساقه (رجاء ابوعالم،

  :النفسية يف الدراسة احلالية بطريقتني مها مقياس الصالبة

 وهو معامل مقبول. 0.82معامل ألفاكرونباخ:  - 1

 0.66لتجزئة النصفية: حيث وجد¬ االرتباط بني النصفني (ر) يساوي: طريق ا - 2

+ر جند القيمة 1ر على 2و2ستخدام معادلة تصحيح الطول لسبريمان براون اليت تساوي: 
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، وهوبدوره مقبول 0.78، وعن طريق معادلة جتمان وجد¬ه يساوي القيمة: 0.80تساوي: 
  نتائج.مما يعين أن املقياس óبت فيما يعطي من 

إن أداة الدراسة املستخدمة، استخلصت من مراجع علمية وحبوث ودراسات أكادميية،      
وأثبتنا ثقلها العلمي حيث كانت معامالت الصدق والثبات عالية، هذا ما شجعنا على تطبيقها 

  يف بيئة اجلزائرية.
امعيني مما يؤكد كما أáا بدت سهلة وواضحة ومفهومة الفقرات واملعاين لعينة الطلبة اجل   

مناسبتها ملستوى هذه الفئة، حيث نؤكد هنا على أننا و مبعية من ساعد¬ يف العمل مل نسجل 
أي غموض، أو ýويل لعبارات أداة القياس من طرف املستجيبني، وهذا إن دل على شيء إمنا 

علنا نؤكد يوحي مبوضوعية أداة الدراسة وهو مقوم آخر يضاف لشروط األداة اجليدة، هذا ما جي
أداة القياس املستعملة يف دراستنا واملتمثلة يف مقياس الصالبة النفسية تتميز بثبات وصدق أن 

  عاليني وموضوعية  جيعلنا نراهن عليها يف مجع بيا¬ت ميكن الوثوق êا.

 : األساليب اإلحصائية املطبقة-10-3

اآليل ولتسهيل املهمة متت بعد مجع االستبا¬ت مت ادخال الدرجات يف جهاز احلاسب      
املتوسطات مستخدمني حتديدا )، spssاالحصائية للعلوم االجتماعية ( االستعانة 2لرزمة

احلسابية واالحنرافات املعيارية، واختبار (ت) للمجموعات املستقلة للتحقق من أهداف الدراسة، 
 .(One Way ANOVA)وكذا  اختبار حتليل التباين األحادي 

  هذه الدراسة على املتغريات اآلتية: اشتملت     

  أوال: املتغريات املستقلة: 

  السن:  - 1

  سنة. 23سنة اىل  18من  -1.1
  سنة فما فوق. 24 -2.1

 املستوى األكادميي:  -2

  السنة الثانية. -1.2
  السنة الثالثة. -2.2



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة لعلم�ةالمجلة ا                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

180 

  املاسرت -3.2

  التخصص العلمي:  -3

  الرتبية البدنية. -1.3
  ي.التدريب الر4ض -2.3
  االعالم واالتصال الر4ضي. -3.3
  االدارة والتسيري الر4ضي. -4.3
  النشاط البدين الر4ضي املكيف. -5.3

  استجا2ت أفراد عينة الدراسة على مقياس الصالبة النفسية.yنيا: املتغريات التابعة: 

  عرض النتائج:-11

  عرض نتائج اخلاصة !لتساؤل األول: -11-1

ول على: ما مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد العلوم النشاطات البدنية ينص التساؤل األ     
والر4ضية 2ملسيلة، وللكشف واإلجابة عن هذا، مت االعتماد على التكرارات والنسب املئوية لتحديد 

  مستوى الصالبة النفسية، فأسفرت عن النتائج موضحة يف اجلدول التايل:
  أبعاد مقياس الصالبة النفسية ومستو#ت الدرجة الكلية للصالبة النفسية): يبّني مستو#ت 3جدول رقم (

  النسب املئوية  التكرارات  املستو#ت  احملاور

 - -  املنخفض  االلتزام

 ٪23.1 56  املتوسط

 ٪76.9 186  املرتفع

  ٪ 100  242  ا�موع

  -  - املنخفض  التحكم

 ٪ 88.0 213 املتوسط

 ٪ 12.0 29 املرتفع

  ٪ 100  242  وعا�م
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 ٪4. 1 املنخفض  التحدي

 ٪45.9 111 املتوسط

 ٪ 53.7 130 املرتفع

  ٪ 100  242  ا�موع

  -  - املنخفض  الصالبة النفسية

 ٪ 36.0 87 املتوسط

 ٪ 64.0 155 املرتفع

  ٪ 100  242  ا�مــــــــــــــــوع:

     
ية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات مستو�لصالبة النفس ) أن3يتضح من خالل اجلدولرقم ( 

)، وكذلك احلال ملؤشري االلتزام ٪ 64.0النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة مرتفع بنسبة(
)، يف حني أن مستوى التحكم لدى أفراد عينة الدراسة ٪ 53.7) والتحدي بنسبة(٪76.9بنسبة(

ة عند العينة ما عدا بعد التحكم، )مما يشري اىل ارتفاع مستوى الصالبة النفسي٪ 88.0متوسط بنسبة(
 مما ينبأ مبشكالت سلوكية ونفسية لدى عينة الدراسة.

  

  عرض نتائج السؤال الثاين:11-2

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الصالبة ينص التساؤل الثاين على:      
لة تعزى ملتغريات النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسي

ولإلجابة على هذا التساؤل استعملنا اختبار"ت" الدراسة(السن، املستوى الدراسي، التخصص)؟
لداللة الفروق يف متغري السن، وحتليل التباين لداللة الفروق يف متغري املستوى الدراسي، 

 النتائج االحصائية - 6- ورقم-5-ورقم - 4- والتخصص، وميثل كل من اجلدول رقم
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): يبّني داللة الفروق بني أفراد عينة الدراسة يف أبعاد مقياس الصالبة النفسية والدرجة 4ل رقم (جدو 

  الكلية للصالبة النفسية تبعا ملتغري السن.

اختبار " ت   االحنراف  املتوسط  العدد  السن  احملاور

"  

  الداللة

 0.01 2.61 3.35 39.29 135  سنة 23اىل  18من   االلتزام
 3.02 40.38 107  فما فوقسنة  24  دالة

  0.26  1.12 2.78 34.20 135 سنة 23اىل  18من   التحكم
 2.68 34.60 107 سنة فما فوق  24  غري دالة

  0.05 1.92 3.60 37.57 135 سنة 23اىل  18من   التحدي
 3.59 38.47 107 سنة فما فوق 24 دالة

الصالبة 

  النفسية

  0.01  2.42 7.73 111.08 135 سنة 23اىل  18من 
 7.46 113.46 107 سنة فما فوق 24  دالة

تساوي  0.01وعند  1.64تساوي القيمة: 0.05للتذكري قيمة " ت " اìدولة عند 
  2.32القيمة:

)، أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصالبة 4يتضح من خالل اجلدول رقم (     
سنة فما فوق وذلك مبتوسط حسايب قدره 24ر يف السن من النفسية تعزى ملتغري السن لصاحل األكاب

سنة بلغ متوسط الصالبة النفسية لديهم  24إىل18)، يف املقابل جند عينة 113.46(
)، ووجود فروق دالة يف كل من بعدي التحدي وااللتزام، وعدم وجود فروق يف بعد 111.08(

  التحكم تعزى ملتغري السن.
  
  

ن األحادي ألفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس الصالبة النفسية وعلى ) حتليل التباي5جدول رقم (

  املقياس بصورته الكلية تبعا ملتغري املستوى الدراسي.
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قيمة  مستوى الداللة

 ف

متوسط 

 املربعات

درجات 

 احلرية

جمموع 

 املتوسطات

  احملاور مصدر التباين

  

  لتزاماال بني ا�موعات 25.872 2 12.93 1.22 غري دالة290.

 داخل ا�موعات 2524.079 239 10.56 ــــــ ـــــ

 ا�موع 2549.950 241 ـــــ ـــــ ـــــ

 التحكم بني ا�موعات 4.458 2 2.22 29. غري دالة740.

 داخل ا�موعات 1810.803 239  7.57 ـــــ ـــــ

 ا�موع 1815.260 241 ـــــ ـــــ ـــــ

 التحدي بني ا�موعات 540. 2 27. 02. غري دالة980.

 داخل ا�موعات 3157.311 239 13.21 ـــــ ـــــ 

 ا�موع 3157.851 241 ـــــ ـــــ ـــــ

الصالبة  بني ا�موعات 62.203 2 31.10 52. غري دالة590.

 داخل ا�موعات 14204.297 239 59.43 ـــــ ـــــ النفسية

 ا�موع 14266.500 241 ـــــ ـــــ ـــــ

)، أنه ال 5يتضح من خالل اجلدول رقم ( 2.99للتذكري قيمة " فا " اìدولة تساوي القيمة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصالبة النفسية تعزى ملتغري املستوى الدراسية وهذا 

اجلدولية بلغت  )، يف املقابل جند قيمة ف0.52ما دلت عليه قيمة ف احملسوبة اليت بلغت( 
)، كما مل يكن هناك فروق دالة يف كل من بعد التحدي وااللتزام والتحكم تعزى 2.99(

) 0.29/0.74/0.98للمستوى الدراسي حيث بلغت "فا" احملسوبة لألبعاد على التوايل (

  .)2.99وهي كلها أقل من " فا" اجلدولية البالغة (
عينة الدراسة على أبعاد مقياس الصالبة النفسية وعلى  ) حتليل التباين األحادي ألفراد6جدول رقم (

  املقياس بصورته الكلية تبعا ملتغري التخصص الدراسي.

قيمة  مستوى الداللة

 ف

متوسط 

 املربعات

درجات 

 احلرية

جمموع 

 املتوسطات

  احملاور مصدر التباين

  

  االلتزام بني ا�موعات 25.469 4 6.36 59. غري دالة660.
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 داخل ا�موعات 2524.482 237 10.65 ــــــ ـــــ

 ا�موع 2549.950 241 ـــــ ـــــ ـــــ

2.1 غريدالة070.
3 

 التحكم بني ا�موعات 63.205 4 15.80

 داخل ا�موعات 1752.056 237  7.39 ـــــ ـــــ

 ا�موع 1815.260 241 ـــــ ـــــ ـــــ

1.3 غريدالة230.
9 

 التحدي ا�موعاتبني  72.707 4 18.17

 
 داخل ا�موعات 3085.144 237 13.01 ـــــ ـــــ

 ا�موع 3157.851 241 ـــــ ـــــ ـــــ

الصال بني ا�موعات 192.163 4 48.04 80. غريدالة520.

بة 

 النفسية

 ـــــ ـــــ
59.38 

237 14074.33
7 

 داخل ا�موعات

 ـــــ ـــــ
 ـــــ

241 14266.50
0 

 موعا�

)، أنه ال 6يتضح من خالل اجلدول رقم ( .2.9للتذكري قيمة " فا " اìدولة تساوي القيمة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصالبة النفسية تعزى ملتغري التخصص وهذا ما 

)، يف املقابل جند قيمة "فا" اجلدولية 0.80دلت عليه قيمة ف احملسوبة اليت بلغت( 
كما مل يكن هناك فروق دالة  احصائًيا يف كل من بعد التحدي وااللتزام والتحكم   )،2.9بلغت(

 -تعزى ملتغري التخصص، حيث بلغت " فا " احملسوبة لألبعاد على التوايل
 .)2.9وهي كلها أقل من " فا " اجلدولية البالغة ( -0.66/0.07/0.23

  تفسري النتائج:-12

  األول: .مناقشة النتائج اخلاصة !لسؤال1.12

مستوى الصالبة النفسية لدى عينة الدراسة مرتفع بنسبة  ) أن3يتضح من خالل اجلدول رقم (     
)، يف حني ٪ 53.7)، والتحدي بنسبة (٪76.9)، وكذلك احلال ملؤشري االلتزام بنسبة (64.0٪(
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فاع مستوى )، ممّا يشري اىل ارت٪ 88.0أن مستوى التحكم لدى أفراد عينة الدراسة متوسط بنسبة (
الصالبة النفسية عند العينة ما عدا بعد التحكم، وهذا يشري إىل اعتقاد عينة الدراسة بنسبة متوسطة 
يف قدر'م على التأثري يف جمر4ت احلياة الضاغطة بطريقة متوسط، ممّا ينجر عنه هذا الكثري من 

كتئاب، كلما ظهر املثري املسبب املؤشرات السلبية يف الشخصية كالقلق، وتقلب املزاج، واالنفعال، واال 
لذلك يف احلياة اجلامعية لدى هاته الفئة، ونقول أن هاته السمة قلما تتواجد مستوى مرتفع لدى 
األفراد يف اìتمع لعدم الضبط والكف وعدم االقتدار، فنفسر ذلك إال التكوين النفسي والرتبوي للفرد 

غرس قيم يف األفراد مثل: اإلرادة، العزمية، والتحدي، تعجل وللمجتمع، فالتشرب 2لثقافة الرتبوية اليت ت
بظهور شخصية صلبة مزودة ببناء معريف منسجم وعقالين يساير أحداث احلياة الضاغطة بعقالنية 
ورزانة، هذا من جهة التكوين النفسي والرتبوي، كما ننتبه أن مستوى التحدي ال يرتبط فقط 

فقط، بل البد أن ال ننسى أن شدة املوقف أو األزمة أو احلياة اليت  2لتكوين النفسي والرتبوي لألفراد
يعيشوها األفراد يف اìال االجتماعي أو الر4ضي أو املدرسي أو املهين مؤشر الخنفاض أو ارتفاع يف 
املستوى سواء 2لسلب أو اإلجياب، إال أن النتيجة  العامة تؤكد أنه يوجد مستوى من الصالبة 

) أن مستوى الصالبة النفسية 2013ع لدى عينة الدراسة وهذا يتفق مع دراسة (يوسفي،النفسية مرتف
لدى الطالبات مرتفع، وهذا يؤشر أن المتالكهم خلصائص الصالبة النفسية يستطيعون êا مقاومة 

أن ، (Kach,1987) أحداث احلياة بطريقة اجيابية وبشخصية صلبة، وهذا ما يؤكد عليه
عامًال ملقاومة الضغوط وعدم اإلصابة 2ألمراض النفس جسمية، كما جند  الشخصية الصلبة تعد

امتالك لعينة الدراسة مستوى الصالبة النفسية مرتفع مينع من التأثريات السلبية وهذا ما جاء يف دراسة 

 (1987,Adakin) أن الصالبة الشخصية متنع التأثريات السلبية لضغوط احلياة، ممّا ينبأ بسالمة
) أن مستوى 2005لنفسية واجلسمية لدى األفراد وهذا ما خلصت إليه دراسة (حراوبية،الصحة ا

  الصالبة النفسية مؤشر على احلفاظ على صحة االنسان النفسية واجلسمية.
ومنه نستنتج أن مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد النشاطات البدنية والر4ضية مرتفع      

د التحكم، وهذا يرجع إىل منط تكوين ودراسة الطلبة مبعهد النشاطات بعامة، ومتوسط خباصة يف بع
البدنية والر4ضية الذي هو يتنوع بني األعمال املوجهة والتدريبات الر4ضية، قد تلعب هاته املتغريات 
دورًا مسامهًا ووسيط لوجود هذا املستوى املرتفع يف الصالبة النفسية هذا من جهة، كما نستطيع القول 
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هذا املستوى املرتفع مؤشر اجيايب الستمرار الصالبة النفسية يف مرحلة عمرية متقدمة، ألن متغري أن 
ويف خروج طلبة معهد  -وهذا ما سنكشف عنه الحًقا -السن يزيد من مستوى الصالبة النفسية 

ن هذه الفئة النشاطات البدنية والر4ضية ملزاولة مهنة التدريس أو التسيري أو اإلعالم، كل ما نفسره ا
تتصف خبصائص الصالبة النفسية وقادرة أن تتعايش مع أحداث احلياة املهنية الضاغطة بكل أرحيية، 

  مع التأكيد على ضرورة تنمية خاصية التحكم.

)، أنه توجد فروق 4يتضح من خالل اجلدول رقم (.مناقشة النتائج اخلاصة !لسؤال الثاين:2.12
 24صالبة النفسية تعزى ملتغري السن لصاحل األكابر يف السن من ذات داللة إحصائية يف مستوى ال

)، أنه ال توجد فروق ذات 6) واجلدول رقم(5يتضح من خالل اجلدول رقم (كما سنة فما فوق،  
  داللة إحصائية يف مستوى الصالبة النفسية تعزى ملتغري املستوى الدراسية والتخصص.

ة يف مستوى الصالبة النفسية تعزى ملتغري السن لصاحل ويشري وجود فروق ذات داللة إحصائي      
األكابر يف السن أن متغري املعدل العمر يساهم يف رفع مستوى الصالبة النفسية لدى عينة الدراسة، 
وميكن تفسري ذلك للخربة احلياتية اليت ميتلكها الفرد الكبري مقارنة الفتقار اخلربة عند الفرد األقل سننا 

هذا املتغري يف خربة النضج الذهين والعقلي والفزيولوجي للفرد، فمن الناحية العصبية  منه، كما يساهم
املعرفية أن النواقل العصبية تساهم يف ز4دة او نقصان السلوك ومن ذلك جند الناقل العصيب 

 ، فز4دة يف هذا الناقل العصيب نتيجة مرحلة عمرية مبكرة ومتغرية ينتج عنهSerotoninالسريوتونني
سلوك عدم الضبط ومن ذلك السلوك العنف كنوع من اخنفاض مستوى الصالبة النفسية، واخنفاض 
هذا الناقل العصيب بسبب النضج النسيب يولد السلوك املتوازن وعدم الشعور 2لضغط ومن ذلك ز4دة 

ر سنا يف مستوى الصالبة النفسية لدى األكابر سنا، إال ان هذه الفروق بني االكابر سنا واألصاغ
لدى عينة الدراسة تقر بوجود فرق جوهري ودال إحصائي، تتفق مع عدة دراسات فنجد دراسة 

) ختلص لعدم وجود فروق يف مستوى الصالبة النفسية تعزى ملتغري 2002(محادة وعبد اللطيف
السن، وهذا يرجع للفروق يف االوضاع الثقافية واالقتصادية واالجتماعية بني طلبة اجلامعات يف 

لكويت وطلبة اجلامعات يف دولة اجلزائر، والدراسة احلالية اليت اجنزت يف بيئة جزائرية ختتلف عن دولة ا
الكويت.كما ميكن تفسري هذا االختالف اىل مسألة اخنفاض الضغط الدراسي لدى فئة األكابر سنا 

عكس فئة 2عتبارهم على وشك التخرج وقلة ضغط الرب¬مج الدراسي من الناحية األكادميية، 
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األصاغر سنا 2عتبارهم مازالوا يف بداية الدراسة والتكوين وعدم التكيف مع متطلبات الرب¬مج 
ويشري عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصالبة النفسية الدراسية واملنجزات الدراسية.

مصدر الضغوط أو  تعزى ملتغري املستوى الدراسية والتخصص، إال أن هذين املتغريين ال يشكالن
، وأن الدراسات السابقة مل تشر إىل مسامهة متغري القلق مما ال يؤثران على مستوى الصالبة النفسية

)  2005كدراسة (دخان، احلجار،   - وهذا يف حدود اطالعنا - املستوى الدراسي والتخصص
) ودراسة 2012) ودراسة (العبديل 2012) ودراسة (العيايف 2010ودراسة (عودة، 

هذه الدراسات أنه هناك متغريات نفسية تتحكم )، وتؤكد 2013) ودراسة (يوسفي، 2008زينب(
  مثل الضغوط النفسية، املساندة، مسات الشخصية، وأساليب املواجهة، وغريها.يف مستو4ت الصالبة 

دة ومنه نستنتج أن متغري السن يساهم يف عملية النضج الذهين والفيسيولوجي، واخلربة يف ز4     
مستوى الصالبة النفسية، وأن املستوى الدراسي والتخصص ال يسهمان يف خفض مستوى الصالبة 

  النفسية.

يعد موضوع الصالبة النفسية من املتغريات الواقية من الضغوط ألحداث احلياة .استنتاج عام:13
البة النفسية الكدرة، ومنه الدراسة احلالية عاجلت جزءا هاما بطريقة ميدانية لتستشف مستوى الص

لدى فئة وشرحية تعترب مورد بشري يف املنظومة التعليمة أال وهي فئة طلبة املعاهد الر4ضية، 
و2خلصوص طلبة معهد النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة، ويف ضوء التنقيب عن مسببات الضغط 

 لعلم النفس الصحي، ýيت الدراسة احلالية تعاجل أهم مصدر رئيس حبثوا فيه العديد من الدارسني
والصحة النفسية، ويبقى مدروسا 2رتباطه 2لعديد من املتغريات النفسية واالجتماعية، يف حني ýيت 
الدراسة احلالية لتقدم رؤى واضحة عن خصائص الصالبة النفسية لدى طلبة اجلامعة بعامة، ومستوى 

- اهلام لوحدها ضمن تلك الدراسات الصالبة النفسية خباصة، وهذا خيول للدراسة احلالية التموضع
وهذا القتناعنا ôمهية مستوى الصالبة النفسية لدى الفرد 2عتباره متغري واقًيا  -هذا يف حدود اطالعنا

مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات من الضغوط، حبيث أسفرت النتائج أن 
لك احلال ملؤشري االلتزام والتحدي، يف حني أظهرت النشاطات البدنية والر4ضية 2ملسيلة مرتفع، وكذ

النتائج أن مستوى التحكم لدى أفراد عينة الدراسة متوسط، وأشارت النتائج أيضا اىل وجود فروق 
ذات داللة احصائية بني الطلبة يف الصالبة النفسية تعزى ملتغري السن ولصاحل األكرب سنا، ومل تشر 
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لة إحصائية بني الطلبة يف الصالبة النفسية ال يف املستوى الدراسي، النتائج إىل وجود فروق ذات دال
  وال حىت يف التخصص، ويف ضوء ما مت التوصل إليه نقرتح ما يلي:

 * تنمية خاصية التحكم لدى عينة الدراسة يف حبوث أخرى.
 اجلامعة.* االهتمام 2لربامج الر4ضية املدروسة، واليت تنمي مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة 

* بناء برامج إرشادية تساهم يف رفع مستو4ت الصالبة النفسية، و2سرتاتيجيات ارشادية متنوعة 
 ولدى عينات من اìتمع املختلفة.

* إدخال مقياس الصالبة النفسية يف بطار4ت التوجيه واالنتقاء يف املدارس العليا للشرطة، 
كادميية، من اجل اختيار أفراد ذوي صالبة شخصية والدرك، واجليش، ومدارس العليا واملعاهد األ

صلة التكوين.  قادرة على موا
 * إجراء حبوث أخرى، ولدى عينات أخرى ملعرفة مستوى الصالبة النفسية.

 * القيام بدراسة بعنوان: مستوى الصالبة النفسية وعالقته ôداء الالعب.
ه 2لعنف لدى األنصار املشاغبني يف * القيام بدراسة بعنوان:"مستوى الصالبة النفسية وعالقت

 مالعب كرة القدم.
* القيام بدراسة بعنوان "مستوى الصالبة النفسية وأثره على كل من االتزان االنفعايل والصحة 

 النفسية لدى مستعملي الطريق.
* القيام بدراسة بعنوان"مستوى الصالبة النفسية ودوره يف جودة التسيري االداري لدى مدراء 

 سات الرتبوية.املؤس
  

  قائمة املصادر واملراجع:

 .القرءان الكرمي1

  أوال: املراجع !للغة العربية:

م) العالج املعريف لالكتئاب. القاهرة: دار غريب للطباعة  2000. إبراهيم، زيزي السيد( 1
  والنشر.
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). الصالبة النفسية وعالقتها بضغوط احلياة لدى طلبة 2007.أبوندى، عبد الرمحن. ( 2
امعة األزهر بغزة . رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علم النفس، كلية الرتبية، جامعة ج

  األزهر:غزة.
)، الصالبة النفسية وأحداث احلياة الضاغطة لدى 2011. أمحد بن عبد هللا حممد العيايف (3

جامعة أم عينة من الطالب األيتام والعاديني مبدينة مكة املكرمة وحمافظة الليث. كلية الرتبية، 
  القرى، السعودية.

)، صحيح البخاري، بريوت: املكتبة 2008. البخاري، أيب عبد هللا حممد بن امساعيل، (4
  العصرية.

  ، بريوت دار املصادر. 7)، لسان العرب، اجلزء 2003. بن منظور، حممد بن مكرم (5
النفسية لدى  )، الضغط النفسي وعالقته 2لصالبة2011. تنهيد عادل فاضل البري قدار( 6

  ، املوصل، العراق.1، ع11طلبة كلية الرتبية، جملة أحباث كلية الرتبية األساسية، اìلد
)، ýثري هدم البيوت على الصحة النفسية لألطفال الذكور ó .2007بت عبد العزيز موسى( 7

  طني.والصالبة النفسية يف قطاع غزة، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، فلس
السواء واملستوى االقتصادي واالجتماعي  –). ýثري نوعية اإلعاقة 2002. جودة، يسري .(8

على وجهة الضبط والصالبة النفسية ودافعية اإلجناز لدى الذكور. رسالة ماجستري غري منشورة، 
  قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة املنوفية .

ية عند املصدومني الذين تعرضوا الضطراب الضغط ).الصالبة النفس2005. حراوبية، ليندة،(9
  .2ما بعد الصدمة، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر

). الصالبة النفسية يف عالقتها بقلق املستقبل لدى عينة من 2009. حسان، منال رضا. (10
ري منشورة.  معلمات طفل ما قبل املدرسة مبحافظة الغربية "دراسة ارتباطية" رسالة ماجستري غ

  كلية الرتبية، جامعة طنطا: طنطا.
). اسرتاتيجيات إدارة الضغوط الرتبوية 2006. حسني، طه عبد العظيم، وحسني سالمة (11

  والنفسية. عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.
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)، الصالبة النفسية واملساندة االجتماعية 2012. احلسني بن حسن حممد سيد، (12
من طالب املرحلة الثانوية املتضررين وغري املتضررين من السيول مبحافظة واالكتئاب لدى عينة 

  جدة، رسالة ماجستري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، السعودية.
)، قوة حتمل الشخصية وأساليب التعامل مع ضغوط احلياة، 1995. احللو، بثينة منصور(13

احلفين عبد املنعم، موسوعة علم النفس والتحليل  رسالة دكتوراه غري منشور، كلية اآلداب بغداد
  النفسي، مكتبة مديويل القاهرة.

). دور الصالبة النفسية واملساندة االجتماعية وتقدير الذات 2002. محزة، جيهان أمحد. (14
يف إدراك املشقة والتعايش معها لدى الراشدين من اجلنسني يف سياق العمل. رسالة ماجستري 

  كلية اآلداب جامعة القاهرة: القاهرة.  (غري منشورة)،
 ). أمراض النفس، مركز الطب النفسي والعصيب لألطفال. القاهرة.2004. محودة، حممود(15
)، الصالبة النفسية وعالقتها ôساليب 2012. خالد بن حممد بن عبد هللا العبديل،(16

وقني دراسيا والعاديني مبدينة مواجهة الضغوط النفسية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية املتف
  مكة املكرمة رسالة ماجستري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، السعودية. 

)، الصالبة النفسية وعالقتها ôساليب 2012. خالد بن حممد بن عبد هللا العبديل، (17
بمدينةمكةاملكرمة. مواجهة الضغوط النفسيةلدىعينةمنطال2ملرحلةالثانويةاملتفوقيندراسياوالعاديين

 رسالةماجستريمنشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، السعودية.
). الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعات اإلسالمية 2005. دخان، نبيل واحلجار، بشري (18

  .10وعالقتها 2لصالبة النفسية لديهم. جملة اجلامعة اإلسالمية جملد
، دار 1ط- أسباêا وعالجها- لنفسية والعقلية)، األمراض ا1965. راجح أمحد عزت(19

  املعارف، القاهرة.
)، الصالبة النفسية وعالقتها 2ملساندة االجتماعية لدى املسنني. رسالة 2012. رزان كفا (20

  ماجستري منشورة، جامعة دمشق، سور4.
ى )، الصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة األقص2008. زينب نوفل أمحد راضي (21

  وعالقتها ببعض املتغريات، رسالة ماجستري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة.
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)الصالبة الشخصية، ترمجة محد الكريويل عبد الرمحان العيسي، 1983. شلتز، داون (22
  جامعة بغداد.

، الكويت: دار اقرأ للنشر 2م) الصدمة النفسية، ط  2000. عبد اخلالق، أمحد حممد(23
  والتوزيع.

)، وضع ملمح ملثريي أعمال العنف يف مالعب كرة القدم 2011بدون، مصطفى،(. ع24
، مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية، 4اجلزائرية، جملة دراسات نفسية،ع

  اجلزائر.
م) القلق وإدارة الضغوط النفسية، الطبعة األويل. القاهرة:  2001. عثمان، فاروق السيد(25

  لعريب.دار الفكر ا
م) الصدمات النفسية ما بعد الكارثة مقدم يف ندوة معاجلة  2009. عثمان، فاروق السيد(26

  الصدمات النفسية أثناء الكوارث. الر4ض: جامعة األمري ¬يف العربية للعلوم األمنية.
 م). الطب النفسي املعاصر، القاهرة: مكتبة ألجنلو املصرية. 1997. عكاشة، أمحد(27
  م) يف الصحة النفسية. القاهرة: دار الفكر العريب. 1997طي، عبد املطلب أمني(. القري28
. حممد زهري راضي عليوي، العالقة بني الصالبة النفسية ودافعية اإلجناز لدى الر4ضيني من 29

ذوي اإلعاقة احلركية يف الضفة الغربية. رسالة ماجستري منشورة، جامعة النجاح الوطنية بنابلس، 
  فلسطني.

) اخلربة الصادمة وعالقتها ôساليب التكيف مع الضغوط 2010. حممد حممد عودة، (30
واملساندة االجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفال املناطق احلدودية بقطاع غزة. رسالة 

  ماجستري منشورة، كلية الرتبية. جامعة غزة اإلسالمية.
والدي وعالقته 2لصالبة النفسية لطالب ). إدراك القبول/الرفض ال1997. خميمر، عماد. (31

  اجلامعة. جملة دراسات نفسية.
  ). مقياس الصالبة النفسية. القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.2011. خميمر, عماد حممد(32
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). الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى عينة 2008. املفرجي، سامل، والشهري عبد هللا. (33
القرى مبكة املكرمة. جملة علم النفس املعاصر والعلوم اإلنسانية،  من طالب وطالبات جامعة أم

  ، املنيا: جامعة املنيا.19عدد 
). التوافق النفسي، عبد احلليم حممود السيد. القاهرة: 1990. يوسف، مجعة سيد . (34

 مكتبة غريب.
)، التدريب التحصيين ضد الضغوط كأسلوب من أساليب العالج 2011. يوسفي حدة،(35

، مركز البصرية للبحوث واالستشارات 6السلوكي املعريف عند ميكنبوم، جملة دراسات نفسية،ع
 واخلدمات التعليمية، اجلزائر.

)، الصالبة النفسية وعالقتها 2سرتاتيجيات املواجهة لدى عينة من 2013. يوسفي حدة،(36
جامعة - ب24األغواط، عدراسة ميدانية جبامعة 2تنة، جملة دراسات جلامعة  -طالبات اجلامعة

  اجلزائر.-األغواط

  yنيا:املراجع !للغة األجنبية:

1. Cozzi, L, (1991).The Influence of Hardness Stress and Social 

 Support on A Cadmic A Achievement Among Urban Commuter 

Students, Distraction Abstract International, Vol. 52. 

2. Ganellen, R. J. Blarney (1984) Hardiness and social support as 

moderators of the effects of life strzss, journal of personality and social 

psychology,V47,N(1). 

3. Gerson, M (1998), the relationship between hardiness, coping skills 

stress in granitic student’s UME published doctoral dissertation, Adler 

school of professional psychology. 

4. Holt, Penni, Astudy of the Interaction of levels Occupational stress of 

Burnout and Personality Hardiness In female elementary 

teachersD.A.L.Vol47,N(2),August, (1988). 

5. Kash. Kathryn M, stress an personality Hardiness As related to Gender 

in student selection of a college major, D,A,L, Vol 48, N69,Dec (1987). 

6. Kobasa S.C. (1979). Stressful life events, Journal personality and 
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استخدام األلعاب احلركية يف حتسني اإلدراك احلسي احلركي لدى فئة  أثر

  سنة 11- 9(ختلف متوسط) ذكور  املتخلفني عقليا 
  - مستغامن - علي بسيدي عقليا املتخلفني األطفال على جترييب حبث

 

 - مستغامن  - جامعة عبد احلميد ابن �ديس          محودي عائدة ا.

  

 :ملخص

 وهي األمهية، و�لغة حساسة قضية إىل التطرق املتواضع البحث هذا خالل نم حاولنا     

 كل ا?تمع، مع يف االندماج وعدم التهميش من يعانون يزالون ال الذين  اإلعاقة واملعاقني قضية

 على ،وعاجزا مبفرده  مهامه Mدية على قادر غري شخص يبقى املعاق أن إال املبذولة اجلهود

 النشاط توظيف وتفعيل يف تكمن املساعدة هذه �ملساعدة، إال طبيعية كفاءةب وظيفته تنفيذ

 كان سواء الشخص حاجات تعرب عن واليت احلياة عناصر أحد احلركة كون املكيف احلركي

 معرفة بعد إال ذلك حتقيق ميكن وال التعلم طرق من طريقة حركيا أو عقليا، فهي معاقا أو سليما

 كان ومهما والعقلية الصحية االنفعالية، اجلسمية النواحي كل ومن للمعاق العمرية اخلصائص

 احلركات األهداف، وأهداف املعاق عقليا حتسني حتقيق يف ساطعا أمل هناك أن إال الفرد عوق

 تنمية وكذا احلسي التآزر إىل �إلضافة النفسية، الصحة وتدعيم اليومية احلياة ملمارسة األساسية

وهذا ما  املسؤولية، وحتمل والتعاون كاالحرتام االجتماعي، السلوك وماتومق اجتماعية مهارات

 لدى تبقى لالستفادة مما عملت الباحثة  لتحقيقه عن طريق األلعاب احلركية اهلادفة والرامية

 مثة ومن اآلخرين، مع محيمة عالقات تكوين على وتشجيعه بدنية قدرات من عقليا املتخلف

  فيه. يعيش الذي جمتمعه يف االندماج

األلعاب احلركية، اإلدراك احلسي، اإلدراك احلركي، التخلف العقلي، الكلمات املفتاحية:  

  متوسطي التخلف العقلي.
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The research summary : 

     In this modest research ,we tried to tried deal with a sensitive and a very important 

issue “it is handicapping and the handicapped “This category of humans is really 

suffering from marginalization and none-affiliation in the society . this spite of the efforts 

made ,the  handicapped still remains a person who is not able to perform duties alone 

and unable of taking charge of himself unless when helped . this help is limited to the 

use of the adapted physical activity. Since the movement is one of main important 

elements in life that express one’s needs either this person is handicapped or not; so it is 

one of the methods of learning and this can’t be realized unless we know his 

characteristics of age and all other sides (physical-emotional-health and mental 

).Whatever the handicapping is ,there is always hope to achieve the goals particularly to 

improve the vital movements and activities necessary to practice the daily life , support 

the physical health of the handicapped and help him to control his emotion ,accept his 

situation and trust in his ability of perseverance ,the development of social skills and the 

elements of social behavior such as:“the respect ,collaboration, being responsible and at 

least getting benefits from what remain with the mental handicapped as physical 

capabilities to encourage him to make intimate relation with the others and integrate 

him in his society. 

 Key word : movement games, perception ,cognitive motor,  mental retardation. 

 

 Résumé de la recherche 

      Nous avons essayé à travers ce projet de parler , discuter d’un sujet important , c’est 

la situation alarmante que vit l’handicapé, dans la société .Ce citoyen, au lieu d’être traite 

comme il se doit par l’ensemble , il est mis à l’écart et mène  une vie quotidienne très 

difficile. L’handicapé mentale ne peut pas subvenir a ses besoins, il a toujours besoin 

d’un coup de main de la part de tous , Un handicapé mentale n’est maitre de ses gestes 

,notre devoir est de l’aide pou lui faciliter la tache . Quelques soient les difficultés 

rencontrées ,il ya toujours de l’espoir pour cette catégorie de citoyens, le aider ,le 

s’encourager, leur proposer des jeux …..toutes ces activités donneront leurs fruits au fur 

et a mesure .On peut aussi leur permettre de nouer des relation avec autrui pour 

s’intégrer dans la société  

Les mots clé :jeux moteur, perception, moteur cognitif, perception kinesthésique, le 

retarde mental.   
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 مقدمة: 

 مبولود ينبئون عندما فرحتهما توصف ال خاصة بصفة والوالدين عامة بصفة اإلنسان إن     

 غري معاقا، الطفل يولد عندما لكبرية أملهم خيبة وإن فرحة، ي تقدر ال وفرحتهما جديد،

 يؤثر مما أو مكتسبة وراثية ألسباب وذلك بنفسه املهام جل أو بعض Mدية على وعاجز قادر

 حمكم يف جاء كما سبحانه وتعاىل هللا من اختبارا العوق حالة النمو الطبيعي، واعتربت ىعل

 من الناس أسعد فإن وعليه )35(القران الكرمي، اآلية  "فتنه واخلري �لشر نبلوّنكم"و الكرمي كتابه

 راباضط ويف احلركي، احلسي التوافق عدم يف اإلعاقة آºر تبدو علته. قد مع يعيش أن استطاع

ومن ضمن  ،)188،1998(أمني أنور اخلويل، أسامة راتب،  احلركي اإلدراك يف ونقص االنتباه

اإلعاقات اإلعاقة العقلية اليت تكمن يف عجز دال يف األداء الوظيفي للقدرات الوظيفية يعرب 

(سهري حممد سالمة شاش،  سنة.18درجة يظهر قبل سن  70عنها مبعامل الذكاء املتدين عن 

 احلسية املثريات بني التمييز على القدرة إىل عقليا املتخلف الطفل يفتقر حيث )41،2001

 للقدرات الوظيفية الكفاءة يف نقص وإىل احلركي احلسي اإلدراك مشاكل إىل يرجع وذلك

 يرى حيث القدرات، تلك وحتسني تنمية يف كبريا دورا  احلركية األلعاب تلعب أن وميكن العقلية،

Adler ويؤكد حوله، من العامل يدرك خالله من الوسيلة وهو الطفولة، حلاجات مرآة باللع أن 

 قيود من يتحرر لكي التعلم إىل املعاق الطفل يدفع داخلي دافع وجود ضرورة على بياجية العامل

(سيلدبيرت، كمال زاخرر لطيف،  وفطري حيوي سلوك اللعب كون اإلعاقة،

 الفعلية للممارسة املؤدي الطبيعي املدخل مثابة كيفامل احلركي النشاط يعد وهنا )،50،1981

 Ìدف املتعددة احلركات �ستخدام عقليا، املتخلف حياة يف رئيسيا دورا لتأخذ اهلادفة لألنشطة

 املتخلفني حدود يف احلركية واحلسية الذهنية القدرات منو على والعمل احلركية حل املشكالت

  )27،1997(مروان عبد ا?يد ابراهيم،  عقليا

  مشكلة:

إذا كان  اللعب أحد االحتياجات احليوية لألطفال األسوÎء، فإنه من أهم االحتياجات      

حاجات وميول ورغبات هذه الفئة كوÏا لألطفال املعاقني، حيث يعمل على إشباع �لنسبة 

ي يف تعاين من بعض مشاكل األداء احلسي احلركي، ومن خالل الواقع املعاش والعجز احلقيق
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عمليات التعلم والتوافق واإلدراك احلسي احلركي الناتج عن قصور يف القدرات العقلية للمتخلفني 

  عقليا.

ويف ضوء الزÎرات امليدانية املتكررة لبعض املراكز الطبية للمتخلفني عقليا وإجراء مقابالت      

ية املكيفة اليت تساعد يف شخصية مع املسئولني على املراكز، الحظنا غياب برامج األنشطة احلرك

تنمية وحتسني القدرات العقلية، فاختيار موضوع البحث مل يكن وليد الصدفة وإمنا ألسباب 

عديدة ومتعددة، منها وضع بصمة علمية كباحثة يف جمال النشاط احلركي املكيف، تنمية 

 مكيف حركي نشاط وضع املهم من وحتسني القدرات املتبقية لدى فئة املتخلفني عقليا، فإن

 الفئة هذه دمج على العمل إىل تنميتها وحتسينها �إلضافة على يعمل وتلك القدرات يتناسب

حتسن  احلركية األلعاب هل :التساؤل العام نطرح املنطلق هذا ا?تمع، من يف املعاقني من

 احلركي لدى فئة املتخلفني عقليا( ختلف عقلي متوسط) ؟ اإلدراك احلسي

 التساؤل الفرعي:

 * هل هناك فروق ذات داللة إحصائية االختبار القبلي واالختبار ألبعدي للعينة التجريبية ؟   

  * هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني العينة الضابطة والعينة التجريبية ؟ 

  فرضيات:

احلركي لفئة املتخلفني عقليا(ختلف عقلي  حتسن اإلدراك احلسي احلركية األلعابالعام:  الفرض

 متوسط)؟

   الفرض الفرعي:

 هناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل االختبار ألبعدي للعينة التجريبية ؟    - 

 هناك فروق ذات داللة إحصائية بني العينة الضابطة والعينة التجريبية لصاحل العينة التجريبية؟  - 

   أهداف

 لدى فئة املتخلفني عقليا. * معرفة Mثريا أللعاب احلركية على قدرة اإلدراك احلسي احلركي

 هناك فروق ذات داللة إحصائية لالختبارين القبلي وألبعدي للعينة التجريبية.   * معرفة إذا كان 

  هناك فروق ذات داللة إحصائية بني العينة الضابطة والعينة التجريبية.* معرفة إذا كان 
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  أمهية

 عقليا املتخلفني األطفال رعاية حقل يف واملختصني  العاملني تزويد يف البحث أمهية تكمن - 

 حتسني يف احلركية األلعاب فاعلية توضيح إىل مضمونه يف تطرق الذي العلمي، البحث Ìذا

 احلركية األلعاب توظيف عقليا، مع املتخلفني األطفال لدى احلركية اإلدراكية القدرات وتطوير

 األلعاب تفعيل عملية أن إىل �إلضافة املراكز الطبية، يف املستخدمة التأهيل وسائل من كوسيلة

  .ا?تمع يف عقليا املعاقني من الفئة هذه دمج يف يساهم احلركية

 :التعريف اإلجرائي ملصطلحات البحث

هي تلك األلعاب اليت تظهر الدور الواضح للحركات األساسية يف حمتوى األلعاب احلركية: 

اليت توضع يف الطريق للتوصل إىل هدف  اللعب، ترمي إىل التغلب على الصعو�ت والعقبات

   .)12،2000(جميد ريسان،  اللعبة

" على أنه " حالة من توقف أو  1992عرفته منظمة الصحة العاملية سنة ": التخلف العقلي

عدم اكتمال منو العقل والذي يتسم بشكل خاص بقصور يف املهارات اليت تظهر أثناء مرحلة 

  ).                                           67،1997(حمروس الشناوي، العام للذكاء"  النمو، واليت تسهم يف املستوى

: يعرف حممد إبراهيم عبيدات اإلدراك احلسي أنه "الكيفية اليت نرى Ìا العامل اإلدراك احلسي 

به ما من حولنا، وأنه كافة املراحل اليت بواسطتها يقوم فرد ما بعملية اختيار وتنظيم وتفسري من

  .)146،1997(حممد ابراهيم عبيدات، ووضعه يف صورة واضحة" 

عملية يكتسب عن طريقها معرفة فورية مبا جيري حولنا، والقدرة على تفسري اإلدراك احلركي: "

  )59،1999(علي الديري،  األشياء واحلوادث يف ضوء أداء السلوك".

(عالء عبد الباقي درجة  49- 35 ترتاوح نسبة ذكاء هذه الفئة بنيالتخلف العقلي:  متوسطي

  .)92،2000ابراهيم، 

 الدراسات السابقة واملشاiة: 

) بعنوان " فعالية استخدام اللعب كأحد 1996متت الدراسة سنة (دراسة سيلجا lبريل:  -

أشكال التدخل املبكر للحاالت من األطفال ذوي احلاجات اخلاصة، هدفت الدراسة إىل 

د أشكال التدخل املبكر للحاالت من األطفال ذوي احلاجات اخلاصة، معرفة فعالية اللعب كأح
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طفال من  61املنهج املستخدم هو املنهج التجرييب ألنه األنسب ملعاجلة املوضوع، مشلت العينة 

ذوي اإلعاقة العقلية ترتاوح أعمارهم ما بني شهر وسبعة سنوات، من أدوات البحث اختبار 

  ج املتحصل عليها:النمو املعريف من أهم النتائ

 وجود تباين بني النتائج استجابة األطفال نتيجة الرعاية األبوية. �

(سهري حممد سالمة وجود فقر كبري يف حمتوى اللعب و اقتصاره على اجلانب احلركي.  �

   )41،2001شاش، 

 يف والقصص األلعاب استخدام أثر" بعنوان ) 1997لعبيدي: ( هللا عبد هالنة دراسة -

 ."الرÎض أطفال لدى العدواين وكالسل تعديل

 السلوك تعديل يف والقصص األلعاب استخدام أثر على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت     

 األلعاب من كما مت توظيف جمموعة التجرييب املنهج استخدام ومت الرÎض، أطفال لدى العدواين

 الدرامي املسرح طريق عن يترو  القصص من جمموعة عن فضال والتعاونية، والتخيلية التمثيلية

 يف إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل: توصلت والنهاية أسابيع، 9ملدة  حركية ألعاب بواسطة

 إحصائيا دالة فروق وجود البعدية، االختبارات لصاحل الختبارات بني العدواين السلوك متوسط

   والتجريبية. الضابطة ا?موعة بني االختبارات بني العدواين السلوك متوسط يف

 

 على مقرتح احلركية الرتبية برáمج أثر :عنوان حتت 2001 مصطفى: عثمان عفاف دراسة -

 تربية برáمج بناء إىل البحث يهدف للتعلم، والقابلني عقليا للمعاقني احلركية اإلدراكية القدرات

 والقوام، التوازن موتض اإلدراكية القدرات على التأثري قصد وذلك املعاقني األطفال مقرتح حركية

 :يلي ما واستنتجت البصري التحكم اجلسم، صورة

 له املقرتح احلركية اإلدراكية القدرات تنمية على إجيايب أثر له املقرتح احلركية الرتبية الربáمج     

 توفري وكذلك املدارس، يف األساسي احملور وجعله احلركية اإلدراكية القدرات تنمية على إجيايب أثر

(بن زيدان حسني،  األطفال . هؤالء وطبيعة تتالءم واليت اجلذابة األلوان ذات دواتاأل

2004,103(  
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  التعليق على الدراسات: 

من خالل الدراسات السالفة الذكر نالحظ أن كل تلك الدراسات ركزت وأكدت على      

ية والعقلية يف جو استخدام اللعب كونه وسيلة Mهيل وتنمية وحتسني القدرات اإلدراكية، البدن

مناسب وتوفري األدوات الالزمة حسب نوع ودرجة اإلعاقة، وله أثر يف التقليل من السلوك 

  العدواين لدى املتخلفني عقليا.

اجلديد يف البحث اقرتاح برáمج حركي مكيف متضمن جمموعة من األلعاب احلركية املقننة      

  .ت وقدرات حسية وحركية  لدى املتخلفني عقلياواهلادفة، من أجل حتسني  ما تبقى من إمكانيا

  إجراءات البحث:

 فهو البحث، ملوضوع األنسب هو حيث التجرييب الباحثة املنهج ستخدمتالبحث: ا منهج

 )18،1998(حممد موسى عثمان،  حلوهلا. وإجياد املطروحة الظاهرة أسباب حيدد علمي منهج

طفال من متوسطي  30ا ,وقد اخرتá طفال متخلف عقلي 60يبلغ  جمتمع وعينة البحث:

 التخلف العقلي بطريقة مقصودة بعد تطبيق اختبار الذكاء. (اختبار جودا نوف لرسم رجل)

طفال  20األطفال ذوي اإلعاقة املصاحبة للتخلف العقلي مت اختيار  بعد إقصاء: عينة البحث

جمموعتني متكافئة العدد من متوسطي التخلف العقلي بطريقة عشوائية، مث قسم هذا العدد إىل 

جتريبية حتت إشراف الباحثة بتطبيق  جمموعة والثانية ضابطة جمموعةلكل جمموعة، األوىل  10

  وحدات تعليمية.

 تساهم أدوات الباحثة استخدمت أفضل حنو على البحث إجناز هذا أجل من أدوات البحث :

 �لعربية واملراجع ملصادرا:على  البحث أدوات ومشلت اهلدف، إىل والوصول مشكلته حل يف

  الشخصية، اختبارات اإلدراك احلسي احلركي. املقابلة، واألجنبية

  لالختبار العلمية األسس  

 يف معينة ظاهرة استقرار مدى هو االختبار ثبات أن احلفيظ عبد مقدم يذكر :االختبار ثبات

 يف األفراد من عينة على طبقت لو فيما نتائجها استقرار أو دقة مدى وهو خمتلفة، مناسبات

 اختارت  العينة جتانس ضمان أجل ومن ).109،1999(نبيل عبد اهلادي،  خمتلفتني مناسبتني

 سنة وهم من متوسطي التخلف العقلي.  )11 – 9(والسن ذكور كلهم اجلنس الباحثة



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

201 

 لقياسه، وضع فيما لقياس االختبار صالحية مدى االختبار بصدق يقصد :االختبار صدق

 معامل الذايت الصدق :املعادلة  الباحثة استخدمت االختبار صدق على لتعرفا وبغرض

  الثبات.

 للدرجات وحساب االختبار بتطبيق اخلاصة التعليمات هي وضوح :االختبار موضوعية

 على حيصلون مث األفراد من معينة جمموعة على االختبار يطبق حينما تظهر واملوضوعية والنتائج،

(حممد صبحي  االرتباط. مبعامل عنه ويعرب االختبار، نفس تكرار عند اتقريب النتائج نفس

 )1995,85حسنني، 

 :البحث جماالت

من أجل األخذ  واألساتذة واملختصني للدكاترة استمارة توزيع فيها مت االستطالعية التجربة     

 ،2011 – 10 - 14 إىل   2011-   10 -03األنسب من  بتوجيهاîم الختيار االختبار

 19البعدية  االختبارات وأعيدت  2011ديسمرب 14 - 13 – 12 القبلية االختبارات طبقت

 . 2011ديسمرب 21 - 20 –

 وأعيدت 2012 جانفي  04-03-02 القبلية االختبارات طبقت األساسية التجربة     

 عقليا متخلفني  10البشري ، ا?ال2012جوان   12- 11 - 10 أÎم البعدية االختبارات

مت إجراء البحث يف املركز الطيب  ضابطة عينة أطفال 10 التجريبية، العينة يف متوسط) لف(خت

  البيداغوجية بسيدي علي والية مستغامن. 

 وكذا والتفسري التحليل أجل من إحصائية وسائل الباحثة : استخدمتاإلحصائية الوسائل

 احلسايب، االحنراف املتوسط املئوية، النسبة:وهي  دقيقة علمية نتائج على للحصول املناقشة

  ت"ستيودنت." اإلحصائية بريسون)، اختبار الداللة املعياري، معامل االرتباط 

: قامت الباحثة ïبعاد املتخلفني عقليا من ذوي إلعاقات املصاحبة الضبط اإلجرائي للمتغريات

) سنة،  11 - 9سواء كانت إعاقة حسية، أو حركية، أفراد العينة من جنس واحد ذكور والسن (

وأخريا دراسة  كما أشرفت الباحثة على تعليم العينة التجريبية ويف نفس الظروف الزمنية واملكانية،

  امللف الصحي مع حتديد نسبة الذكاء (جودا نوف).
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) يوضح مدى جتانس القائم بني العينة الضابطة والتجريبية يف نتائج االختبارات القبلية 1اجلدول رقم (

  ار داللة الفروق "ت"lستخدام اختب

  
  املقاييس اإلحصائية

  االختبارات

"ت"   العينة التجريبية  العينة الضابطة

  احملسوبة 

  "ت" 

  اجلدولية 

درجة 

  احلرية 

مستوى 

  الداللة 

داللة 

  الفروق 
  1ع  1س  ع  س

اختبار املشي فوق خط ملون 

  واحد

1.5  0.70  1.5  2.12  0    

  

  

 

2,09  

 

 

  

  

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

0.05 

 

 

 

 

 

غري 

  دال

  

اختبار املشي 

  على لوحة التوازن

غري   0.31  0.99  2.1  1  2  أماما

  دال

غري   0  0.64  1.6  0.63  1.6  خلفا

  دال

غري   0  2.57  1.5  0.52  1.5  جانبا

  دال

 10اختبار الوثب داخل 

  حلقات من نفس اللون  

غري   0  1.15  1.7  0.48  1.7

  دال

غري   º  1.2  1.43  2.3  1.31  0.22 20اختبار الوثب لفرتة 

  دال

اختبار رمي الكرات يف 

بطاقات مرقمة 

  )5،4،3،2،1من(

غري   0.68  1.55  1.3  0.52  1.5

  دال

غري   1.03  1.15  2.7  0.57  2.4  اختبار رمي الكرة و التقاطها 

  دال

غري   0.36  1.08  2.7  0.49  2.6  اختبار عبور املوانع 

  دال

غري   0.45  0.80  1.6  0.52  1.5  اختبار كروس ويرب

  دال

غري   0.68  1.17  1.7  0.52  1.5  اختبار اجلري املتعرج 

  دال

  نتائج جتانس العينتني الضابطة والتجريبية يف االختبارات القبلية �ستخدام داللة الفروق"ت"
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ى عند مستو  2.09اليت بلغت  إن مجيع القيم "ت" احملسوبة أصغر من القيمة اجلدولية    

، أي عدم وجود فروق معنوية بني املتوسطات والفروق احلاصلة 9ودرجة احلرية  0.05الداللة 

بني املتوسطات ليس هلا داللة إحصائية، فهناك جتانس بني عينيت البحث يف االختبارات القبلية 

 من حيث القدرات احلسية احلركية.

  عرض نتائج صدق وثبات االختبارات:

 دق وثبات االختبارات) يوضح ص2اجلدول رقم (

  املقاييس اإلحصائية 

              

االختبارات                            

املتوسط 

احلسا

 1يب س

االحنراف 

املعياري 

 1ع

املتوسط 

احلسايب     

 2س

االحنراف 

 2املعياري ع

ثبات 

 االختبار 

صدق 

 االختبار 

اختبار املشي فوق خط ملون 

 واحد

1.67 0.51 1.67 0.516 0.91 0.95 

اختبار املشي على لوحة 

  التوازن  

  

 

 0.92 0.86 0.51 2.67 0.81 2.33 أماما

خل

 فا

1.67 0.51 1.67 0.51 0.93 0.96 

جان

� 

1.67 0.51 1.5 0.54 0.82 0.90 

حلقات  10اختبار الوثب داخل 

 من نفس اللون 

1.67 0.51 1.83 0.40 0.64 0.80 

 º 2 0.63 2.17 0.40 0.99 0.99 20اختبار الوثب لفرتة 

اختبار رمي الكرات يف بطاقات 

 ) 5،4،3،2،1مرقمة من(

1.5 0.54 1.5 0.54 0.32 0.56 

 0.98 0.98 2.40 2.83 0.40 2.83 اختبار رمي الكرة والتقاطها

 0.79 0.63 0.63 2.33 0.77 2 اختبار عبور املوانع 

 0.42 0.18 0.40 1.83 0.40 1.83 اختبار كروس ويرب

 0.81 0.66 0.51 1.67 0.54 1.5 اختبار اجلري املتعرج 
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) أن االختبارات صادقة 2(لقد تبني من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدول رقم     

كأدىن   0.42فيما وضعت لقياسه، وهذا ما توضحه املؤشرات الصدق اليت احنصرت ما بني 

، فإذا كان 1]-،1+ [ي إىل جمال معامل االرتباط كأعلى قيمة، وهذه القيم تنتم  0.99قيمة و 

معامل االرتباط سالبا دل ذلك على أن العالقة بني املتغريات عالقة عكسية، بينما إذا كانت 

(حممد حسن عالوي، نتيجة معامل االرتباط موجبة دل على وجود عالقة طردية بني املتغريات. 

  تحصل عليها تدل على وجود ارتباط õم.والنتائج امل )1998،223حممد نصر الدين رضوان، 

  عرض نتائج اقرتاب االختبارات من االعتدالية لعينة البحث االستطالعية:

  ) يبني اقرتاب االختبارات من االعتدالية لعينة البحث االستطالعية3اجلدول رقم (

  املقاييس االحصائية 

  االختبارات                              

االقرتاب من   معامل االلتواء  االحنراف املعياري  املتوسط  احلسايب

  االعتدالية

  تقرتب من االعتدالية  -0.70  0.51  1.66  اختبار املشي فوق خط ملون واحد 

اختبار املشي على 

  لوحة التوازن 

  تقرتب من االعتدالية  -2.92  0.81  2.33  أماما

  -1.84  0.51  1.66  خلفا

  0  0.51  1.66  جانبا

حلقات من  10ثب داخل اختبار الو 

  نفس اللون 

  تقرتب من االعتدالية  0.51  0.51  1.66

  تقرتب من االعتدالية  -º  2  0.63  1.59 20اختبار الوثب لفرتة 

اختبار رمي الكرات يف بطاقات مرقمة 

  )5،4،3،2،1من ( 

  تقرتب من االعتدالية  0.51  0.54  1.5

  قرتب من االعتداليةت  0.52  0.40  2.83  اختبار رمي الكرة و التقاطها 

  تقرتب من االعتدالية  0.55  0.54  2.5  اختبار عبور املوانع

  تقرتب من االعتدالية  1.16  0.83  1.83  اختبار كروس ويرب 

  تقرتب من االعتدالية  0.50  0.54  1.5  اختبار اجلري املتعرج 

االلتواء  ) نالحظ أن أغلب االختبارات املطبقة قد بلغ معامل3من خالل اجلدول رقم (    

  0.55كأدىن قيمة و -0.70 ]3-، 3+ [عندها على النحو التايل فهي حمصورة يف ا?ال

  كأعلى قيمة .
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يف   1988من جمال االعتدالية حيث يؤكد حممد حسن عالوي وحممد نصر الدين رضوان      

-،3ورة (+كتاÌما القياس يف الرتبية الرÎضية وعلم النفس الرÎضي، أنه إذا كانت النتائج حمص

) كلما دل على أن الدرجات تتوزع توزيعا إعتداليا، أما إذا زادت أو نقصت عن تلك لقيم 3

فإن معىن هذا أن هناك خلال يف اختبار العينة أو االختبارات املستخدمة، ويف هذا الصدد يرى 

نتائج علماء القياس النفسي أن الكميات املعتدلة من االلتواء ال تؤثر Mثريا خطريا على ال

  اإلحصائية اليت حنصل عليها، وهذا إن طبق على نتائج عينة البحث االستطالعية.

  عرض وحتليل ومناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينيت البحث

 ) يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينيت البحث4اجلدول رقم (

 التجربة األساسية 

 العينة التجريبية العينة الضابطة

  الوسائل اإلحصائية 

 االختبارات

االختبارات 

 القبلية

االختبارات 

 البعدية

االختبارات  ت

 القبلية

االختبارات 

 البعدية

 ت

 ستيودنت ع 2س 1ع 1س ستيودنت 2ع 2س 1ع 1س

اختبار املشي فوق خط 

 واحد

1.5 0.70 1.6 0.66 0.36 1.5 2.12 3.4 0.66 5.79 

اختبار 

املشي على 

 لوحة التوازن

 5.22 0.69 2.9 0.92 2.1 0.22 1 2.3 01 2 ماماأ

 2.90 0.54 2.1 0.64 1.6 -0.43 0.5 1.5 0.63 1.6 خلفا

 4.44 0.48 1.6 0.25 1.5 1.03 0.71 1.8 0.52 1.5 جانبا

اختبار الوثب داخل 

حلقات من نفس 10

 اللون 

1.7 0.48 1.7 0.5 0 1.7 1.15 2.7 0.5 3 

اختبار الوثب ملدة 

20º 

1.2 1.43 1.7 0.64 1.44 2.3 1.31 3.3 0.82 2.73 

اختبار رمي الكرات يف 

بطاقات مرقمة 

)5,4,3,2,1( 

1.5 0.52 1.6 0.48 0.36 1.3 1.55 2.7 0.5 6.24 

اختبار رمي الكرة 

 والتقاطها

2.4 0.57 2.5 0.52 0.41 2.7 1.15 3.7 0.5 4.11 
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) يتضح لنا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لالختبار 4من خالل اجلدول رقم(     

و أعلى قيمة  0.432 –حيث قدت أدىن قيمة ل "ت" احملسوبة البعدي لدى العينة الضابطة، 

 2.26تلك القيم كلها اقل من قيمة" ت" اجلد ولية اليت قدرت ب  1.445"ت" احملسوبة 

)، وذلك لعدم تطبيق نشاط حركي مكيف 1 –ودرجة احلرية (ن  0.05عند مستوى الداللة 

  .  يتضمن وحدات تعليمية مقننة على عكس العينة التجريبية

لعينة التجريبية حيث قدت أدىن قيمة ل "ت " فروق دالة إحصائيا الختبار البعدي لهناك      

تلك القيم كلها اكرب من قيمة " ت  6.24و أعلى قيمة ل " ت " احملسوبة   2.73احملسوبة 

تعزيه  )،1 –ودرجة احلرية (ن  0.05عند مستوى الداللة  2.26"اجلد ولية اليت قدرت ب 

 إىل الوحدات التعليمية اهلادفة لتحسني بعض قدرات اإلدراك احلسي احلركي كاختبار الباحثة

)، رمي كرة والتقاطها، اختبار عبور املوانع 5،4،3،2،1الوثب، رمي كرات يف بطاقات مرقمة (

وهذا ما أكده عبد الرمحن سليمان أن الرÎضة اخلاصة تنمي الكثري من الصفات العقلية كاليقظة 

، وتنمية التوافق يف التصويب يعد من )147،2001(عبد الرمحان سيد سليمان، والدقة واجلرأة 

املتطلبات األساسية للنمو احلركي وهذا ما ركزت عليه الباحثة، وما يعزز تفسري الباحثة دراسة 

واليت أسفرت نتائجها على إن " التدريب والتوجيه يكسب  1982سعدية Ìاء وحممد عبيد 

لعديد من اخلربات واملهارات احلركية "، ومبا أن املعاق ذهنيا يعاين من ضعف التآزر املعاق ذهنيا ا

احلركي وخاصة يف حركة اليدين والقدمني ركزت الباحثة على متارين تنشيط خلية التفكري والدقة 

 ) 22،2001(فيوليت فؤاد إبراهيم، والرتكيز، واعتمدت دراسة فيوليت فؤاد ابراهيم وآخرون 

 أن الوحدات التعليمية هلا أثر إجيايب يف جتاوب األطفال املتخلفني عقليا، هذا ماأكدت مرده إىل

، ودراسة جيهان )2000(صديقة علي يوسف،  عليه كل من دراسة صديقة علي يوسف 

، حيث أكدوا أن للنشاط احلركي املكيف وعلى رأسها )1999(جيهان حممد ليث،  حممد ليث

 3.68 0.51 3.6 1.08 2.7 -0.43 0.52 2.5 0.49 2.6 اختبار عبور املوانع

 3.00 0.86 3.1 1.80 1.6 0.43 0.48 1.6 0.52 1.5 اختبار كروس ويرب

 3.59 0.56 2.6 1.17 1.7 0 0.5 1.5 0.52 1.5 اختبار اجلري املتعرج 
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سني التوافق واإلدراك احلركي، وقد ظهر ذلك التحسن جليا يف تطبيق األلعاب احلركية أثر يف حت

  األلعاب احلركية على ا?موعة التجريبية على عكس ا?موعة الضابطة.  

  على ضوء الدراسة اليت قامت Ìا الباحثة استنتجت: االستنتاجات: 

 ني عقليا.* للربáمج املطبق اثر إجيايب على القدرات اإلدراكية احلسية  للمتخلف

 * لأللعاب احلركية اثر يف تنمية القدرات اإلدراكية احلسية  للمتخلفني عقليا.

* وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اختبارات اإلدراك احلسي احلركي  القبلية والبعدية لصاحل 

 االختبارات البعدية للعينة التجربة.

إلدراك احلسي احلركي  القبلية والبعدية * عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اختبارات ا

 للعينة الضابطة.

  :البحث فرضيات مناقشة -

 احلركي احلسي اإلدراك على تؤثر احلركية األلعاب أنواليت تنص على  مناقشة الفرضية العامة:

  .عقليا (ختلف عقلي متوسط ) للمتخلفني

داللة إحصائية يف مجيع  ) وجود فروق ذات 4من خالل نتائج اجلدول رقم ( لقد تبني     

االختبارات البعدية للقدرة اإلدراكية احلركية ولصاحل العينة التجريبية، وهذا راجع إىل جناع الربáمج 

املطبق على أفراد العينة التجريبية املتضمن ألعاب حركية هادفة ومقننة، مع الرتكيز على استخدام 

افسية، هذا متاشيا مع اخلصائص االجتماعية أدوات خمتلفة األلوان واألحجام يف شكل ألعاب تن

كما تدعمها نتائج دراسات كل من دراسة   )،97،1988(كمال سامل السيد سامل، هلذه الفئة. 

)، حيث أكدو أن للعب 1999)، ودراسة جاسم حممد النايف الرومي (1996سيلجا �بريل (

يا، وهذا ما يتفق ونتائج البحث اثر يف تنمية وتطوير القدرات البدنية والعقلية للمتخلفني عقل

  ومنه الفرضية العامة قد حتققت.

لعينة فروق دالة إحصائيا الختبار البعدي لاليت تنص على أن هناك األـوىل:  الفرضية مناقشة - 

 احلسي اإلدراك اختبارات يف واملمثلة )4اجلداول ( نتائج خالل من الحظنا التجريبية، حيث

 التجريبية، ومن للعينة والبعدية القبلية االختبارات متوسطات بني حاصلة فروق هناك أن احلركي،

 القبلي االختبار نتائج بني فروق ذات داللة إحصائية هناك أن "ت" الداللة استخدام خالل
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 كل تؤكد حيث البعدية، االختبارات ولصاحل إحصائية داللة هلا التجريبية البحث لعينة والبعدي

 �لقدرات ارتباطي دور له اللعب على أن "وجنرر سيجمان" ودراسة شاش سالمة سهري من

  عقليا ومنه الفرضية األوىل حتققت.  للمتخلفني احلسية اإلدراكية

على هناك فروق ذات داللة إحصائية بني العينة  واليت تنصالثانية:  الفرضية مناقشة- 

 احلركي النشاط حصة غيابوهذا يدل على  الضابطة والعينة التجريبية لصاحل العينة التجريبية،

 تنمية يف وإجيابية كربى أمهية احلركية األلعاب على حيتوي والذي للربáمج فإن وعليه املكيف

  .الثانية الفرضية حتققت ومنه عقليا، للمتخلفني احلركي احلسي بعض قدرات اإلدراك وحتسني

  :توصي الباحثة من النتائج املستخلصة  التوصيات :

 األطفال لدى احلركي احلسي قدرات اإلدراك لتحسني اهلادفة احلركية اباأللع * استخدام

 .عقليا املتخلفني

 ومستوى تتماشى العقلي التخلف ذوي لألطفال ومقررات خاصة مناهج ïعداد * االهتمام

 .واملعريف العقلي منوهم

الطبية  اكزاملر  داخل عقليا �ملتخلفني اخلاص الربáمج ضمن املكيف احلركي النشاط * توظيف

 .حسب نوع و درجة التخلف العقلي

 داخل املكيف احلركي النشاط ملمارسة وامليادين اخلاصة واألجهزة والوسائل األدوات * توفري

 . وخارجها الطبية املراكز

 قصد العقلي، التخلف درجات خمتلف ومع ا?ال هذا يف األعمار لبقية مماثلة حبوث * إجراء

  العلمي. البحث عجلة دفع والنهوض وكذا الرقي
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- ALLPORT G.W. (1937,256). PERSONALITY PSYCHOLOGIE 
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 فاعلية توظيف الوسائل و املنشآت الر�ضية يف حتقيق أهداف
الرتبية البدنية والر�ضية يف الطور املتوسط"   

مستغامن معهد الرتبية البدنية والر�ضية   مناد فوضيل      أستاذ مساعد قسم "أ" ا.  
 

 ملخص:
قت مضى، لقد أصبحت الر�ضة يف العصر احلديث تكتسي أمهية كبرية أكثر من أي و      

حىت أضحت احد املعايري اليت يقاس 5ا تقدم الدول وحتضرها، وذلك لكو-ا فرضت نفسها من 
خالل أثرها اإلجيايب والفعال على ممارسيها نساء ورجال صغارا وكبارا، أصحاء ومرضى، األمر 

ل له الذي جعلها تعرف L-ا علم وفن يف الوقت ذاته، وعرفها البعض L-ا نظام خدمايت متكام
آليات عمل خاص به وأهداف حمددة نرجوها وأغراضا واضحة ينشدها، فالر�ضة Tعتبارها جمال 
خصب غين مبختلف النشاطات والفعاليات الر�ضية تعطي فرصة للفرد إلبراز قدراته وإمكانياته، 

hضة حتتوي جماالت متعددة فهي تدعوا اجلميع إىل ممارستها ألن أي فرد سيجد ا�ال وألن الر
املناسب له ولقدراته وحاجاته، إذ تضم الر�ضة الرتوحيية للجميع دون استثناء والنخبوية لألبطال 
واحملرتفني وعالجية للمرضي واملكيفة للمعاقني واملدرسية ملن هم للمؤسسات الرتبوية، من خالل 

 هذا  كان التساؤل العام كما يلي:
ضية و مدى فاعليتها يف حتقيق بعض أهداف ما هو واقع توظيف املنشآت والوسائل الر� - 

 الرتبية البدنية  والر�ضة مبؤسسات التعليم املتوسط على مستوى والية مستغامن؟
استخدم الباحث املنهج الوصفي Tألسلوب املسحي وذلك من خالل استبيان موجه إىل      

دف. ومتثلت عينة البحث ) سنة لنفس اهل15-14أساتذة الرتبية البدنية، وأخر موجه للتالميذ (
، حيث مت 164ب  يف  أساتذة الرتبية البدنية يف التعليم املتوسط بوالية مستغامن واملقدر عددهم 

) 15- 14تلميذ من التعليم املتوسط (450 اختيارهم بطرقة مقصودة. كما مشلت عينة البحث 
  سنة.

  والر�ضية، الطور املتوسط.الوسائل، املنشآت الر�ضية، الرتبية البدنية  الكلمات الدالة:
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Résumé : 
      Le sport a acquis au sein de la société contemporaine une énorme importance 
sans équivalent auparavant, au point d'être considéré comme étant l'un des 
critères permettant de mesurer le progrès des états et leur évolution. Cette 
importance est due à l'impact positif du sport sur ses pratiquants  soient-ils jeunes 
ou vieux, malades ou saints, de sexe féminin ou masculin, d’où cette tendance à 
attribuer à cette pratique,  une  double définition, à la fois, scientifique et 
artistique. Pour certains, il s'agit d'un système de services auto-complémentaires 
ayant ses propres mécanismes de travail et visant des objectifs spécifiques et clairs. 
Le sport étant considéré comme un domaine de grande richesse  quant   aux 
diverses activités et nombreux événements sportifs qu’il englobe, constitue  une 
opportunité ouverte à chaque individu afin qu’il puisse mettre en relief ses 
capacités et ses potentiels. Et c'est à travers cette diversité et multiplicité que 
chacun se  sentira invité à pratiquer le sport qu'il estime approprié à ses besoins et 
capacités, sachant que les  sports de loisirs sont ouverts pour tous les individus, et 
sans aucune exception,   allant de l'élitisme pour les champions et les 
professionnels, le thérapeutique pour les patients, l’adapté pour les handicapés, au 
scolaire pour les établissements d'éducation. C’est pour ces raisons que nous 
avons posé  la question suivante: 
Comment a-t-on utilisé, en réalité les installations et les moyens sportifs?  Et à 
quel point sont- ils efficaces pour la réalisation de certains objectifs de l'éducation 
physique et sportive dans les  institutions d'enseignement moyen au niveau de la 
wilaya de Mostaganem? 
Le chercheur a opté pour la méthode descriptive basée sur la technique  
d'enquête à travers l'usage de deux questionnaires: l'un destiné à un groupe de 
professeurs d'éducation physique au cycle moyen à la wilaya de Mostaganem  
formant ainsi un échantillon de 164  professeurs.  Et l'autre,  dirigé aux étudiants 
(âgés de 14 à 15 ans) afin d'atteindre la même finalité. Ce dernier échantillon est 
composé également 450 collégiens scolarisés au niveau de la même wilaya.     

Mots clés: moyens, infrastructures sportives, éducation physique et sportive,  
enseignement moyen. 
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Abstract: 
The sport has taken such an importance in the modern era to the point that it is 
considered as one of the parameters that allow you to measure the progress and 
the development of some countries. It is imposed by its positive impact on 
individuals: men, women, young people, adults, sick, and in good health. A  
domain that some experts characterize him as both as a science and an art, while 
others define it as a set of complementary services that answers to the 
mechanisms of specific work aimed very specific objectives and goals expected. 
Sport as a vast and fertile domain, which covers different activities and sports 
event, enables every individual to flourish and to develop its capabilities and its 
potential. On the one hand the professional sport for the elites, the sport of 
recreation for everyone, the handisport for the disabled, the therapy through the 
sport for the physiotherapists and finally the physical education and sport for the 
school. 
This fact raises the following question:  "What are the reality and the impact of 
employment and the use of means and sports infrastructures and its effectiveness 
to achieve the objectives set by the physical education and sports in middle 
education in Mostaganem? »  
To lead this study the researcher has used the descriptive method and 
investigation through a questionnaire sent to EPS professors (164), and another 
questionnaire to pupils of the third level (14-15) years (450). 

Key words: the means, sports Infrastructures, Physical Education and Sports, 
Middle school. 
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  مقدمة: -
تكتسي الر�ضة يف عصرÀ احلديث أمهية كبرية أكثر من أي وقت مضى، حىت أضحت      

احد املعايري اليت يقاس 5ا تقدم الدول و حتضرها، وذلك لكو-ا فرضت نفسها من خالل أثرها 
االجيايب والفعال على ممارسيها نساء ورجال صغارا و كبارا، أصحاء و مرضى، األمر الذي 
جعلها تعرف L-ا علم وفن يف الوقت ذاته، وعرفها البعض L-ا نظام خدمايت متكامل له آليات 
عمل خاص به وأهداف حمددة نرجوها وأغراضا واضحة ينشدها، فالر�ضة Tعتبارها جمال 
خصب غين مبختلف النشطات والفعاليات الر�ضية تعطي فرصة للفرد إلبراز قدراته وإمكانياته 

�ضة حتتوي جماالت متعددة فهي تدعوا اجلميع إىل ممارستها ألن أي فرد سيجد اhال وألن الر 
املناسب له ولقدراته وحاجاته، إذ تضم الر�ضة الرتوحيية للجميع دون استثناء والنخبوية لألبطال 

، (خطابية واحملرتفني وعالجية للمرضي واملكيفة للمعاقني واملدرسية ملن هم للمؤسسات الرتبوية.
1997(  

وعليه ميكننا القول أن الر�ضة Æمكا-ا استعان كل شرائح اhتمع ويف ظل هذا التنوع      
للر�ضة وهذه اhاالت املتعددة اجته نظر الطالب الباحث إىل أحد أهم وابرز اhاالت والذي 

ن الر�ضة اليت متارس نعين به الر�ضة املدرسية أو ما يعرف Tلرتبية البدنية والر�ضة، هذا النوع م
يف املؤسسات الرتبوية بصفة عامة من قبل التالميذ بطريقة مدروسة ومنظمة. والرتبية البدنية 
والر�ضية هلا أهداف حمددة والثابتة تنحصر بصفة عامة يف االرتقاء Tلتلميذ بدنيا وعقليا ونفسيا 

ك إىل إخراج التلميذ من الروتني واجتماعيا وخلقيا، قصد تكوين املواطن الصاحل واليت ترمي كذل
اليومي والتخفيف من ضغط اجلهد العقلي، إضافة إىل استعماهلا كوسيلة النتقاء وتوجيه املواهب 
الشابة كنقطة إعداد أوىل للر�ضة النخبوية واملنتخبات الوطنية يف خمتلف الر�ضات اجلماعية 

  منها والفردية.
لبدنية والر�ضية األمر الذي جعل الكثري من دول العامل وعليه يتضح مدى أمهية الرتبية ا     

السيما املتقدمة منها تويل الكثري من االهتمام هلا حيث عملت على توفري كل ما من شأنه 
حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضة، حيث وفرت اإلطارات املؤهلة علما هلذا االختصاص 

ئل واملنشآت الر�ضية الالزمة ملمارسة الرتبية البدنية وهيئت الربامج املناسبة كذلك وفرت الوسا
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والر�ضية، إضافة إىل تنظيم امللتقيات العلمية ليتضح مدى االهتمام 5ذه الر�ضة من خالل 
  األموال الكبرية اليت تصرف يف سبيل حتقيق األهداف املنشودة ملادة الرتبية البدنية والر�ضية.

الدول السائرة يف طريق النمو فهي تنشد التطور كبقية الدول املتقدمة  واجلزائر Tعتبارها أحد     
األمر الذي جعلها تويل للرتبية البدنية كل الرعاية واالهتمام خاصة أ-ا متلك جمتمع شاب يعترب 
نقطة قوة لدفع عجلة النمو، ولذلك فقد أقامت معاهد الرتبية البدنية والر�ضية لتخريج إطارات 

ضعت مناهج خاصة مبنية على أسس علمية وبطريقة مدروسة وهادفة، إضافة إىل ذات كفاءة وو 
حرصها على توفري الوسائل واملنشآت الر�ضية الالزمة ملمارسة الرتبية البدنية والر�ضية، حيث 
هذه األخرية اليت تعترب من املتطلبات األساسية للمادة وأحد ابرز العوامل اليت من شأ-ا إعطاء 

إجيايب للرتبية البدنية والر�ضية. فاملنشآت الر�ضية من قاعات ومالعب ومركبات دفع قوي و 
املعدة Lحدث التقنيات إضافة إىل الوسائل الر�ضية املختلفة ذات اجلودة العالية جتلب التالميذ 

 .وتشجعهم على ممارسة الرتبية البدنية والر�ضية وتتيح هلم فرصة إلبراز كل قدراÔم وإمكانياÔم
  )1994(اخلويل، 

وعليه حياول الطالب الباحث يف هذا البحث دراسة العالقة املوجودة بني متغريين مها املتغري      
املستقل واملتمثل يف الوسائل واملنشآت الر�ضية، واملتغري التابع املتمثل يف الرتبية البدنية والر�ضية 

  ومعرفة مدى أثر املتغري املستقل على التابع.

  كالة:شم -
لقد عرفت الرتبية البدنية والر�ضية تطورات هائلة نتيجة اخلدمات اليت أداها الكثري من      

الباحثني من املختصني يف جمال الرتبية البدنية والر�ضية الذين سامهوا يف دفع هذه األخرية حنو 
الذي كان سببه  التقدم والتطور لتصبح يف العصر احلديث علما وفنا يف نفس الوقت. هذا التقدم

البحث العلمي املستمر الذي ميثل عجلة التطور اليت تسري عليها خمتلف العلوم وعلى رأسها 
)        1970(عالم،  الرتبية البدنية والر�ضية واليت تنفع وتفيد بقدر االهتمام والرعاية 5ا.

         
حركات اإلنسان املنظمة يف إن الرتبية البدنية والر�ضية من املصطلحات اليت تعرب عن      

مستواها التعليمي والرتبوي البسيط يف املدرسة. وقد تعددت مفاهيم الرتبية البدنية والر�ضية عند 
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العلماء واملختصني وقد عرف فايز الرتبية البدنية والر�ضية L-ا فن من فنون الرتبية Ôدف إىل 
يا،يف حني تعرفها اجلامعة األمريكية L-ا إعداد املواطن جسميا، عقليا، خلقيا، اجتماعيا ونفس

جزء متكامل من الرتبية العامة وميدان جترييب هدفه تكوين املواطن الالئق من الناحية البدنية 
والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق ألوان من النشاط البدين،وعموما فالرتبية البدنية 

على أشكال خمتلفة Ôدف إىل تكوين املواطن الصاحل  والر�ضية هي جمموعة من أنشطة منظمة
(مهنا،  (تربو�،صحيا،نفسيا،اجتماعيا وعقليا) الذي ميكنه أن يساهم يف ارتقاء وتطوير وطنه.

1977(   
والدولة اجلزائرية وسعيا منها لتنمية مستوى املمارسة الر�ضية عملت على توفري كل ما من      

بدنية والر�ضية وحتقيق أهدافها، ومع إدراج الرتبية البدنية والر�ضية شأنه تفعيل دور الرتبية ال
ضمن املواد اليت يدرسها التالميذ يف الطور املتوسط والثانوي خاصة بعد اإلصالحات اليت مست 
املنظومة الرتبوية، حني دخلت مادة الرتبية البدنية والر�ضية ضمن املواد اليت ميتحن فيها التلميذ 

ة  والبكالور�، األمر الذي يدل على األمهية الكبرية اليت توليها الدولة للرتبية البدنية ما يف مسابق
يدل على استيعاب املختصني حلقيقة الرتبية البدنية والر�ضية ودورها  الفعال يف إكساب التلميذ 

وق الفاعل يف آليات التفاعل النفسي واالجتماعي اإلجيايب وصوال به الشخصية املتزنة والفرد اخلل
بناء جمتمعه مستقبال إضافة إىل الدور الكبري للرتبية البدنية والر�ضية  يف اكتشاف املواهب 

  )1991(رابح،  الشابة اليت هي أساس ونواة املنتخبات الوطنية.
ولكن البد من  توفري املناخ املناسب والشروط املساعدة اليت من شأ-ا حتقيق أهداف الرتبية      
ة والر�ضية، بدءا بتكوين اإلطارات املؤهلة للعملية التعليمية، تسطري الربامج واملناهج البدني

الدراسية اليت تتماشى وحاجة التالميذ وسنهم، إضافة إىل توفري الوسائل واملنشآت الر�ضية 
  .الالزمة اليت تعترب أهم وأبرز العوامل املساعدة على حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية

والوسائل الر�ضية تشمل كافة األدوات املساعدة على التعليم والتدريب املعينة على االرتقاء      
Tلتلميذ مهار� وبدنيا. أما املنشآت الر�ضية فتشمل املالعب والقاعات متعددة الر�ضات 

واملنشآت (مسابح، ميادين..) املهيأة للنشاط الر�ضي.وعليه فالدولة مطالبة بتوفري الوسائل 
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  الر�ضية واملعينة يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية. الر�ضية الالزمة للممارسة
  )1999(الشافعي، 

وهذا ما تعززه النصوص القانونية املتعلقة 5ذا الشأن، حيث جاء يف بعض مضمو-ا أن      
كيفة مع متطلبات خمتلف أشكال الدولة تسهر على Ôيئة الوسائل واملنشآت الر�ضية املتنوعة وامل

ومن خالل ما جاء يف بعض املواد القانونية فإن الدولة  )1993(وطنية،  املمارسة الر�ضية.
اجلزائرية تشرتط أن تكون املنشأة الر�ضية منجزة طبقا للمواصفات التقنية واملقاييس األمنية، 

ل الر�ضية الالزمة، إضافة إىل وتصر على تكثيف املنشآت الر�ضية والتوفري الكامل للوسائ
حرصها على صيانة هذه الوسائل واملنشآت الر�ضية كما جاء يف املواد القانونية من قانون الرتبية 
البدنية، وما كل هذا احلرص على الوسائل واملنشآت الر�ضية من قبل املختصني إال إدراكا منهم 

داف الرتبية البدنية، وقد جاء يف اجلريدة ملدى فاعلية الوسائل واملنشآت الر�ضية لتحقيق أه
أن الوسائل واملنشآت  1977أوت  6لـ  177- 77الرمسية للجمهورية اجلزائرية يف املرسوم رقم 

  الر�ضية تساهم يف رفع مستوى الرتبية وتكوين الشباب وتعمل على رفع الروح الر�ضية.
نشاط ومحاس التالميذ، فضال على أ-ا  كما أن أدوات درس الرتبية البدنية والر�ضية تثري      

إحدى الوسائل الرئيسية للتنويع يف التمرينات واأللعاب وأبرز األسباب املساعدة على التحكم يف 
السري احلسن حلصة الرتبية البدنية، بل تعترب الوسائل واملنشات الر�ضية من متطلبات درس الرتبية 

ارها وتوظيفها فإ-ا تساعد على رفع املردود الر�ضي البدنية والر�ضية اليت إذا ما أحسن اختي
لدى التالميذ، وتزيد احلصة تشويقا ومرحا وتقود مباشرة إىل حتقيق األهداف املرجوة من املمارسة 
الر�ضية، عكس املدرسة اليت ختلو من الوسائل واملنشآت الر�ضية حيث يكون درس الرتبية 

عوبة ما يعوق حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية، وTلتايل البدنية والر�ضية ممل وغاية يف الص
فقد أصبحت الوسائل واملنشآت الر�ضية من مستلزمات الرتبية البدنية والر�ضية احلديثة، ومن 

-G) أكثر الوسائل املسامهة يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية (هذه األخرية). 

POULIART, 1987)  
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ما يربز العالقة القوية املوجودة بني توفر الوسائل واملنشآت الر�ضية من جهة وحتقيق  وهذا     
أهداف الرتبية البدنية والر�ضية من جهة أخرى، ومها متغريي البحث  الذي يتناوله الطالب 

  الباحث Tلدراسة اليت بنيت على التساؤل التايل:

  التساؤل العام: -
ت.ب.ر سائل الر�ضية و مدى فاعليتها يف حتقيق بعض ما هو واقع توظيف املنشآت والو  -

 مبؤسسات التعليم املتوسط على مستوى والية مستغامن؟

 التساؤالت الفرعية : -
  ؟ت.ب.ر هل توفر الوسائل واملنشآت الر�ضية له çثري إجيايب يف حتقيق أهداف  -
 ؟ ت.ب.رما مدى çثري فاعلية الوسائل واملنشآت الر�ضية يف حتقيق أهداف  -

 * األهداف:
التعرف على واقع توظيف املنشآت و الوسائل الر�ضية يف الطور التعليم املتوسط بوالية  - 

 مستغامن.
معرفة مدى فاعلية توظيف املنشآت و الوسائل الر�ضية يف حتقيق بعض أهداف الرتبية البدنية  - 

 والر�ضية يف  الطور التعليم املتوسط .
األساتذة يف توظيف املنشآت والوسائل الر�ضية ومستوى الر�ضي معرفة العالقة بني حتكم  - 

  للتالميذ.

  * الفرضيات:
  الفرضية العامة: -
إن واقع املنشآت والوسائل الر�ضية يعرتض طريقه مجلة من السلبيات  والصعوTت، وإن  - 

 سط.توظيفها له فاعلية يف حتقيق بعض من أهداف الرتبية البدنية يف طور التعليم املتو 

  الفرضيات اجلزئية: -
 .إن الوسائل و املنشآت الر�ضية غري متوفرة Tلشكل الالزم يف طور التعليم املتوسط - 
إن توفر املنشآت والوسائل الر�ضية يتسم Tلفاعلية يف حتقيق بعض أهداف الرتبية البدنية  - 

  والر�ضية  ضمن طور التعليم املتوسط.
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  املفاهيم * حتديد
 وهنا التفصيل، من بنوع النظري اجلانب يف املفهوم هذا إىل نتعرضلبدنية والر�ضية: ا أ.الرتبية

 االندماج عميق تربوي نظام هو‘‘ والذي اجلزائر يف البدنية الرتبية مفهوم إعطاء سنحاول فقط
 الرفع إىل والرامية بلوغها إىل الرتبية تسعى اليت الغا�ت لنفس وختضع الشامل، الرتبوي Tلنظام

كما تعرف L-ا " مادة Tلغة  .)1984(صاحل،  الصاحل واملواطن اإلنسان تكوين شأن من
األمهية يف تربية الطفل جبميع قواه العقلية واخللقي واجلسمانية، قصد إëرة انفعاالته وحتريك 

ى كما ير    )1976(خوري،  عواطفه حملبة القيم اإلنسانية السامية والتعلق Tملثل العليا للوطن ".

أن الرتبية البدنية هي جمموع األنشطة البدنية لإلنسان اليت اختربت كأنواع ونقدت وليامز "

وقد عرفها تشارلز بيوتشر L-ا :" ميدان جترييب هدفه تكوين  )1990(اخلويل م.، . "احلصائل
ع من املواطن الالئق من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق أنوا 

ومن خالل هذه التعاريف  )1997(عبده، النشاط البدين اختريت بغرض حتقيق املهام .
نستخلص أن الرتبية البدنية والر�ضية هي ممارسة منظمة أللوان من النشاطات البدنية، 5دف 

   تنمية اإلمكاÀت البدنية والعقلية والنفسية واالنفعالية وغريها .

تنظيم  يف مهامها تنحصر إدارية، عمومية مؤسسات عن رةعبا وهيالر�ضية:  ب.املنشآت
اهليئات  إىل Tإلضافة (واجلامعية املدرسية اجلماهريية، التنافسية،) الر�ضية املمارسات وتسيري

املتعددة  القاعات ويف القدم بكرة اخلاصة املالعب يف الر�ضية املنشآت أيضا وتشكل العسكرية
 قاعة /اجلمباز قاعة /املسبح قاعة /الطائرة كرة /السلة كرة /اليد كرة (قاعة الر�ضات

   )1980(الطاوي،  اخل)...اجليدو
الر�ضية  الرتبية درس يف التالميذ يستعملها اليت األدوات كل ابه ونعين :الر�ضية ج.الوسائل

كرات  امللونة، الشرائط األطواق، سويدية، مقاعد والطويلة، القصرية اخلشبية، احلبال السالمل :من
مضارب  للوثب، مقسمة صناديق طبية، كرات Tلرمل، معبأة أكياس خمتلفة،  Lحجام
 )1980(الطاوي،  .اخل...خشبية
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يعرفها الطالب الباحث إجرائيا L-ا مدى حرص على االستغالل املنشآت الر�ضية:  .د
ر�ضي تبعا العقالين السليم يف توظيف املنشآت الر�ضية حسب ما تقتضيه طبيعة املوقف ال

 لألهداف املنشودة.
 : السابقة الدراسات -6

إىل الدراسات املشا5ة ملوضوع البحث هو لتحديد ما  قإن اهلدف األساسي من التطرق    
سبق إمتامه، وخاصة ما يتعلق مبشكلة البحث املطلوب دراستها ألجل تفادي تكرار البحث أو 

ة أمام الباحث إلجناز حبثه على حنو دراسة مشكلة سبق دراستها. إىل جانب إñحة الفرص
أفصل. ويذكر حممد حسن عالوي وأسامة كامل راتب أن الفائدة من التطرق إىل الدراسات 
السابقة تكمن " يف أ-ا تدل الباحث على املشكالت اليت مت إجنازها من قبل أو املشكالت اليت 

ما أ-ا توضح للباحث خمتلف ال زالت يف حاجة إىل دراسة أو حبث، وما الذي ينبغي إجنازه ك
اجلوانب اليت تكون البحوث املرتبطة قد عاجلتها Tلنسبة ملشكلة البحث احلالية، أو توضح 
للباحث عما إذا كانت مشكلة البحث قد عوجلت بقدر كاف من قبل، األمر الذي قد ال 

راجعة قام الباحث مبيستدعي إجراء مزيد من البحث يف هذه املشكلة". وعلى هذا األساس 
تبني حيث  على مستوى املكتبات املركزية لبعض اجلامعات اجلزائرية،األحباث العلمية املشا5ة 

L-ا قليلة إىل درجة تكاد تنعدم يف هذا االختصاص الر�ضي نظرا ألن املوضوع أصيل كما أن 
  التالية: لدى اكتفى الباحث Tلدراسات هذا االختصاص يف حد ذاته حديث النشأة 

عملية تسيري املنشآت والوسائل الر�ضية Tملؤسسات  ):2007حممد( دراسة براهيمي - 6-1
 بن يوسف بن والر�ضية، جامعة البدنية الرتبية التعليمية.(رسالة ماجستري غري منشورة)، معهد

 خدة اجلزائر.

 على فرضيات صياغة مت اإلشكالية يف طرحها مت اليت التساؤالت من انطالقا:الفرضيات  -
 :التايل لنحوا

املؤسسات  يف الر�ضية والوسائل املنشآت تسيري عملية ووضعية وواقع العامة: الفرضية : أوال -
  .التعليمية
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 : الفرعية الفرضيات : eنًيا -
 .الثانوي التعليم لتالميذ الر�ضي املردود رفع يف يساهم الر�ضية والوسائل املنشآت توفر - 
 .للتالميذ الر�ضي املردود رفع إىل يؤدي الر�ضية ئلوالوسا املنشآت تسيري حسن - 
رفع  يف هاًما دورًا يلعب الر�ضية والوسائل املنشآت يف (األساتذة) املؤطرين حتكم درجة - 

  .للتالميذ الر�ضي املردود

 على çثريها الر�ضية ومدى والوسائل املنشآت أمهية ):2008دراسة زاوي عقيلة( - 6-2
  . (رسالة ماجستري ) الثانوي الطور لتالميذ لبدنية و الر�ضيةا الرتبية ممارسة

 mدف هذه الدراسة إىل: -
الوصول إىل جمموعة من احلقائق حول العالقة املوجودة بني عملية التسيري املنشآت والوسائل  - 

 الر�ضية، واملردود الر�ضي يف إحدى الثانو�ت املتخصصة.
شآت والوسائل الر�ضية يف هذه الثانوية الر�ضية، وçثريها التعرف على منط تسيري هذه املن - 

 على املردود الر�ضي للتلميذ.

  فرضيات البحث:
 للمنشآت و الوسائل الر�ضية çثري على ممارسة الرتبية البدنية لتالميذ الطور الثانوي. - 
تالميذ الطور توفر املنشآت الر�ضية و حسن تسيريها يؤدي إىل رفع املردود الر�ضي لدى  - 

 الثانوي.
حتكم أساتذة الطور الثانوي وتوظيفهم للمنشآت والوسائل الر�ضية يساهم يف رفع املردود  - 

 الر�ضي.

: مدى انعكاس القيادة اإلدارة للمنشآت الر�ضية على  2004دراسة  بورزامة رابح  - 6-3
  .جناعة املردود الر�ضي

  نشآت الر�ضية انعكاس على جناعة املردود الر�ضي.للقيادة اإلدارية للم الفرضية العامة: -

  الفرضيات اجلزئية: -
من بني األمناط املختلقة املختلفة للقيادة اإلدارية: _ منط أوتو قراطي _ منط فوضوي _ منط  - 

  مستبد _  منط دميقراطي حيث هذا األخري له انعكاس على جناعة املردود الر�ضي.
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  اري للمنشآت الر�ضية انعكاس على جناعة املردود الر�ضي.لسمات شخصية  القائد اإلد - 
لالتصال بني القائد وعماله رؤساء النوادي الر�ضية داخل املنشآت، انعكاس على جناعة  - 

  املردود الر�ضي.

  التعليق على الدراسات: -7
لدراسات من نواتج اويشري الطالب الباحث أنه من خالل الدراسات السابقة مت االستفادة      

العلمية السابقة يف تصميم خطة البحث مبكوÔÀا األساسية من مشكلة وأهداف وفرضيات 
البحث، وحتديد عينة البحث وكذا اإلجراءات، واألدوات الضرورية. وإىل كيفية معاجلة النتائج 

  اإلحصائية.
 ومن مت إصدار أحكام موضوعية حول الظاهرة موضوع البحث.   
لدراسات على أمهية املتغريات مثل: املنشآت والوسائل الر�ضية كمتغري كما اتفقت معظم ا  - 

،حتقيق أهداف الرتبية البدنية .مستقل، بينما املتغري التابع جتلى يف جناعة املردود الر�ضي
  الثانوي. الطور لتالميذ البدنية والر�ضية الرتبية ممارسةوالر�ضية، أو 

  املنهج الوصفي Tألسلوب املسحي. اتفقت معظم الدراسات على استخدام - 
اتفقت معظم الدراسات على استخدام االستبيان واملقابلة املباشرة كوسيلة وصوال إىل حتقيق  - 

  أهداف الدراسات السابقة املوضحة أعاله.
 2اتفقت معظم الدراسات على استخدام النسبة املئوية واختبار حسن املطابقة كا - 
وصياÔا على ضرورة اجناز دراسات من هذا النوع مبختلف اتفقت الدراسات يف ابرز ت - 

 .املستو�ت الرتبوية
وهلذا الغرض وبغية الوصول إىل نتيجة مهمة، فقد وضع الطالب الباحث خطة ملعاجلة  - 

موضوع البحث واليت مشلت Tبني إحدامها نظري واألخر تطبيقي، إضافة اىل اجلانب التمهيدي 
  للبحث كل على حنو التايل:

  الدراسة االستطالعية: (استبيان موجه ألساتذة الرتبية البدنية) -
  وقد جتلت أغراض التجربة االستطالعية فيما يلي:

  الكشف عن واقع املنشآت والوسائل Tملؤسسات الرتبوية من االستغالل والتوظيف. - 
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نتائج  الوصول إىل أفضل الطرق لتطبيق أدوات البحث اليت تؤدي بدورها إىل احلصول على - 
  صادقة.

  معرفة الصعوTت واملشاكل اليت قد تواجه الطالب الباحث خالل الدراسة األساسية. - 
 اختيار الوسائل اإلحصائية املناسبة. - 

لقد شرع الباحث خالل هذه الدراسة يف الوقوف على الصعوTت اليت قد تواجه األساتذة      
من أحد أدوات املسح اهلامة لتجميع البياÀت والتالميذ يف فهم أسئلة االستبيان، الذي يعترب 

املرتبطة مبوضوع البحث، وذلك من خالل إعداد جمموعة من األسئلة املكتوبة، حيث يقوم 
املبحوث Tإلجابة عليها بنفسه. وقد مشلت أسئلة مغلقة وتكون اإلجابة عليها بنعم أو ال، 

جوب حرية اإلجابة دون التقيد، بشكل مفتوح ويرتك للمست وأسئلة مفتوحة حيث يطرح السؤال
وأسئلة أخرى مغلقة مفتوحة وهي متتاز Tلكفاءة يف احلصول على معلومات. كما مت إعطاء 
للمستجوب فرصة إلبداء رأيه.  ويشري الباحث أنه خالل عملية إعداد هلذه األداة مت األخذ 

  Tالعتبارات التالية:
  الستبيان.مراجعة الدراسات السابقة املرتبطة مبضمون ا - 
  مراجعة اإلطار النظري للبحث احلايل.  - 
  حمتوى االستبيان جذاب وقصري حبيث ال ùخذ وقت طويل يف اإلجابة. - 
  إرتبط كل سؤال يف االستبيان مبشكلة البحث وهذا  يساعد على حتقيق أهداف البحث. - 
 تشعر كما حرص الباحث على الصياغة الدقيقة للسؤال دون غموض أو çويل، حىت ال  - 

  املبحوث Tحلرج. سواء يف االستبيان األول أو الثاين.
  مت صياغة األسئلة بطريقة يسهل معها تفريغها واستخالص نتائجها.  - 
كما مت ترتيب األسئلة بشكل متسلسل. وذلك من خالل التدرج من العام إىل اخلاص، والبدء   - 

املستجوب ومشجعة على تكملة اإلجابة  Tألسئلة السهلة فالصعبة إىل السهلة املستثرية الهتمام
مت حتكيم أدايت البحث على جمموعة من األساتذة  وكصدق الظاهريعلى بقية أسئلة االستبيان. 
مت حساب ثبات االستمارة وذلك خالل إعادة تطبيقها بعد وفور  والدكاترة (صدق احملكمني)،

تالميذ من نفس الطور  10توسط  وأساتذة الرتبية البدنية من طور التعليم امل 10على أسبوعني 



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
نموالریاضیة  جامعة مستغا  

224 

وبعد املعاجلة  وهم من نفس اhتمع األصلي، حيث مت اختيارهم بطريقة عشوائيةبوالية مستغامن، 
اإلحصائية Tستخدام معامل اإلرتباط البسيط لكارل بريسون مت تقدمي قيمة معامل الثبات 

 حسب كل حمور، كما هي موضحة يف اجلدول التايل:
صدق حمور االستبيان املوجهة01جدول رقم ( ألساتذة الرتبية البدنية  ) يوضح قيم معامل ثبات و

  والر�ضية وتالميذ التعليم املتوسط.
األسس العلمية 
 لالستبيان

 عينة البحث
  معامل االرتباط  معامل الثبات  حماور االستبيان

عرض و مناقشة نتائج 
االستمارة املوجهة  

  للتالميذ
 

 0,86 0,93  انيات اليت تتوفر عليها املتوسطةاحملور األول �إلمك

حمور الثاين: فاعلية املنشآت والوسائل الر�ضية يف 
  حتقيق بعض أهداف درس ت.ب.ر

0,90 0,81 

عرض و مناقشة نتائج 
االستمارة املوجهة  

  للتالميذ

احملور األول: خاص �مكانيات اليت تتوفر عليها 
  املتوسطة

0,95 0,91 

: فاعلية املنشآت والوسائل الر�ضية احملور الثاين
  لتحقيق بعض أهداف درس ت.ب.ر

0,87 0,75 

لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله أن مجيع قيم "ر" احملسوبة متيزت     
، مما يشري إىل وجود ارتباط قوي بني النتائج القبلية T1رتباط عايل نظرا القرتا5ا من القيمة 

 .وعليه  خلص الباحث إال  أن أدايت البحث  تتمتعان بثبات وصدق عايل والبعدية،

 الدراسة التطبيقية: -

  استخدم الباحث املنهج الوصفي Tألسلوب املسحي.  منهج البحث: -1

أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية يف التعليم املتوسط  متثلت عينة البحث يف عينة البحث:  -2
، حيث مت اختيارهم بطريقة مقصودة وتالميذ التعليم 164ر عددهم بوالية مستغامن واملقد

، ويشري الطالب الباحث أن حجم اhتمع 450) سنة املقدر عددهم ب 15-14املتوسط (
-2008تلميذ وهذا طبقا إلحصائيات سنة    9610األصلي على مستوى والية هو  

  من اhتمع األصلي. %5يعادل  . أي أن حجم العينة 2009



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
نموالریاضیة  جامعة مستغا  

225 

 جماالت البحث: -3
 :ا�ال البشري -
  فرد موزعة كالتايل:  614ب قدر حجم عينة البحث  - 
  .450و البالغ عددهم  )سنة15- 14(تالميذ التعليم املتوسط  - 
  أستاذ. 164يف التعليم املتوسط لوالية مستغامن و البالغ عددهم  أستاذ للرتبية البدنية - 

 ا�ال املكاين: -
ساتذة فإن أغلب االستبياÀت املسرتجعة أو األ تالميذTلنسبة للن: سواء Tلنسبة لالستبيا - 

  وزعت مبتوسطات والية مستغامن. 
وكذلك مت توزيع على هامش امللتقى الرتبوي املنظم من طرف مفتش مادة الرتبية البدنية لطور  - 

 التعليم املتوسط مبديرية الرتبية بوالية مستغامن .

إىل غاية  15/02/2009فرتة الدراسة امليدانية هلذا البحث من  امتدت ا�ال الزمين: -
 الضبط اإلجرائي ملتغريات البحث.. وقد 05/06/2009

لقد تطلب اجناز هذا البحث العلمي املتواضع استخدم بعض األدوات أدوات البحث:  -4
  التالية: 

واملراجع العربية     اإلملام النظري حول موضوع البحث من خالل الدراسة يف كل من املصادر - 
                                   .  واألجنبية، اhالت، احملاضرات وامللتقيات العلمية، واالنرتنت.                       

  استبيان موجه ألساتذة الرتبية البدنية. - 
 استبيان موجه للتالميذ.  -

ع البياÀت يف البحوث املسحية، وهي تعتمد  تعترب املالحظة أحد الطرق اهلامة جلم املالحظة: -
على املشاهدة الدقيقة اهلادفة للظواهر موضع الدراسة Tستخدام الوسائل املناسبة، والضبط 
العلمي املالئم سواء للقائم Tملالحظة أو األشياء موضع املالحظة أو موقف املالحظة. ويف هذا 

  نية على مستوى بعض املدارس.الز�رات امليداالشأن قام الباحث بتنظيم بعض 
هي حمادثة موجهة يقوم 5ا فرد مع أخر أو مع أفراد 5دف املقابالت الشخصية املباشرة:  -

احلصول على أنواع من املعلومات الستخدامها يف حبث علمي أو لالستعانة 5ا يف عمليات 
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ية مباشرة مع قام الباحث بعدة لقاءات شخصالتوجيه والتشخيص والعالج. ويف هذا الشأن 
جمموعة من األساتذة والدكاترة بغرض األخذ þرائهم واالستفادة من خرباÔم يف إجناز هذا 

  البحث العلمي على حنو أفضل.
  الدراسة األساسية: -
أستاذ للرتبية البدنية يف التعليم املتوسط، وقد مت اسرتجاع كل  164مت توزيع استبان على  - 

 . % 100 اي ما يعادلاالستمارات 
 480) سنة واملقدر عددهم 15- 14(مت توزيع استبان على عينة من تالميذ التعليم املتوسط  - 

ب من اhتمع األصلي الذي قدر عدده على مستوى والية مستغامن  %5أي ما يعادل تلميذ، 
 تلميذ. 9610

املتحصل لقد اعتمد الباحث خالل املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام  :الوسائل اإلحصائية -5
  عليها على استخدام بعض  الوسائل اإلحصائية نوجزها فيما يلي:  

  النسبة املئوية. - 
  2حسن املطابقة كامقاييس الداللة:  ومتثلت يف اختبار  -

 األشكال البيانية ( املدرجات التكرارية) - 

  وقد تضمن ما يلي:* عرض ومناقشة نتائج البحث: 
  املوجهة  لألساتذةعرض و مناقشة نتائج االستمارة  -
  احملور اخلاص Tإلمكانيات اليت تتوفر عليها املتوسطة - 
 هل تتوفر مؤسستكم على املنشآت والوسائل الر�ضية الالزمة ملمارسة ت.ب.ر؟ - 

) يوضح مدى وفرة املؤسسات الرتبوية على املنشآت والوسائل الر�ضية ملمارسة 01جدول رقم (
  والر�ضيةوحتقيق أهداف الرتبية البدنية 

  السؤال     
 اإلجابة

 توفر املنشآت والوسائل الر�ضية الالزمة ملمارسة الرتبية البدنية والر�ضية

 نعم ال

 28 136  األساتذة عينة

 %17,07 %82,93 %%%%النسبة 

 71,12 2كا
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  السؤال     
 اإلجابة

تطلبات الضرورية إذا كان اجلواب بنعم فهل تليب هذه املنشآت والوسائل الر�ضية مجيع امل .1
 لتحقيق هدف درس الرتبية البدنية والر�ضية؟

  ال  نعم

 18 10  عينة األساتذة

 %64,29 %35,71 %%%%النسبة 

 2,29 2كا

أستاذا، أي ما  136لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله أن      
ل الر�ضية الالزمة إىل افتقار مؤسساÔم  للمنشآت والوسائيشريون   %82,93يعادل 

يؤكدون عكس  %17,07أستاذا أي ما يعادل  28ملمارسة الرتبية البدنية والر�ضية.بينما 
وللتأكد من مدى معنوية الفروق احلاصلة مت معاجلة النتائج اخلام املتحصل عليها ذلك. 

-عند درجة حرية (ن  T2ستخدام اختبار حسن املطابقة، حيث وTلكشف عن قيمة كا
. ومن خالل  3,84، اتضح أ-ا تساوي 0,05ومستوى الداللة اإلحصائية  1)=1

تبني أن هذه األخرية أكرب من  71,12ب مقارنة القيمة اجلدولية Tلقيمة احملسوبة املقدرة 
أن الفرق بني القيم املشاهدة والقيم احملسوبة مل  %95اجلدولية، وعليه تبني وبدرجة ثقة 

املنشآت والوسائل  رجع إىل أن معظم املؤسسات تفتقر إىلحيدث نتيجة الصدفة، وإمنا ي
  الر�ضية الالزمة ملمارسة الرتبية البدنية والر�ضية. 

 حمور الثاين: فاعلية املنشآت والوسائل الر�ضية يف حتقيق بعض أهداف درس ت.ب.ر - 
ن حلصة هل تعتربون نقص املنشآت والوسائل الر�ضية يف مؤسستكم  يؤثر على السري احلس - 

 الرتبية البدنية والر�ضية؟
) يوضح نقص املنشآت والوسائل الر�ضية يف مؤسستكم  يؤثر على السري  02اجلدول رقم ( 

  احلسن حلصة ت.ب.ر
  السؤال       
 اإلجابة

 نقص املنشآت والوسائل الر�ضية يف مؤسستكم  يؤثر على السري احلسن حلصة ت.ب.ر

 نعم ال

 128 36 عينة أألساتذة

 %78,05 %21,95 %النسبة 

  51,61 2كا
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أستاذ أي ما يعادل  128قد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله أن       
إىل نقص املنشآت والوسائل الر�ضية يف مؤسسة  يؤثر على السري احلسن يشريون   78,05%

وللتأكد من لك. يؤكدون عكس ذ  %21,95أستاذ أي ما يعادل  36حلصة ت.ب.ر. بينما 
مدى معنوية الفروق احلاصلة مت معاجلة النتائج اخلام املتحصل عليها Tستخدام اختبار حسن 

ومستوى الداللة  1)=1- عند درجة حرية (ن  2املطابقة، حيث وTلكشف عن قيمة كا
. ومن خالل مقارنة القيمة اجلدولية Tلقيمة 3,84، اتضح أ-ا تساوي 0,05اإلحصائية 

تبني أن هذه األخرية أكرب من اجلدولية، وعليه تبني وبدرجة ثقة  51,61ب ة املقدرة احملسوب
أن الفرق بني القيم املشاهدة والقيم احملسوبة مل حيدث نتيجة الصدفة، وإمنا يرجع إىل أن  95%

يعتربون نقص املنشآت والوسائل الر�ضية يف املؤسسات الرتبوية يؤثر على السري  األساتذةمعظم 
 سن لدرس ت.ب.راحل

  عرض و مناقشة نتائج االستمارة املوجهة  للتالميذ - 
 احملور األول: -
خاص Æمكانيات اليت تتوفر عليها املتوسطة: هل تعترب الرتبية البدنية والر�ضية  مادة ëنوية  -

 ميكن االستغناء عنها؟
 أساسية ال ميكن االستغناء عنها) يوضح مدى أمهية الرتبية البدنية والر�ضية  كمادة 03اجلدول رقم (

  السؤال         
 اإلجابة

 الرتبية البدنية والر�ضية  مادة eنوية ميكن االستغناء عنها

 نعم ال

 52 398 عينة  التالميذ

 %11,56 %88,44 %%%%النسبة 

 266,04 2كا

يعادل تلميذ أي ما  398لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله أن       
من عينة البحث أجابوا Lن مادة الرتبية البدنية والر�ضية مادة أساسية ال ميكن  % 88,44

وللتأكد من يؤكدون عكس ذلك.   % 11,56تلميذ أي ما يعادل 52. بينما االستغناء عنها
مدى معنوية الفروق احلاصلة مت معاجلة النتائج اخلام املتحصل عليها Tستخدام اختبار حسن 

ومستوى الداللة  1)=1-عند درجة حرية (ن 2ابقة، حيث وTلكشف عن قيمة كااملط
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. ومن خالل مقارنة القيمة اجلدولية Tلقيمة  3,84، اتضح أ-ا تساوي 0,05اإلحصائية 
تبني أن هذه األخرية أكرب من اجلدولية، وعليه تبني وبدرجة ثقة  266,04ب احملسوبة املقدرة 

ملشاهدة والقيم احملسوبة مل حيدث نتيجة الصدفة، وإمنا يرجع إىل أن أن الفرق بني القيم ا 95%
  .التالميذ على العموم يولون أمهية Tلغة ملادة الرتبية البدنية و الر�ضية معظم

  احملور الثاين: فاعلية املنشآت والوسائل الر�ضية لتحقيق بعض أهداف درس ت.ب.ر -
  �ضية إلستعاب كل تالميذ القسم خالل درس ت.ب.ر) يوضح قدرة املنشآت الر 04اجلدول رقم (

  السؤال
 اإلجابة

 قدرة املنشآت الر�ضية إلستعاب كل تالميذ القسم خالل حصة ت.ب.ر

 نعم ال

 19 431 عينة  التالميذ

 %4,22 %95,78 %%%%النسبة 

  377,21 2كا

  
  هل منشأتكم الر�ضية تتسع إلستعاب كل تالميذ القسم خالل حصة ت.ب.ر؟

 تلميذ أي ما يعادل  431لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله أن      
أن منشأة الر�ضية ال تتسع إلستعاب كل تالميذ القسم  من عينة البحث أجابوا%95,78

يؤكدون عكس  % 4,22تلميذا أي ما يعادل 19 بينما خالل حصة الرتبية البدنية والر�ضية.
معنوية الفروق احلاصلة مت معاجلة النتائج اخلام املتحصل عليها  وللتأكد من مدىذلك. 

 1)=1-عند درجة حرية (ن T2ستخدام اختبار حسن املطابقة، حيث وTلكشف عن قيمة كا
. ومن خالل مقارنة القيمة اجلد 3,84، اتضح أ-ا تساوي 0,05ومستوى الداللة اإلحصائية 

تبني أن هذه األخرية أكرب من اجلد ولية وعليه تبني  377,21ب ولية Tلقيمة احملسوبة املقدرة 
، وعليه يرى الطالب الباحث أن الفرق ليس عشوائي، وإمنا يرجع حقيقة %95وبدرجة ثقة 

مفادها أن غالبية املنشآت الر�ضية املتوفرة يف املؤسسات الرتبوية لوالية مستغامن ال تتسع 
   البدنية والر�ضية.إلستعاب كل تالميذ القسم خالل حصة الرتبية 

  

 االستنتاجات: -
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  املتوسطات حمل الدراسة تعاين نقصا كبريا يف وجود الوسائل الر�ضية كما وكيفا. - 
  حتقيق أهداف ت.ب.ر له عالقة مباشرة و قوية بتوفري املنشآت والوسائل  الر�ضية . - 
ة وما هو متوفر ال يتمتع املنشآت الر�ضية غري موجودة Tلشكل الالزم واملطلوب، كو-ا قليل - 

  بقدر الكايف من الصالحية.
االستغالل األمثل للوسائل واملنشآت الر�ضية من قبل األستاذ وحتكمه فيها إضافة إىل حسن  - 

  توظيفها، يعتربان من أبرز العوامل املساعدة على حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية.
 سلبا على جلب التلميذ حنو درس ت.ب.ر.  نقص الوسائل واملنشآت الر�ضية تؤثر - 
 هناك حتسيس األساتذة للتالميذ على أمهية املنشآت والوسائل الر�ضية يف إجناح ت.ب.ر.  - 
إن املنشآت والوسائل الر�ضية مل تؤخذ بعني االعتبار من طرف املسؤولني عنها، من حيث  - 

  وفرÔا أو صيانتها.
 ان من املتطلبات األساسية ملمارسة ت.ب.ر. الوسائل واملنشآت الر�ضية تعترب  - 

 مناقشة النتائج �لفرضيات: -
إن اختيار الباحث ألدوات مجع البياÀت يتوقف على العديد من العوامل، فطبيعة املشكلة      

. وعليه فبعد اإلجناز  )2000والفروض تتحكمان يف عملية اختيار األدوات ( إخالص حممد، 
أنسب الوسائل العلمية ملعاجلة مشكلة البحث اليت متت صياغتها بدقة  املنظم ملراحل توظيف

ووضوح سيهتم الباحث مبناقشة والتأكد من صحة الفروض املوضوعة كحلول مقرتحة للمشكلة 
قيد البحث أو نفيها، لكون أن "الفرض ال يزيد على كونه مجلة ال هي صادقة وال هي كاذبة" ( 

ض جمموعة من االستنتاجات املستخلصة من الدراسة ) كما سيتم عر 1995عمار بوحوش,
  ومن مت استخالص الفرض املستقبلي. األساسية، مث إىل عرض اخلامتة العامة للبحث 

  ومن أجل التحقق من صدق الفروض حبث املصاغة على النحو التايل:     

  الفرضية العامة:
السلبيات  والصعوTت وإن إن واقع املنشآت والوسائل الر�ضية يعرتض طريقه مجلة من  - 

 توظيفها له فاعلية يف حتقيق بعض من أهداف الرتبية البدنية يف طور التعليم املتوسط.

  الفرضيات اجلزئية:
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 إن الوسائل واملنشآت الر�ضية غري متوفرة Tلشكل الالزم يف طور التعليم املتوسط. - 
حتقيق بعض أهداف الرتبية البدنية إن توفر املنشآت والوسائل الر�ضية يتسم Tلفاعلية يف  - 

 والر�ضية  ضمن طور التعليم املتوسط.

مناقشة الفرضية االوىل: إن الوسائل واملنشآت الر�ضية غري متوفرة �لشكل الالزم يف  -
 طور التعليم املتوسط.

مكانيات من خالل النتائج املعروضة يف اجلداول املرقمة على النحو التايل واخلاصة Tحملور اإل     
اليت تتوفر عليها املتوسطة، املوزعة على التالميذ املتوسطات بوالية مستغامن فكانت على النحو 

  التايل:
بعد حتليل احملور اخلاص Tإلمكانيات اليت تتوفر عليها املتوسطات وتتلخص يف السؤال      

ئل الر�ضية الالزمة األول املوجه إىل األساتذة وهو: هل تتوفر مؤسساتكم على املنشآت والوسا
أستاذ بـ ال بنسبة  136أستاذ قد أجاب  164ملمارسة الرتبية البدنية والر�ضية فمن جمموع 

وTستعمال داللة الفرق   %17.07بنسبة  28أما األساتذة الذين أجابوا بـ نعم  82.93%
اجلدولية  2وهو فرق ذا داللة إحصائية Tملقارنة مع كا 17.12من بني اإلجابة نعم و ال  2كا

، ومنه 0.05ومستوى الداللة اإلحصائية  1) = 1- عند درجة احلرية ( ن 3.84اليت بلغت 
يستنتج الطالب الباحث أن معظم متوسطات والية مستغامن ال تتوفر على املنشآت والوسائل 

توصلت الر�ضية الالزمة للممارسة الرتبية البدنية والر�ضية Tلشكل اجليد، هذه النتيجة تؤكد ما 
إليه الباحثة الزاوي عقيلة يف دراستها املعنونة Lمهية املنشآت والوسائل الر�ضية ومدى çثريها 
على ممارسة الرتبية البدنية والر�ضية لتالميذ الطور الثانوي، حبيث توصلت إىل أن املنشآت 

  احلة.والوسائل الر�ضية تكاد تكون منعدمة يف الثانو�ت وإن وجدت ففعاليتها غري ص
نقص العتاد الر�ضي داخل  29كما تبني لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول       

تلميذ أي ما يعادل   287املتوسطة مشكل تعاين منه كل املتوسطات اhاورة  حيث  أن
من عينة البحث يعتربون نقص العتاد الر�ضي داخل املتوسطة مشكل ال تعاين منه  % 63,78

يؤكدون عكس ذلك.   % 36,22تلميذ أي ما يعادل  163طات اhاورة. بينما كل املتوس
أن الوسائل الر�ضية املتوفرة غري   24كذلك اتضح من خالل النتائج املتوصل اليها يف اجلدول 
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من  92%تلميذ أي ما يعادل  414كافية مقارنة مع عدد تالميذ القسم الواحد، حيث أن 
 36ئل الر�ضية غري كافية مقارنة مع عدد تالميذ القسم. بينما Lن الوسا عينة البحث أجابوا

يؤكدون عكس ذلك. كما تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول  %8تلميذا أي ما يعادل 
Lن التالميذ جيدون صعوبة االنتباه لشرح األستاذ يف ظل انعدام الوسائل الر�ضية، حيث  35
L-م يصعب عليهم االنتباه لشرح  عينة البحث أجابوامن 86% تلميذ أي ما يعادل 387أن 

يؤكدون  % 14تلميذ أي ما يعادل63األستاذ بسبب عدم استخدامه لوسائل ر�ضية.بينما 
  عكس ذلك.

ومما سبق  يستنتج الطالب الباحث إن الفرضية األوىل قد حتققت جزئيا يف السؤال األول      
ضية اخلاص Tحملور األول. كما نتطرق يف نفس احملور يف املوجه ألساتذة الرتبية البدنية والر�

السؤال الرابع الذي كان حمتواه ينص على أن: هل املنشآت والوسائل الر�ضية اليت تتوفر عليها 
مؤسساتكم صاحلة ملمارسة خمتلف أنشطة الرتبية البدنية والر�ضية ؟ وبعد تفريغ االستمارات 

أستاذ أجابوا بـ نعم  41و %75بـ ال بنسبة مئوية تقدر بـ  أستاذ أجابوا 123حتصلنا على أن 
 41الذي يقيم الفرق بني اإلجابتني نعم و ال وجدÀه يساوي  2وبعد الرجوع كا %25بنسبة 

ومنه يستنتج الطالب  0.05عند مستوى الداللة  3.84وهي القيمة أكرب من اجلد ولية 
فر عليها املؤسسات التابعة لوالية مستغامن غري الباحث أن املنشآت والوسائل الر�ضية اليت تتو 

صاحلة ملمارسة أنشطة الرتبية البدنية والر�ضية، وTلرجوع إىل الدراسات املشا5ة هذه النتيجة 
تنفي ما توصل إليها الباحث إبراهيم حممد يف دراسته حتت عنوان عملية تسيري املنشآت 

كانت Tلثانوية الر�ضية Tلدرارية، حيث توصل أن والوسائل الر�ضية يف املؤسسات التعليمية  و 
توفر ëنوية درارية على املنشآت والوسائل الر�ضية الضرورية ملمارسة الرتبية البدنية والر�ضية ألن 
ëنوية الدرارية تعترب ëنوية ر�ضية منوذجية للتالميذ املرحلة الثانوية لذا وفر هلا كل املنشآت 

  مارسة الر�ضة عكس املتوسطات املوجودة يف والية مستغامن.والوسائل الضرورية مل
  ومنه يستنتج الطالب الباحث أن الفرضية األوىل قد حتققت جزئيا يف السؤال الرابع. - 

أما فيما خيص االستمارة املوجهة للتالميذ، ويتحقق من الفرضية األوىل أن الوسائل      
زم يف املتوسطات على مستوى والية مسستغامن، إن واملنشآت الر�ضية غري متوفرة Tلشكل الال
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معظم األسئلة مرتابطة فيما بينها واهلدف خيدم احملور األول اخلاص Tإلمكانيات املتوفرة يف 
تلميذ  450) الذي ينب أن من جمموع 22املتوسطات لوالية مستغامن ارجع إىل اجلدول رقم (

بنسبة مئوية  85الميذ الذين أجابوا بـ نعم أما الت %81.11أجابوا بـ ال بنسبة مئوية  365
وهذه العينة أكرب من   174.22الذي بلغ  2وتتضح هذه الفروق من خالل كا 18.89%

، ومنه يستنتج الطالب الباحث أن معظم 0.05عند مستوى الداللة  3.84اجلدولية  2كا
والوسائل الر�ضية التالميذ املستجوبني بعد تفريغ االستمارات أ-م غري راضون عن املنشآت 

املتوفرة Tملتوسطة، هذا يدل على أن املنشآت والوسائل الر�ضية تكاد تكون منعدمة يف 
  املؤسسات لوالية مستغامن.

هذه النتيجة çكد ما توصلت إليه الباحثة زاوي عقيلة يف دراستها حتت عنوان أمهية      
الرتبية البدنية والر�ضية لتالميذ الطور املنشآت والوسائل الر�ضية ومدى çثريها على ممارسة 

الثانوي، Lن هناك نقص ملحوظ يف الوسائل واملنشآت الر�ضية يف ëنو�ت العاصمة وLن 
التالميذ غري راضون بسبب عدم توفر املنشآت والوسائل الضرورية لسري احلسن حلصة الرتبية 

ضية األوىل قد حتققت جزئيا يف احملور البدنية والر�ضية، ومنه يستنتج الطالب الباحث أن الفر 
األول اخلاص Tلوسائل واملنشآت الر�ضية املوجهة إىل التالميذ، ومما سبق ميكن للطالب الباحث 
أن يستخلص أن الفرضية األوىل القائلة إن الوسائل واملنشآت الر�ضية غري متوفرة Tلشكل الالزم 

ققت كليا يف احملور األول اخلاص Tإلمكانيات يف املتوسطات على مستوى والية مستغامن قد حت
والوسائل الر�ضية يف االستبيان املوجه لألساتذة الرتبية البدنية والر�ضية والتالميذ للمتوسطات 

  والية مستغامن.

مناقشة الفرضية الثانية: القائلة إن توفر الوسائل واملنشآت الر�ضية هلا فاعلية يف حتقيق  -
  ة البدنية والر�ضية لطور التعليم املتوسط .بعض أهداف الرتبي

بعد املعاجلة اإلحصائية أمكن الطالب الباحث الوصول إىل جمموعة من النتائج املدونة يف      
) اخلاص Tحملور الثاين بفاعلية املنشآت والوسائل الر�ضية يف حتقيق بعض 3.2.1اجلداول رقم (

ني هذه اهلداف تقليل من انفعاالت التالميذ خالل أهداف الرتبية البدنية والر�ضية، ومن ب
حصة الرتبية البدنية والر�ضية المتصاص بعض االنفعاالت السلبية لذا التالميذ فمن جمموع 
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على أن املنشآت والوسائل الر�ضية هلا دور فعال من تقليل  %100أستاذ بنسبة  164
وهي قيمة أكرب من القيمة  164حيث بلغت قيمتها احملسوبة  2االنفعاالت، كما يؤكد كا

وهذه النتيجة تتماشى ما توصل إليه الطالب  0.05عند مستوى الداللة  3.84اجلدولية 
الباحث إبراهيم حممد يف دراسته حتت عنوان عملية تسيري املنشآت والوسائل الر�ضية يف 

�ضية هلا دور فعال املؤسسات التعليمية، حبيث توصل إىل أن توفر أن توفر املنشآت والوسائل الر 
من التقليل االنفعاالت يف املرحلة الثانوية. ومما سبق ميكننا االستنتاج أن الفرضية الثانية قد 

  حتققت جزئيا يف احملور الثاين املوجه ألساتذة الرتبية البدنية والر�ضية.
ية والر�ضة: هل وبعد تفريغ السؤال الثاين من احملور الثاين املوجه ألساتذة الرتبية البدن     

املنشآت والوسائل الر�ضية دور يف تنمنية املهارات احلركية ورفع اللياقة البدنية للتلميذ فأجاب  
على أن توفر املنشآت والوسائل الر�ضية تلعب دور يف تنمية  %100كل األساتذة  بنسبة 

ة فنجد أن هذه النتيجة املهارات احلركية ورفع اللياقة البدنية، وTلرجوع إىل الدراسات املشا5
تتماشى ما توصلت إليه الطالبة الباحثة زاوي عقيلة، حبيث توصلت إىل أن املنشآت والوسائل 
الر�ضية إذا توفرت يف الثانو�ت تلعب دورا كبري يف حتقيق بعض أهداف الرتبية البدنية والر�ضية 

ور الثاين املوجه ألساتذة  الرتبية ومنه ميكننا استنتاج أن الفرضية الثانية قد حتققت جزئيا للمح
البدنية والر�ضية. أما السؤال الثالث الذي كان يتمحور حول توفر املنشآت والوسائل الر�ضية 

) أن 20ترفع من روح املنافسة وTلتايل ز�دة العمل يف الفريق وبعد تفريغ راجع اجلدول رقم ( 
 30أما البقية وعددهم  %71.81بة قد أجابوا بـ نعم وذلك بنس 164أستاذ من بني  134
وهي أكرب  65.96اليت بلغت  2قد أجابوا بـ ال ويتجلى ذلك من خالل كا  %18.29بنسبة 

، هذا ما يدل على أنه هناك فرق معنوي دال 0.05عند مستوى الداللة  3.14من اجلدولية 
ن الروح املنافسة وز�دة إحصائيا وينب أن املنشآت والوسائل الر�ضية تلعب دورا كبريا يف الرفع م

  العمل يف الفريق.
وهذه النتيجة ما توصلت إليه الطالبة الباحثة زاوي عقيلة أن مسؤول املنشآت والوسائل      

الر�ضية الذي يتسم بروح حسنة  ويتحمل املسؤوليات ويشجع املتعاملني من التالميذ وأساتذة 
عملهم، وTلتايل يساهم يف رفع املردود  على أداء مهامهم على أحسن وجه وجيعلهم جديني يف
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تلميذ أي ما   313أن 28الر�ضي للتلميذ. كما تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 
من عينة البحث أجابوا أ-م خطر يف Tهلم تغيري املؤسسة جتاه أخرى تتوفر 69,56% يعادل 

يؤكدون   30,44%يعادل تلميذا أي ما 137على وسائل ر�ضية حديثة ومتنوعة. بينما 
عكس ذلك. وعليه يرى الطالب الباحث أن الفرق ليس عشوائي، وإمنا يرجع حقيقة مفادها أن 
معظم التالميذ يرغبون يف تغيري املؤسسة جتاه أخرى تتوفر على وسائل ر�ضية حديثة ومتنوعة، 

لى أن غالبية التالميذ وهذا يف ظل افتقار املؤسسة األصلية للوسائل الر�ضية احلديثة مما يدل ع
  هلم اهتمام حبصة الرتبية البدنية والر�ضية. 

املربز ملدى  فاعلية استخدام الوسائل  30لقد تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول     
 % 71,11تلميذ أي ما يعادل  320الر�ضية يف حتسني اجلانب املعريف للتالميذ حيث  أن

طريقة استخدامهم للوسائل الر�ضية أفادÔم يف إثراء معلوماÔم  من عينة البحث  أجابوا Lن
يؤكدون عكس ذلك.و نفس   % 28,89تلميذ أي ما يعادل130بينما  . وتكوين بنيتهم

) املوضح لرغبات التالميذ  يف التعلم بدرس ت.ب.ر  32السياق تبني من خالل اجلدول رقم (
 تلميذ أي ما يعادل  450تبني أن كلما توفرت الوسائل واملنشآت الر�ضية، حيث 

من عينة البحث أجابوا L-م تزداد رغبتهم للتعلم كلما توفرت الوسائل واملنشآت %100
  الر�ضية. 

املوضح ألراء املستجوبني حول نوعية احلصص املستخدم  33كما تبني من خالل اجلدول       
يث رأيهم حول احلصة الر�ضية من التالميذ أجابوا من ح %43فيها الوسائل ر�ضية أن نسبة

اليت تستعمل فيها وسائل ر�ضية L-ا حصة جيدة لكن األمر متوقف كليا على خصوصية 
من املستجوبني أي  %30األستاذ من حيث حسن استعمال الوسائل الر�ضية املتوفرة، يف حني 

من  %27ما تلميذ كان رأيهم حول احلصة  أ-ا مشوقة وممتعة و حيوية.بين 136ما يعادل 
التالميذ أمجعوا على أ-م ينتظرو-ا بفارق الصرب نظرا للعائد املنتظر على اجلسم. كما توصل 
الطالب الباحث ونفس سياق الفرضية الثانية أن الوسائل واملنشآت الر�ضية املتوفرة كمثري يزيد 

 37 اجلدول من محاس التالميذ على املمارسة الر�ضية، وهذا من خالل النتائج املوضحة يف
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Lن توفر الوسائل  من عينة البحث أجابوا 100% تلميذ أي ما يعادل 450حيث تبني أن 
  واملنشآت الر�ضية يزيد من محاسهم للعمل.

 تلميذ أي ما يعادل 400أن  38كما تبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول      
لرتبية البدنية والر�ضية يعود من عينة البحث أجابوا أن صعوبة يف استيعاب حصص ا%88,89

يرجعون الصعوبة يف  %  11,11تلميذا أي ما يعادل50إىل نقص األجهزة والوسائل . بينما 
  طريقة األساتذة.

ومنه ميكن االستنتاج أن الفرضية الثانية قد حتققت جزئيا يف السؤال الثالث اخلاص      
بعض أهداف الرتبية البدنية والر�ضية، ومما Tملنشآت والوسائل الر�ضية له دور فعال يف حتقيق 

سبق ميكن للطالب الباحث أن يستخلص أن الفرضية الثانية القائلة إن توفر املنشآت والوسائل 
الر�ضية هلا فعالية بتحقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية قد حتققت. وعلى ضوء النتائج 

تذة الرتبية البدنية وتالميذ التعليم املتوسط، خلص املتوصل إليها من خالل االستبيان املوجه ألسا
الطالب الباحث إىل أن واقع تسيري املنشآت والوسائل الر�ضية تعرتض طريقه مجلة من السلبيات  
واملشاكل وإن توظيفها له فاعلية يف حتقيق بعض من أهداف الرتبية البدنية يف طور التعليم 

 قت.املتوسط.و منه الفرضية العامة قد حتق

 الفرضيات املستقبلية:
للمنشآت و اهلياكل الر�ضية çثري على أداء الفرق الر�ضية النخبوية على مستوى والية  - 

  مستغامن. 
توفر املنشآت واهلياكل الر�ضية وحسن تسيريها يؤدي إىل رفع أداء الفرق الر�ضية النخبوية  - 

  على مستوى والية مستغامن.
واهلياكل الر�ضية يلعب دورا هاما يف رفع أداء الفرق الر�ضية  حتكم املسري يف املنشآت - 

  النخبوية على مستوى الوالية. 
  

صة العامة:  * اخلال
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بعد هذا العرض املفصل حملتوى  البحث الذي حاول فيه الطالب الباحث دراسة العالقة      
غري التابع املتمثل يف حتقيق بني  املتغري املستقل واملتمثل يف الوسائل واملنشآت الر�ضية واملت

أهداف الرتبية البدنية والر�ضية، وTلنظر إىل ما مت تقدميه وانطالقا من النتائج اليت توصل إليها 
الباحث فتأثري املتغري املستقل يف املتغري التابع çثري كبري وإجيايب، وهذا األمر ذاته اليت توصلت 

املختصني يف اhال كما جاء يف جانب النظري من إليه الدراسات املشا5ة وأكده الكثري من 
  البحث.

وانطالقا من هذا كله ميكننا التأكيد وبقوة على صحة حقيقية هامة وëبتة ال شك فيها،      
وهي أن الوسائل واملنشآت الر�ضية هلا çثري إجيايب وفعال يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية 

نقص كبري يف توفري هذه الوسائل وتلك املنشآت الر�ضية يف والر�ضية، ويف الوقت نفسه هناك 
  املؤسسات التعليمية.  

وعليه يتضح جاليا مدى تقصريÀ يف حق الوسائل واملنشآت الر�ضية رغم علمنا Lمهيتها      
ا ودوراها اإلجيايب والفعال يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية، األمر الذي جيعلنا نقول أنن

مطالبون Tملزيد من الرعاية واالهتمام Tلوسائل واملنشآت الر�ضية كل يف مكان ختصصه وحسب 
قدرته، فالباحث مطالب Tملزيد من البحث والدراسة للوقوف على حقيقة هذه اخلرية وكيفية 
االستفادة منها Tلشكل الصحيح لتحقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية،واملسئول مطالب 

عيل ما توصل إليه الباحث وجعله واقعا نفرا، أما التالميذ فعليهم احملافظة عل هذه الوسائل بتف
واملنشآت الر�ضية، وهكذا و5ذه الطريقة ميكننا فعال االستفادة التامة والكاملة والصحيحة من 

  الوسائل واملنشآت الر�ضية يف حتقيق أهداف الرتبية البدنية والر�ضية.
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  العضلية، الرشاقة، التوازن)أثر تدريب بعض القدرات احلركية اخلاصة (القدرة 

   دو-على قوة ودقة مهارات اللكم والركل لدى )شئي الكرايت 

   

  بن برنو عثمان            .د -بن قناب احلاج            د.  -           كتشوك سيدي حممد  د. 

  جامعة مستغامن الرتبية البدنية والرAضية  معهد 

  

  ملخص البحث:

ا خالل املنافسة عند تقدمي املصارع مزيد من اجلهد والطاقة يف أداء مهارة املشكلة تظهر جلي     

) قد يصل إىل اخلصم بقوة وقدرة Mawashiأو مواشي ( )Tsukiمعينة كالتسوكي (

جسمانية مث يفشل يف إKائها بصورة سليمة، أي هناك قصور يف املرحلة النهائية للحركة واليت 

لنقاط. فأغلبية مهارات الكرايت تتطلب درجة معينة من تتمثل يف إصابة اخلصم واحتساب ا

 حيث الرشاقة وتوافق عصيب عضلي وقدرة كافية حلفظ اتزان اجلسم يف وضع معني أثناء الضرب،

أن نتائج بعض األحباث والدراسات قد اتفقت على أن القدرة العضلية من العوامل األساسية يف 

ها وqثريها بدرجة كبرية oلقدرات البدنية األخرى املتعلقة القدرة على تطوير األداء احلركي الرتباط

فهذه التمرينات تسهم يف النمو املتزن جلميع أجزاء اجلسم، خاصة oألداء مثل الرشاقة، والتوازن 

فيما يتعلق oتزان وقوة املصارع ورشاقته يف أداء مهارات القتالية كالكم والركل بتوافق كبريين، 

مرينات ختصصية لتنمية الرشاقة والتوازن تكون متخصصة ويف اجتاه العمل وهذا ال يتم إال بت

  العضلي واملهاري لر}ضة الكراتيه وبوسائل وأجهزة وأدوات خاصة هلذه التمرينات على الناشئني.

 - الرشاقة، التوازن -القدرة العضلية -القدرات احلركية - التمرينات -الكلمات املفتاحية:

  ات الضرب.مهار  -األداء املهاري
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Résumé   

  

     Pendant la compétition les combattants se retrouve en phase pénible et 

n’arrivons pas a compléter leur action motrices qui se traduit par l'innéficacité de 

ces dernières, donc échoc et porte du combat c'est là ou réside notre 

problématique .La problématique se manifeste au cours de la compétition ( plus 

d'efforts et d'énergie dans l'exercice d'une technique parvient pas à terminer 

correctement . Sachant que le karaté et une spécialité qui demande une grande 

agilité, coordination neuro- musculaire, ainsi qu'une capacité d'équilibre très 

élevé pour permettre aux karatékas d'optimiser ses techniques de combat. D'après 

la littérature, plusieurs auteurs ont demandés l'importance de la puissance 

musculaire dans ce domaine, et sa forte corrélation avec l'efficacité des gestes 

techniques au karaté- do, sur la possibilité du développement de la force 

musculaire, et des habiletés motrices agilité, équilibre avec altères et charges 

additionnelles et avec matériels de gymnastique nécessite 

une méthodologie scientifique dans  sa planification et son application au 

cours des séances d’entrainement et dans les exercices spécifiques choisis et dans 

quel type de travail musculaire doit être développé et la quantité de poids et quels 

types de contractions, sur les quels doit-on insister. ce fut la raison pour laquelle 

nous réalisons  cette étude de proposer un programme  spécifique de développer 

les habiletés motrices ( la force musculaire,agilité, équilibre) et son impact sur la 

force et la précision des déférent coups en karaté chez les jeunes. 

Mots clés: habiletés motrices - puissance musculaire- agilité- équilibre- 

Technique- karaté- do 
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Abstract: 

 

   The problem appears evident during the competition when combatant done 

more efforts and gives energy to perform a certain skills like TSUKI or 

MAWASHI, since he can be up to his opponent strongly with physical ability, 

but he failed to finish the movement properly, so there are shortcoming in the 

final phase of the movement, which is the injury of an opponent and won 

points.The majority of KARATE skills need certain degree of agility and 

neuromuscular compatibility and enough ability to save body balance in 

particular situation during the beating, as results of some researches and studies 

have agreed that the ability of the muscle is a fundamental factor for the 

development of motor’s performance, because of its significant link and impact 

with other physical capabilities related to performance such as fitness and balance. 

These exercises contribute to the equivalent growth for all parts of the body, 

especially regarding the balance and powers of combatant and his agility when 

performing combat’s skills, as boxing, kicking with a large coordination. And 

this could not happen except by special train to develop agility and balance to 

develop muscular and skills work in KARATE, with means, equipment and 

special tools for youth category. 

 

Keywords: exercises –motor skills –the ability of muscle –agility –balance –

performance skills –the skills of the beating 
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 مقدمـة البحث:

ر}ضة قتالية نبيلة املمارسة، عريقة النشأة، }oنية امليالد منتشرة بنواديها يف مجيع أحناء العامل      

جتلب اجلميع بفنيا¨ا ومهارا¨ا وبطوال¨ا تنمي يف اجلسد قدرات عقالنية وجسمانية كبرية وتنمي 

  ون سالح....إKا ر}ضة الكاراتيه.شجاعته، فهي وسيلة من وسائل الدفاع بد

ي من الر}ضات اليت أصبحت حتصد امليداليات اجلزائري فه  -دو- وبنظرة خاطفة للكرايت     

فوضعيته تستدعي الكثري من االهتمام، فالنوادي قليلة يف احملافل الدولية (العربية منها والقارية)،  

املشرتكني، ومواكبة التطورات العلمية احلديثة والتجهيزات ضئيلة.. لكن oإلرادة وتوسيع قاعدة 

يف التدريب الر}ضي، oإلمكان االستفادة وحتقيق األهداف حىت وإن كان السري بطيء، وألبطأ 

يف الواقع هو موضوع كيفية إعداد مصارعينا لتنمية الصفات القتالية عن طريق التمرينات البدنية 

 واملهارية للمصارع. 

رينات Kµا تلك األوضاع واحلركات اليت يؤديها الالعب مبفرده أو مع حيث تعرف التم     

الزميل أو ضمن مجاعة بدون استخدام أدوات أو استخدام لألدوات الصغرية، أو على األجهزة 

املتحركة والثابتة طبقا للمبادئ واألسس العلمية لتطوير احلركات األساسية، والصفات البدنية 

از احلركي والوظيفي بصفة خاصة وللتدريب الر}ضي بصفة عامة، كتمرينات العامة واملهارية لالجن

 )74ص 2003(خليل فوزي ابراهيم،الرشاقة والتوازن والتوافق. 

وتعترب القدرة العضلية (القوة املميزة oلسرعة) من أهم األسس اليت تعتمد عليها احلركة      

)، أن نتائج بعض األحباث 1996ن اخلطيب (واألداء البدين، فيشري عبد العزيز النمر وÄرميا

والدراسات قد اتفقت على أن القدرة العضلية من العوامل األساسية يف القدرة على تطوير األداء 

احلركي، الرتباطها وqثريها بدرجة كبرية oلقدرات البدنية األخرى املتعلقة oألداء مثل السرعة، 

  ) 126، ص 1996النمر، Äرميان اخلطيب،  التحمل، الرشاقة، واملرونة. (عبد العزيز

فالرشاقة تعرف Kµا تلك احلركات التوافقية اليت يستطيع Éا الالعب التغري يف االجتاهات      

واملستو}ت جسمه ككل أو جزء منه على األرض أو يف اهلواء يف أقل زمن ممكن وÊيقاع حركي 

ة oملهارات املركبة وحتسني الصفات البدنية سليم، حبيث تسهم يف سرعة إتقان التوافقات اخلاص

األخرى. أما مترينات التوازن تعرف Kµا تلك األوضاع واحلركات املختلفة اليت يتخذها الالعب، 
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أو يقوم Éا لتضييق قاعدة االرتكاز ورفع مركز الثقل فوق قاعدة االرتكاز، Éدف االحتفاظ  

املختلفة فلها القدرة على التحكم يف اجلسم، وترقية بتوازن جسمه أثناء أداء األوضاع واحلركات 

التوافق العضلي العصيب، أما مترينات التوافق تعرف Kµا تلك احلركات اليت يستطيع Éا الفرد 

دمج أكثر من جمموعة عضلية متشاÉة أو غري متشاÉة من أجزاء اجلسم يف اجتاهات خمتلفة، 

Kيقاع حركي سليم ويف زمن واحد كما أÊا تساهم يف التنسيق بني أجزاء اجلسم املختلفة، و

  ) 78، ص 1991واحملافظة على مستوى األداء املهاري، (Äرميان اخلطيب، 

م ورشاقتهم وتوازKم إىل       ويرى السعيد الكيالين أن املصارعني األذكياء يعملون على بناء ق̈و

ن الضرب والركل كحركات اهلجوم، درجة تفوق املتطلبات العادية للصراع، حيث ميكن أن يؤدو 

أو حركات الدفاع بسهولة خالل النزال وإذا ما راقب املصارع منو قوته ورشاقته وتوازنه، وأنه على 

قدم املساواة من حيث الكفاءة البدنية مع منافسه، فإنه سيحسم النزال ملن ميتلك هذه القدرات 

  )123،ص1996(السعيد الكيالين،  احلركية اخلاصة.

  : شكالية البحثإ -

تعترب التمرينات السابقة الذكر هلا أمهية كبرية يف ر}ضة الكراتيه اليت يعتمد الالعب فيها      

رشاقة وتوازن كتمرينات مكملة للصفات  على أداء بعض املهارات احلركية بكل قدرة عضلية،

ات الضرب اللكم والركل البدنية األخرى (القوة العضلية ،السرعة ،التحمل واملرونة). فتعترب مهار 

أساس هذه اللعبة، فاملشكلة تظهر جليا خالل املنافسة عند تقدمي املصارع مزيد من اجلهد 

) قد يصل إىل Mawashiأو مواشي ( )Tsukiوالطاقة يف أداء مهارة معينة كالتسوكي (

حلة اخلصم بقوة وقدرة جسمانية مث يفشل يف إKائها بصورة سليمة، أي هناك قصور يف املر 

النهائية للحركة واليت تتمثل يف إصابة اخلصم واحتساب النقاط. فأغلبية مهارات الكرايت تتطلب 

درجة معينة من الرشاقة، وتوافق عصيب عضلي، وقدرة كافية حلفظ اتزان اجلسم يف وضع معني 

أثناء الضرب. فمن خالل تواجد الباحث وختصصه يف هذا امليدان واحتكاكه مع املعنيني، قد 

الحظ إمهال واضح يف تنمية والتدريب على القدرات احلركية األخرى كالرشاقة والتوازن وخاصة 

لدى فئات الناشئني، واإلعتماد فقط على تنمية الصفات البدنية األساسية كالقوة العضلية 

µنواعها، والسرعة، والتحمل، واملرونة، oإلضافة إىل اعتمادهم على التدريب الشمويل، فهذه 
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مرينات تسهم يف النمو املتزن جلميع أجزاء اجلسم، خاصة فيما يتعلق oتزان وقوة املصارع الت

ورشاقته يف أداء مهارات القتالية، كالكم والركل بتوافق كبريين وهذا ال يتم إال بتمرينات ختصصية 

ري لتنمية القدرة العضلية، الرشاقة والتوازن تكون متخصصة ويف اجتاه العمل العضلي واملها

لر}ضة الكراتيه، وبوسائل وأجهزة وأدوات خاصة هلذه التمرينات، فيشري طلحة حسام الدين 

) أن نتائج بعض األحباث والدراسات قد اتفقت على أن هذه القدرات 1997واخرون (

اخلاصة من العوامل األساسية يف القدرة على تطوير األداء احلركي يف الر}ضات القتالية، 

ها بدرجة كبرية oلقدرات البدنية األخرى املتعلقة oلياقة البدنية الشاملة كالقوة الرتباطها وqثري 

. oإلضافة )89،ص 1997(طلحة حسام الدين واخرون،  العضلية والسرعة والتحمل واملرونة.

إىل رغم qكيد بعض املصادر واملراجع على أمهية هذه القدرات احلركية على األداء احلركي، إال 

ص يف الدراسات السابقة واملشاÉة يف هذا الصدد ويف هذا النوع من الر}ضات أننا سجل نا نق

خاصة. فهذه من األسباب واملشكالت الرئيسية اليت حفزتنا للقيام Éذه الدراسة ميدانيا يف كيفية 

سنة)  16-14اختيار التمرينات املناسبة لتحقيق هذا الغرض، وخاصة يف هذه املرحلة العمرية (

ص الر}ضي. ومن خالل ما  واليت تعترب مرحلة النمو السريع للنواحي البدنية والعقلية والتخص

  سبق ميكن طرح التساؤل التايل:

هل التمرينات املقرتحة تؤثر يف تنمية القدرات احلركية اخلاصة (القدرة العضلية، الرشاقة،  - 

 )Tsuki(م التوازن) وعلى حتسني أداء قوة ودقة مهارات الضرب األساسية اللك

  ) سنة ؟16- 14لدى مصارعي الكاراتيه الناشئني ( )Mawashiوالركل(

  أهداف البحث: -

إقرتاح مترينات مستهدفة لتنمية بعض القدرات احلركية اخلاصة ( القدرة العضلية، الرشاقة  - 

 16- 14والتوازن) تكون يف نفس العمل العضلي واملهاري لر}ضة الكراتيه لدى الناشئني (

  سنة). 

التعرف على qثري هذا النوع من التمرينات على فعالية األداء املهاري ملهارات الضرب  - 

  األساسية (اللكم والركل) ملصارعي الكرايت الناشئني.
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توضيح العالقة أو مدى الرتابط بني حتقيق مستوى األداء الفين (الضرب) وما يتمتع به  - 

 شاقة والتوازن.مصارع الكرايت بني القدرة العضلية وبني الر 

   فرضيات البحث:  -

 القدرة العضلية،التمرينات املقرتحة تؤثر إجيابيا يف تنمية بعض القدرات احلركية اخلاصة ( - 1

  سنة). 16- 14الرشاقة، التوازن ) لدى Äشئي ر}ضة الكرايت (

األداء  التمرينات املقرتحة لتنمية بعض القدرات احلركية اخلاصة تؤثر اجيابيا على فعالية - 2

  املهاري يف حتسني وإتقان مهارات الضرب األساسية (اللكم والركل) لناشني الكاراتيه. 

بارات بعض القدرات توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العينة التجريبية والضابطة يف اخت - 3

نة التجريبية  العيالرشاقة، التوازن) وفعالية األداء املهاري لصاحل القدرة العضلية،(احلركية اخلاصة 

 بعد التجربة.

  التعريف اإلجرائي ملصطلحات البحث:

وجد الباحث يف مصطلحات القدرة العضلية أن بعض العلماء يف مترينات القدرة العضلية:  -

هذا اâال عرفها oلقوة املميزة oلسرعة أو القوة السريعة والبعض اآلخر عرفها oلقوة املتفجرة، 

فات تتفق على أن هذا االرتباط بني صفيت القوة والسرعة إذا كان يف حيث أن العديد من التعري

أعلى شدته أي µقصى قوة وسرعة ممكنة ينتج عن ذلك عنصر يف غاية األمهية يف جمال 

التدريب، ويلعب دورا كبريا يف أداء املهارات احلركية الوحيدة وهو ما يعرف oلقوة االنفجارية أو 

) وهذا ما نشاهده عند ضرoت اللكم أو الركل يف power-explosiveالقدرة االنفجارية (

ر}ضة الكراتيه، كما ميكن أن تعرف Kµا حاصل ضرب القوة يف السرعة وميكن التعبري عنها 

 )77، ص 1998(حممد نصر الدين رضوان،  oملعادلة التالية: القدرة = القوة  السرعة.

ك احلركات التوافقية اليت يستطيع Éا الالعب التغري : فالرشاقة تعرف Kµا تلمترينات الرشاقة -

يف االجتاهات واملستو}ت جسمه ككل أو جزء منه على األرض أو يف اهلواء يف أقل زمن ممكن 

وÊيقاع حركي سليم، حبيث تسهم يف سرعة إتقان التوافقات اخلاصة oملهارات املركبة وحتسني 

ارتني" الرشاقة Kµا القدرة على التوافق اجليد الصفات البدنية األخرى. ويعرف "ماينل وك

للحركات بكل أجزاء اجلسم أو جزء معني منه على األرض أو يف اهلواء أو يف املاء كاليدين أو 
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القدم أو الرأس والقدرة على الرد الفعل السريع للحركات املوجهة اليت تتسم oلدقة وÊيقاع حركي 

ه بسرعة ويف أقل زمن ممكن وال يتطلب القوة العظمى أو سليم، مع إمكانية الفرد لتغيري وضع

  القدرة.

: يرى البعض أن التوازن هو املقدرة على االحتفاظ بوضع معني للجسم أثناء مترينات التوازن -

الثبات أو احلركة، كما يعترب مقدرة الفرد على االحتفاظ جبسمه أو أجزائه املختلفة بوضع معني 

ملعقد âموعة من األجهزة األنظمة احليوية املوجه للعمل ضد qثريات نتيجة للنشاط التوافقي ا

  )56ص 1997(أمحد فؤاد الشاذيل،  قوى اجلاذبية. 

: وهي كلمة مكونة من جزأين: كارا: معناها خالية، وتيه: معناها "يد" وتعين اليد الكراتيه -

، معناها اليد اخلالية، أي القتال أو اخلالية، فر}ضة الكراتيه ر}ضة يبانية ونوع من أنواع املصارعة

  )12ص  1995(أسامة سعيد، الدفاع عن النفس بدون سالح. 

وهي املرحلة النهائية للحركة وهي أساس لعبة الكراتيه وحتسب أداء مهارات الضرب:  -

) والضرب oلقدم أو الركل تسمى oTsukiلنقاط، فالضرب oليد أو اللكم تسمى مهارة (

)، واملهارات احلركية هي تلك املهارات اليت حتتاج إىل طريقة أداء خاصة Mawashi( مهارة

"تكنيك" أو القدرة على التوصل إىل نتيجة من خالل القيام µداء واجب حركي µقصى درجة 

 Bernard Bronchart, 1989) من اإلتقان مع أقل بذل للطاقة يف أقل زمن ممكن.

,p66) د أن كل مهارة يؤديها مصارع الكراتيه بقوة وسرعة فمن خالل التعريفات السابقة جن

  تتطلب نوعا من الرشاقة والتوازن والتوافق حىت تتسم الدقة يف األداء.

إن اجلهود املبذولة يف جمال التدريب الر}ضي نتيجة الدراسات والبحوث  الدراسات السابقة: -

م من ذلك فما زالت هناك املختلفة قد حققت تطورا كبريا يف ر}ضة الكراتيه، وعلى الرغ

مشكالت قائمة ترتبط oلعملية التدريبية اليت تتطلب حلوال علمية تقع على عاتق املدربني 

واملختصني يف الر}ضات القتالية واملصارعة، فالبحوث والدراسات تتطلب البحث عن وسائل 

واملهاري لدى وأساليب حديثة علمية معززة oلتجارب تساعد على رفع مستوى األداء البدين 

املصارعني، إال أن الدراسات املشاÉة ملوضوع حبثنا قليلة وغري شاملة، فنستعرض البعض منها 

  واليت حتيط مبوضوع البحث. 
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"أثر بر)مج تدرييب حتت عنوان  )1995دراسة السيد حممد عيسى (رسالة دكتوراه -1

داء املهاري لبعض حركات مقرتح لتطوير الرشاقة والقوة املميزة ~لسرعة على مستوى األ

وهدفت الدراسة إىل تطوير الرشاقة والقوة املميزة oلسرعة جمموعة اخلطو يف الكراتيه." 

للمصارعني والتعرف على qثري هذا الربÄمج على حتسني األداء املهاري لبعض حركات جمموعة 

والضابطة). ومشلت  اخلطو. حيث استخدم الباحث املنهج التجرييب oستخدام جمموعتني (جتريبية

مصارع موزعني على جمموعتني. حيث أن أهم التمرينات املستخدمة  34عينة البحث على 

مترينات فردية أو زوجية µدوات وأجهزة اجلمباز أو األثقال سواء احلرة أو مباكينة األثقال ( 

ضغط  -رفعة اخلطف -مد الظهر - مترينات تغيري األوضاع واإلجتاهات ،ثين الركبتني نصفا

  التعلق على العقلة..) - ثين الذراعني - األثقال فوق الصدر

ومن أهم نتائج البحث وجود حتسني معنوي يف قياسات الرشاقة والقوة املميزة oلسرعة وكذا  

  حتسني يف فعالية األداء الفين للحركات لصاحل اâموعة التجريبية. 

ثر استخدام التدريب الدائري "أ) حتت عنوان 1998( : دراسة هداAت أمحد حسانني -2

هدفت الدراسة إىل معرفة qثري استخدام يف تطوير عنصر الرشاقة والتوازن لدى الطلبة ".

التدريب الدائري املقرتح لتطوير صفات الرشاقة والتوازن عند طلبة كلية الرتبية الر}ضية. عينة 

ة). وخلصت الدراسة إىل أن طالبا موزعني إىل جمموعتني (جتريبية وضابط 66البحث مكونة من 

برÄمج التدريب الدائري املقرتح كان له qثري إجيايب يف تطوير صفة الرشاقة والتوازن عند أفراد 

اâموعة التجريبية بشكل واضح. حيث أوصت الباحثة oستخدام أسلوب التدريب الدائري  

زء التمهيدي من الدراسة كطريقة تنظيمية oستخدام طريقة العمل الفرتي املنخفظ الشدة يف اجل

  يف الرتبية الر}ضية ملا له من أثر إجيابيي على تنمية الرشاقة والتوازن. 

:" بر)مج تدرييب ختصصي املقرتح حتت عنوان): 2006كتشوك سيدي حممد (  -3

بتمرينات األثقال لتنمية القوة العضلية وحتسني مستوى األداء لبعض مهارات اإللقاء 

كان هدف البحث وضع برÄمج تدرييب ختصصي بتمرينات األثقال اجليدو"  (الرمي) يف رAضة

ملصارعي اجليدو األواسط لتنمية القدرة العضلية والتعرف على qثري الربÄمج املقرتح oألثقال على 

فعالية األداء املهاري ملهارات اإلسقاط. كما هدف البحث للتعرف على نسبة التقدم يف القوة 
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موعة عضلية على حدى والتعرف على التمرينات املناسبة oألثقال اليت ختدم العضلية لكل جم

العمل العضلي لر}ضة اجليدو. مت اختيار عينة البحث بطريقة عمدية من منتخبات ر}ضة اجليدو 

مصارعا ذكور من نفس املواصفات اجلسمانية كما يبدو  20لوالية مستغامن واليت بلغ عددهم 

سنة ومل يسبق هلم التدريب oألثقال  19- 17كغ والسن   66ة أقل من من مظهرهم وفئة وزني

حىت يتسىن ضبط جمموعة من املتغريات، وقسمت العينة إىل جمموعتني (جتريبية والضابطة).  

كشفت نتائج الدراسة إىل أن برÄمج تدريب األثقال املقرتح أدى إىل تطور القوة العضلية 

 قياسها، وأفرزت نتائج املعاجلة اإلحصائية على وجود فروق للمجاميع العضلية الرئيسية اليت مت

ذات داللة إحصائية بني نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعينيت البحث لصاحل العينة التجريبية 

  بعد التجربة يف اإلختبارات القوة العضلية واختبارات فعالية األداء املهاري ملهارات الرمي. 

  ) 2007: (وجيه أمحد الشمندي-4

" �ثري بر)مج تدرييب لتطوير بعض القدرات احلركية اخلاصة على فعالية األداء موضوعها 

.من أهدافها إعداد برÄمج تدرييب لتطوير بعض القدرات املهاري واخلططي لدى املصارعني "

التحمل)، مع دراسة العالقة بني تطوير  –احلركية اخلاصة للمصارعني ( القوة املميزة oلسرعة 

بعض القدرات احلركية اخلاصة على فعالية األداء املهاري واخلططي لدى املصارعني. أجري 

سنة)، ومت  19) العب مصارع روماين (مصارعني كبار فوق 40البحث على عينة قوامها (

مصارعا.  20مصارعا وأخرى ضابطة وعددها  20تقسيم العينة إىل جمموعة جتريبية وعددها 

درييب املقرتح إىل تطوير التحمل اخلاص لدى اâموعة التجريبية األوىل حيث أدى الربÄمج الت

oملقارنة âoموعة الضابطة األوىل بعد املرحلة األوىل من التجربة. وأظهر الربÄمج التدرييب املقرتح 

لتطوير القوة املميزة oلسرعة حتسنا معنو} ملموسا لدى اâموعة التجريبية الثانية oملقارنة 

o مج التدرييب املقرتحÄموعة الضابطة الثانية بعد املرحلة األوىل من التجربة. كما أظهر الربâ

العب  20لتطوير القدرات احلركية اخلاصة تطورا معنو} ملموسا لدى اâموعة التجريبية ككل (

  املمثلة يف التجربة األوىل والثانية) oملقارنة âoموعة الضابطة بعد الربÄمج.
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  جراءات البحث امليدانية:إ

استخدم الباحث املنهج التجرييب بتصميم جمموعتني متكافئتني (جمموعة منهج البحث:  -

  جتريبية وجمموعة ضابطة) مع قياس قبلي وبعدي. 

- 14أجري البحث على عينة من مصارعي الكراتيه من صنف األشبال (عينة البحث:  -

دو  - مدية من منتخبات النادي الر}ضي للكرايتسنة)، ومت اختيار عينة البحث بطريقة ع16

كلغ)، أي 58مصارعا ذكور، من نفس الوزن (أقل من  40بوالية معسكر واليت بلغ عددهم 

) 2من نفس املواصفات اجلسمانية كما يبدو من مظهرهم، وسنوات التدريب (أكثر من سنتني (

عني اجلدد وهذا حىت يتسىن ضبط تدريب) ودرجة احلزام (برتقايل، أخضر)، ومت استبعاد املصار 

اإلجرائي âموعة من املتغريات. وقسمت العينة إىل جمموعتني إحدامها جتريبية واشتملت على 

مصارعا) طبق عليها الربÄمج التدرييب oستخدام مترينات اخلاصة oلقدرة العضلية (القوة  20(

مصارعا) اليت تركت 20على ( املميزة oلسرعة) وoلرشاقة والتوازن، وأخرى ضابطة اشتملت

  متارس التحضري البدين واملهاري العادي. 

  جماالت البحث: -

التابعة للمركب الر}ضي بوالية معسكر.  DOJOأجنز البحث يف القاعة ا�ال املكاين: -

وهذه القاعة متارس فيها مجيع الر}ضات القتالية واليت تتوفر على أدوات وأجهزة اجلمباز واألثقال 

  وسائل الكافية واملناسبة إلجراء هذه الدراسة .وال

  لقد امتدت فرتة العمل التجرييب على مرحلتني أساسيتني مها:ا�ال الزماين:  -

 10/11/2011متثلت يف إجناز التجربة االستطالعية واليت امتدت من  -  :املرحلة األوىل  

  وتضمنت هذه املرحلة اخلطوات التالية: 10/12/2011إىل

  ة البحث يف االختبارات حسب األغراض املراد قياسها.فرت  - 

  فرتة إجناز االختبارات القبلية والبعدية للتجربة االستطالعية. - 

متثلت هذه املرحلة يف تطبيق التجربة األساسية حيث امتدت   -املرحلة الثانية: 

ص تدريبية يف األسبوع. وخالل هذه  3، بواقع 15/03/2012إىل 20/12/2011من حص

أما   17/12/2011إىل 15/12/2011الفرتة الزمنية أجنزت االختبارات القبلية بتاريخ من 
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 أشهر من العمل التدرييب أي من 03االختبارات البعدية فقد أجنزت بعد قرابة 

ص يوم واحد لإلختبارات البدنية وبعد . 22/03/2012 إىل 20/03/2012 حيث خص

  يوم راحة أجنزت اإلختبارات املهارية.

  أدوات البحث: -

لقد استخدم الباحث ألجل اجناز حبثه عن النحو األفضل وحتقيقا ألهدافه املنشودة جمموعة  - 

  من األدوات التالية:

اإلختبارات  - اإلستبيان -املقابالت الشخصية املباشرة  -املصادر واملراجع العربية واألجنبية  - 

ازن) واختبارات األداء املهاري (مهارات الضرب) البدنية (اختبارات القدرة العضلية، الرشاقة والتو 

  الربÄمج التدرييب املقرتح. -

لضمان السري احلسن لتجربة البحت قام الباحث Éده التجربة الدراسة اإلستطالعية: 

  االستطالعية واستخدم فيها اخلطوات التالية: 

إجراء جمموعة من : اقتضت طبيعة هذا البحث الزAرات امليدانية واملقابالت الشخصية* 

الز}رات امليدانية واملقابالت الشخصية من داخل وخارج الوالية مع بعض املختصني يف هذه 

الر}ضة للوقوف على واقع تدريب ر}ضة الكاراتيه والطرق التدريبية املستخدمة واملتعلقة مبوضوع 

قصور استخدام البحث، واليت استطاع من خالهلا الباحث تثمني إشكالية البحث يف اكتشاف 

بعض التمرينات لتنمية قدرات حركية اخلاصة واألساسية لر}ضة الكراتيه كتمرينات القدرة 

ص الباحث  العضلية، الرشاقة والتوازن تكون يف اجتاه األداء املهاري هلذه الر}ضة، كما استخل

لسرعة اعتماد املدربني على الصفات البدنية األساسية خالل التحضري كالقوة العضلية وا

والتحمل واملرونة دون القدرات احلركية األخرى، oإلضافة إىل إمهال هذا النوع من التحضري 

لفئات الناشئني وعدم استخدام الوسائل واألدوات التدريبية لرفع مستوى األداء البدين واملهاري  

  كأجهزة اجلمباز واألثقال.

نة عرضت على األساتذة واحملكمني : يضم يف حمتواه جمموعة من االختبارات املقناستبيان - 

ألخذ øرائهم حول أنسب اإلختبارت اليت تقيس بصدق وثبات وموضوعية بعض اختبارات 
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القدرات احلركية اخلاصة (اختبارات القدرة العضلية، الرشاقة والتوازن) واليت هلا عالقة oألداء 

  املهاري يف ر}ضة الكراتيه. 

ة من االختبارات األداء املهاري عرضت على مدريب ر}ضة االستبيان يضم يف حمتواه جمموع - 

الكراتيه لقياس األداء املهاري و املتمثل يف مهارات الضرب ( اللكم والركل) املتعدد اجلوانب يف 

تتمثل يف قدرة املصارع على تسجيل أكرب عدد ممكن ) Mawashi –Tsukiالصراع عاليا (

ة. كما عرض على بعض املشرفني على الفرق ù يف كل جول30من النقاط الصحيحة ملدة 

  دو.-الوطنية لر}ضة الكرايت

استبيان موجه إىل أساتذة التدريب الر}ضي لتحكيم الربÄمج التدرييب املقرتح oستخدام  - 

مترينات ختصصية لتنمية القوة املميزة oلسرعة وصفة الرشاقة والتوازن µجهزة أو بدوKا تكون يف 

لي واحلركي واملهاري يف ر}ضة الكراتيه أو الر}ضات القتالية، مع مكوÄت محل اجتاه العمل العض

  التدريب من الشدة واحلمل وعدد التكرارات وفرتات الراحة...

  مواصفات اإلختبارات املستخدمة :

  اإلختبارات البدنية: -1

) : لقياس ù 10(أكرب عدد من املرات ثين ومد الذراعني يف  * إختبار التعلق على العقلة

  )112، ص 1990(عبد العايل Äصيف وآخرون،  القدرة العضلية لعضالت األطراف العلوية.

: لقياس القدرة العضلية  * إختبار ( سارجنت ) الوثب العمودي من الثبات (سنتمرت)

  لعضالت الرجلني.

حتفاظ : لقياس رشاقة وقدرة الالعب على الوثب بدقة واإل * إختبار اإلنتقال فوق العالمات

إىل  1عالمة وتثبيتها على األرض، يقفز املخترب على العالمات من  o11لتوازن : بعد وضع 

مع تغيري قدم اهلبوط يف كل وثبة، مث حياول الثبات عند كل نقطة أطول مدة ممكنة أقصاها  11

درجات عن كل  ù10، وأن يكون االرتكاز على مشط القدم يف كل مرة. حيث تسجل  5

درجات األخرى فتسجل عن كل ùنية  5درجات منها عند الوثب بصورة صحيحة أما  5وثبة، 

(عالء  درجة. 100يستطيع أن يثبت فيها بعد اهلبوط وÉذه الصورة تصبح الدرجة الكاملة 

  )223، ص 2010الدين حممد عليوة، 



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
نموالریاضیة  جامعة مستغا  

252 

املخترب من  ù): يبدأ20: إختبار اإلنبطاح املائل من الوقوف (إختبار بريي * إختبار الرشاقة

وضع الوقوف مث يتحرك إىل وضع القرفصاء مث إىل وضع اإلنبطاح املائل، مث العودة إىل وضع 

ù وكل عملية  20القرفصاء وأخريا إىل وضع الوقوف مستقيما ويتكرر اإلختبار بسرعة ملدة 

 وقوف حتسب عالمة واحدة.

احتفاظ بتوازنه بعد الوقوف ) : قياس قدرة الالعب على balance teste(* إختبار التوازن 

(حممد نصر الدين  دقيقة. 1على إحدى القدمني ألكرب فرتة ممكنة (oلثواين) ملدة أقصاها 

  )249، ص 1998رضوان، 

  اإلختبارات األداء املهاري: - 1-2

): قياس قوة وسرعة ودقة الضربة Tsuki( * إختبار أداء اللكمة املستقيمة األمامية الطويلة

ù. فبعد وضعية االرتكاز للقدمني يبدأ  30الضرoت الصحيحة يف مدة من خالل عدد 

الالعب oلكم بقبضة اليد الضاربة مع إرجاع اليد غري الضاربة إىل اخللف بسرعة واليت تستقر 

جبانب اجلذع ومالصقة له فوق احلزام، كما جيب أن تتجه ركبة قدم االرتكاز إىل األمام بينما 

ال¨ا منقبضة جدا، حيث حتسب عدد الضرoت (اللكمات) الصحيحة القدم اخللفية تكون عض

  ù. 30على وسادة اللكم وعلى عالمة إرشادية الصقة خالل 

): قياس قوة وسرعة ودقة الركلة اجلانبية. من وضع Mawashi( * إختبار أداء الركلة اجلانبية

لجانب وألعلى على كامل امتدادها اإلتزان اجلانيب يقوم الالعب برفع ركبة القدم الراكلة الضاربة ل

درجة للركبة حبيث تصبح الساق والفخذ على إستقامة واحدة وحني تصطدم  180حمقق زاوية 

oهلدف يتم سحب الركبة للقدم الضاربة للخلف مث متابعة نزوهلا خلفا للوصول لوضع اإلتزان 

ادة الركل وعلى األمامي الذي اختذه الالعب. حيث حتسب عدد الركالت الصحيحة على وس

، ص 2005(أمحد حممود إبراهيم، عاطف حممد اoظة،  ù. 30عالمة إرشادية الصقة خالل 

189(  

: خالل هذه اخلطوة تناول الباحث هذه اإلختبارات املنتقاة األسس العلمية لإلختبارات -

ي وبعدي) البدنية (القدرات احلركية اخلاصة) واملهارية oلتجريب يف فرتة أسبوع (اختبار قبل

للتأكد من ثقلها العلمي حيث مت اختيار عينة أخرى (كعينة استطالعية) بطريقة عمدية من 
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دو الناشئني التابعني لنادي احملمدية بوالية معسكر من نفس مواصفات عينة -العيب الكرايت

مصارعني. فبعد املعاجلة اإلحصائية qكد أن مجيع  08البحث األساسية والذي بلغ عددهم 

  ختبارات ذات صدق وثبات وموضوعية. اإل

  خطوات ومراحل تطبيق الرب)مج التدرييب املقرتح.

  ختطيط العام للرب)مج: -

وحدات تدريبية يف  3مت تطبيق الربÄمج كأحد مكوÄت الربÄمج التدرييب العام للفريق ،بواقع 

فرتة التأسيس، وفرتة األسبوع، وقد مت تقسيم الربÄمج إىل ثالث دورات متوسطة (شهرية) وهـي 

أسابيع  5اإلعداد، وفرتة ما قبل املنافسة، حيث تستغرق كل فرتة تدريبية مدة 

)Mesocycle دورات صغرية ( 4). وكل دورة متوسطة تتكون مـنMicrocycle دورة+ (

تكميلية صغرية الستعادة االستشفاء، حيث تزداد شدة التدريب وتنخفض عدد مرات التكرارات  

ص وقت لكل وحدة تدريبية لتنمية هذه القدرات قدره (كلما تقدم  -30الربÄمج، وقد خص

  دقيقة). 40

دو من القوة العضلية والقدرة من -ويشري حممود إبراهيم أنه حسب متطلبات ر}ضة الكرايت

املفضل استخدام برÄمج مركب يعتمد على كل من القوة والقدرة معا مع ارتفاع نسبة تدريبات 

 املميزة oلسرعة) على حساب نسبة تدريبات القوة كلما اقرتب موعد املسابقة. القدرة (القوة

  )78، ص 1995(أمحد حممود إبراهيم، 

مترينات أساسية على ماكينة  8وحدة تدريبية oألثقال oستخدام  15اشتمل الربÄمج على    

وعات كل جمموعـة جمم 3أو أجهزة األثقال احلديثة واملتعددة احملطات، ويؤدى كل مترين من 

) من احلد األقصى، حبيث تكون هذه التمرينات يف نفس اجتاه العمل %75-60بشدة (

العضلي الذي يستخدمه العب الكرايت أثناء الصراع، كتمرينات السحب واجلذب والرفع بسرعة 

أداء عالية وµقصى جمهود متفجر ممكن يف كل التكرارات مع ثبات حلظي يف كل مترين حوايل 

  )58، ص 2000(عبد العزيز النمر، Äرميان اخلطيب، ùنية . 03-05

أما مترينات الرشاقة تتمثل يف التمرينات اليت يستطيع الالعب التغيري يف اجتاهات ومستو}ت - 

جسمه ككل أو جزء منه على األرض أو يف اهلواء يف أقل زمن ممكن وÊيقاع حركي سليم أي 



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
نموالریاضیة  جامعة مستغا  

254 

افق مبساعدة بعض أدوات األثقال كأثقال احلرة والكرات الطبية بقدر كبري من السرعة والدقة والتو 

وبعض أجهزة اجلمباز كاستخدام احلبل والوثب فوق الصناديق، واجلري املتعرج والدحرجة.. مع 

-5الرتكيز على اإلنقباضات العضلية املشاÉة حلركات اللكم والركل يف الكرايت، بفرتة ما بني 

  ين بطريقة التدريب التكراري.   ù وoلشدة القصوى لكل متر 10

أما مترينات اإلتزان هي معظمها مترينات التحكم يف مركز ثقل اجلسم يف خمتلف األوضاع - 

فتحرك خبطوات قصرية والزحف واتساع قاعدة االتزان كتمرينات فردية أو زوجية مع الزميل أو 

  املهاري لر}ضة الكرايت.على أجهزة اجلمباز، حبيث تكون معظم التمرينات يف اجتاه األداء 

كما استخدم الباحث نظام التدريب الدائري، وهو أفضل أسلوب لتنمية هذه القدرات   - 

oلطرق التدريب املختلفة (املستمر، الفرتي املرتفع واملنخفض الشدة، التكراري..)، حيث تكون 

 – 30بني  مترين، مدة التمرين ما 15- 10هذه التمرينات على شكل حمطات ترتاوح ما بني 

د بني اâموعات، وقد يؤدي  2إىل  ù1 بني احملطات، وبني  ù30، مع فرتة راحة  40

  دورات حسب اهلدف. 3الالعب دورة أو دورتني أو 

  عرض وحتليل نتائج اإلختبارات القبلية لعينيت البحث: - 1

ية والضابطة)، وعلى إثر بعد إجراء االختبارات البدنية واملهارية القبلية لعينة البحث (التجريب   

) tالنتائج احملصل عليها قام الباحث بدراسة مدى جتانس هذه العينة مستخدما اختبار (

  "ستيويدنت" وأفرزت هذه العملية على النتائج التالية:

  

  يوضح القياسات األنرتوبومرتية لعينيت البحث ) 01رقم (  جدول

  ةا�موعة الضابط  ا�موعة التجريبية  املتغريات
T  

  اجلدولية

T  

حملسوبة   ا

الداللة 

    اإلحصائية
املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  1.68  0.86  15  0.86  15  الســن

عند درجة 

احلرية 

0.05  

  غري دال  0.43

 غري دال  0.22  0.03  1.61  0.05  1.59  الطــول

 غري دال  0.44  2.04  54.10  2.09  55.40  الــوزن

 غري دال  0.38  0.80  3.00  0.63  3.30  العمر التدرييب
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حملسوبة فـي االختباراتt) يبني قيمة (2( اجلدول رقم   القبلية لعينة البحث. ) "ستيويدنت" ا

  

  

االختبارات                                  الدراسة 

  اإلحصائية

عدد 

  العينة

درجة 

احلرية 

-ن2(

2(  

القيمة 

  اجلدولية

القيمة  

حملسوبة   ا

الداللة 

  اإلحصائية

ت البدنية
االختبارا

  

  ù)10إختبار التعلق على العقلة ( -1

40  38  1.68  

  غري دال  0.44

  غري دال  0.35  سارجنت (سم) -الوثب العمودي -2

  غري دال  ù  0.57)20تغيري األوضاع (–اختبار الرشاقة  -3

تقال فوق العالمات االن –اختبار الرشاقة والتوازن  -4

  (درجة).

  غري دال  0.28

5-  (ù) اختبار التوازنbalance teste 1.30  غري دال  

األداء 

املهاري
  

  غري دال  30ù  1.36 (tsuki)اختبار أداء اللكمة املستقيمة  -1

  غري دال  30ù (Mawashi)  0.90إختبار أداء الركلة اجلانبية  -2

  0.05مستوى الداللة: 

) عدم وجود فروق معنوية بني هذه املتوسطات أي أن 1،2يتضح من اجلدولني رقم (     

الفروق احلاصلة  ليست هلا داللة إحصائية يف مجيع القياسات أو االختبارات األنرتوبومرتية 

والبدنية (القدرات احلركية اخلاصة)، واإلختبارات األداء املهاري وoلتايل فإن هذا التحصيل 

صائي يؤكد على مدى جتانس عينيت البحث (التجريبية والضابطة) يف هذه االختبارات، ألن اإلح

  ) اجلدولية.t) احملسوبة أصغر من قيمة (tمجيع القيم (

لعينيت البحث  األعمدة البيانية توضح الفرق يف نتائج املتوسطات احلسابية لالختبارات القبلية والبعدية

  : 

0
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  عمدة البيانية توضح نتائج املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية اخلاصة ~ختبارات القدرات البدنيةاأل
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نالحظ من خالل نتائج األشكال البيانية أن العينة التجريبية حققت أكرب متوسط حسايب      

االختبارات البدنية  يف مجيع هذابني نتائج االختبار القبلي والبعدي مقارنة oلعينة الضابطة و 

ذلك إىل فعالية برÄمج التمرينات املقرتح الذي أدى إىل تطوير واملهارية، حيث يعزي الباحث 

    القدرات احلركية اخلاصة وإىل حتسني فعالية األداء املهاري املطبق على العينة التجريبية.

  عرض وحتليل نتائج اإلختبارات البعدية لعينيت البحث: - 2

  ) "ستيويدنت" احملسوبة فـي االختبارات البعدية لعينة البحثt) يبني قيمة (3(م اجلدول رق

  الدراسة اإلحصائية                               

  االختبارات

عدد 

  العينة

القيمة 

  اجلدولية

القيمة  

  احملسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

ت البدنية
االختبارا

  

  ù)10إختبار التعلق على العقلة ( -1

40  1.68  

  دال 2.45

  دال 2.50  سارجنت (سم) -الوثب العمودي -2

  دال ù  1.95)20تغيري األوضاع (  -اختبار الرشاقة  -3

االنتقال فوق العالمات  –اختبار الرشاقة والتوازن  -4

  (درجة).
2.04 

  دال

5-  (ù) اختبار التوازنbalance teste 1.92 دال  

األداء املهاري
  دال 30ù  2.24 (tsuki)ر أداء اللكمة املستقيمة اختبا -1  

  30ù (Mawashi)إختبار أداء الركلة اجلانبية  -2
  دال 2.73

  أوال : ~لنسبة إلختبارات القدرة العضلية

" احملسوبة يف االختبارات البدنية البعدية t ) الذي يوضح قيم "3من خالل اجلدول رقم (     

صفة القدرة الع صاحل اâموعة اخلاصة ب ضلية، تبني وجود فروق معنوية بني نتائج اâموعتني هي ل

التجريبية يف قياس القدرة العضلية، مما يبني األثر اإلجيايب لربÄمج مترينات oستخدام أجهزة 

األثقال يف ز}دة القوة وحتسني القدرة للمجموعات العضلية املختلفة يف تنمية القوة املميزة 

اف العلوية والرجلني، واليت تعترب من اâاميع العضلية اليت جيب الرتكيز عليها يف oلسرعة لألطر 

الكرايت، حيث أن هذا النوع من التمرينات تعزز من تقوية األو�ر واألربطة واألنسجة الضامة يف 

  العضلة مما يؤدي إىل تطوير قوة اإلرتكاز عند أداء مهارات الضرب (اللكم، الركل).
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باحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة oإلضافة ويرى ال    

صمم جيدا يؤدي إىل تنمية القوة والقدرة،  إيل املالحظات الشخصية أن برÄمج مترينات القوة امل

حيث أن هذه النتيجة بشكلها العام واخلاصة بتنمية صفة القدرة العضلية تتفق مع نتائج 

 %3- 1) أن معدل منو القوة يرتاوح ما بني  sharkeyقة، فقد قرر شاركي (الدراسات الساب

صل  يف املتوسط أسبوعيا، وأن العضالت غري املدربة من قبل تتحسن بسرعة أكرب وميكن أن ت

. ويذكر حممد )93، ص 2004(حممد جابر بريقع، إيهاب فوزري بدوي،  أسبوعيا 5%- 4

التحسن يف القوة العضلية على املدرب أن يتذكر أنه  عبد الرحيم إمساعيل أنه عند تقييم مدى

أو أكثر وذلك خالل األسابيع  %20حيدث حتسن معنوي (ملموس) يف القوة العضلية بنسبة 

خالل  %43مـن برÄمج  التدريب، وتتجاوز نسبة التحسن فـي القدرة العضلية أكثر من  4- 3

صغار غري املدربني 12- 8األسابيع   ، ص 1998مد عبد الرحيم إمساعيل، (حم oملقارنة oل

. ويشري مفيت إبراهيم محاد أن الز}دة الكبرية يف حجم العضالت حتدث خالل مرحلة )78

الذي يعمل على ز}دة حجم العضالت  "التستوستريون"البلوغ نتيجة ز}دة كبرية إلفراز هرمون 

، ص 2000إبراهيم محاد،  (مفيت وكذلك الوزن وoلتايل يؤدي ذلك إىل حتسن القدرة العضلية 

، فأن برÄمج مترينات القوة املقرتح ذات فاعلية يف تطور القوة املميزة oلسرعة ملصارعي )54

سنة) مما قد يدعم االفرتاض أن الربÄمج املقرتح لالرتقاء oلقدرة 16 - 14الكرايت الناشئني (

ى الرشاقة والتوازن وعلى مستوى العضلية يؤثر qثريا إجيابيا على تنمية القدرات احلركية األخر 

  تنمية األداء املهاري.

  µنيا : ~لنسبة إلختبارات الرشاقة والتوازن

" احملسوبة يف االختبارات البعدية اخلاصة t) الذي يوضح قيم"3من خالل اجلدول رقم(    

صفيت الرشاقة والتوازن تبني وجود فروق معنوية بني اâموعتني، ألن جمموع قيم " حملسوبة " اtب

صاحل 1.68" اجلدولية واليت بلغت (tأكرب من قيمة " )، وأن هذه الداللة اإلحصائية هي ل

اâموعة التجريبية، ويعزى الباحث ذلك إىل فعالية برÄمج التدريب التخصصي على مترينات 

واإلنقباض الرشاقة والتوازن املقرتح واملطبق على اâموعة التجريبية يف ز}دة املدى الكامل للحركة 

صر السرعة للمجموعات العضلية، فهناك أنواع من مترينات الرشاقة ¨دف  الناجح واآلمن لعن
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إىل تنمية السرعة احلركية والقدرة على تغيري األوضاع واالجتاهات، عكس العينة الضابطة اليت مل 

ركيز املدربني حتقق تطورا كبريا يف تنمية هذه القدرات اخلاصة وهذا يف رأي الباحث راجع إىل ت

صفات البدنية والتدريب الشمويل دون الرتكيز على هذه القدرات اخلاصة   على تنمية كافة ال

  كرشاقة والتوازن واليت هلا عالقة مباشرة oألداء املهاري. 

  µلثا : ~لنسبة إلختبارات األداء املهاري

 االختبارات املهارية " احملسوبة يفt) الذي يوضح قيم"3من خالل نتائج اجلدول رقم (      

صاحل  البعدية تبني وجود فروق معنوية بني اâموعتني، وأن هذه الداللة اإلحصائية هي ل

اâموعة التجريبية، ويعزى الباحث ذلك إىل فعالية برÄمج التدريب بتمرينات التخصصية لتنمية 

طبق على اâموعة بعض القدرات احلركية اخلاصة (القدرة العضلية، الرشاقة والتوازن) وامل

التجريبية يف ز}دة وحتسني القدرة العضلية للمجموعات العضلية املختلفة وز}دة كل من صفيت 

الرشاقة واملرونة  أثر إجياo على فعالية األداء املهاري يف حتسني وتطوير قوة ودقة أداء مهارات 

النتيجة تتفق مع ما  الضرب oألساليب املختلفة (اللكم، والركل)، ويرى الباحث أن هذه

أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة أن هناك ارتباطا  وثيقا ومباشرا بني القوة واملهارة وأن 

برÄمج تدريب القوة املصمم جيدا بتمرينات األثقال من أفضل وأسرع الوسائل وأكثرها فاعلية 

وهذا يف حتقيق التناسق  يف تنمية وتطوير القدرة العضلية ويف تطوير كل من الرشاقة والتوازن

والتحكم يف أجزاء اجلسم وجعل العضالت أكثر استجابة إلتقان املهارات احلركية األساسية 

  .)131، ص 2004(سانييت مسيث،  وارتفاع مستواها

  استنتاجات عامة:

بعد املعاجلة اإلحصائية تبني أن كال عينيت البحث التجريبية والضابطة متجانستني يف      

رات البدنية (القدرات احلركية اخلاصة، القدرة العضلية، الرشاقة والتوازن) ويف االختبارات االختبا

األداء املهاري واملتمثلة يف أداء مهارات الضرب (اللكم، الركل)، وهذا التجانس سجل يف بداية 

شاقة أما عن برÄمج تدريب oستخدام مترينات القدرة العضلية ومترينات الر  التجربة األساسية.

والتوازن املطبق على âموعة التجريبية فإن نتائج االختبارات البعدية توضح مدى التطور الذي 

  حققته اâموعة التجريبية مقارنة âoموعة الضابطة يف مجيع هذه االختبارات البدنية واملهارية. 
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درة العضلية وحتسني فقد تبني لنا مدى التطور الذي حققته اâموعة التجريبية يف تطوير الق    

صفيت الرشاقة واملرونة وز}دة فعالية األداء املهاري، وهذا ما يدفعنا oلقول أن برÄمج التدريب 

oستخدام مترينات لتنمية بعض القدرات احلركية اخلاصة كان أكثر فاعلية يف تنمية القدرة 

مع اâموعة الضابطة اليت طبق  العضلية والرشاقة والتوازن، وحتسني فعالية األداء املهاري مقارنة

  عليها التدريب oلطريقة التقليدية.

  مناقشة فرضيات البحث: -

  ~لنسبة للفرضية األوىل: -

إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تثبت صحة فرضية البحث األوىل، حيث توضح      

قدرات احلركية اخلاصة الداللة اإلحصائية للفروقات احلاصلة بني متوسطات نتائج اختبارات ال

(القدرة العضلية، الرشاقة والتوازن) القبيلة والبعدية لعينيت البحث أن الربÄمج التدرييب التخصصي 

oستخدام مترينات لتنمية هذه القدرات احلركية µجهزة األثقال واجلمباز الذي طبق على اâموعة 

وية والسفلية، وأن استخدام برامج القوة التجريبية أدى إىل تنمية القدرة العضلية لألطراف العل

سنة) قد أدى إىل ز}دة القدرة العضلية، وأن مترينات 16-14بتمرينات األثقال للناشئني  (

صفات البدنية األخرى كرشاقة والتوازن،  القدرة العضلية هلا qثري مباشر وأساسي على تنمية ال

ائج األحباث السابقة يف qكيد احلقائق ويرى الباحث أن هذا التحصيل اإلحصائي يتطابق مع نت

  اهلامة التالية:

إن الناشئني يف هذه املرحلة ميكنهم اكتساب قوة وقدرة عضلية نتيجة برامج القوة املتدرجة  - 

واملصممة جيدا، وأن مجيع نتائج هذه األحباث أكدت حدوث ز}دة معنوية يف القوة العضلية 

  يب oألثقال.للناشئني الذين استخدموا برامج للتدر 

رفض االعتقاد السائد أنه ال فائدة من تدريب القدرة العضلية oألثقال للناشئني يف خمتلف  -

سنة بطريقة 14املراحل، حيث يذكر كرامر وفليك أن التدريب oألثقال للناشئني يبدأ بعد سن 

ضعفا يف 20دل أكثر خصوصية للنشاط املمارس، وأن مرحلة البلوغ واملراهقة تؤدي إىل ز}دة تعا

الذي يساعد على االنقباضات العضلية وحجم العضالت والقوة  "التستسرتون"إنتاج هرمون 
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صبح حينئذ هدف التدريب  ، 2004(خالد العامري،  العضلية ووزن اجلسم مبعدالت عالية فت

  . )67ص 

صفات البدنية كالسرعة و  - الرشاقة التدريب على القدرة العضلية هام وأساسي يف تنمية بعض ال

والتوازن واملرونة، فيذكر موران وماجلني أنه كان من املعتقد أن تدريب القوة العضلية يؤدي إىل 

التقليل املدى احلركي والسرعة والتوازن لدى الر}ضيني، حيث أكدوا أن التدريب oألثقال ليس 

ة وخالل املدى له qثري ضار على الرشاقة واملرونة والتوازن وذلك عندما يؤدى بطريقة مناسب

  .    )199، ص 1997(ليلى زهران،  الكامل للحركة

  ~لنسبة لفرضية البحث الثانية: -

توضح الداللة اإلحصائية للفروقات احلاصلة بني متوسطات نتائج االختبارات املهارية      

عض القبيلة والبعدية لعينيت البحث أن الربÄمج التدرب التخصصي oستخدام مترينات لتنمية ب

القدرات احلركية اخلاصة (القدرة العضلية، الرشاقة والتوازن) املقرتح الذي طبق على اâموعة 

التجريبية أدى إىل حتسني مستوى األداء املهاري واملتمثل يف قوة ودقة أداء مهارات الضرب 

بية أداء الركلة اجلان - )، والركلTsukiأداء اللكمة املستقيمة األمامية الطويلة (- (اللكم 

)Mawashiسنة). ويتفق الباحث أن هذا 16- 14دو الناشئني (- )) ملصارعي الكرايت

التحصيل اإلحصائي يتطابق مع نتائج األحباث والدراسات السابقة يف qكيد حقائق هامة أن 

برامج تدريب oستخدام مترينات لتنمية بعض القدرات احلركية اخلاصة كالقدرة العضلية والرشاقة 

صممة جيدا وتكون يف اجتاه العمل العضلي واحلركي لر}ضات القتالية كالكرايت تؤدي والتوازن امل

إىل تطوير األداء الفين وحتسني التوافق احلركي املهاري وحتسني التوافق بني اâموعات العضلية 

قاء العاملة. احلقيقة العلمية تؤكد أن االرتقاء مبستوى القدرة العضلية سوف يتبعه oلضرورة االرت

oملستوى القدرة احلركية والسرعة احلركية كالرشاقة ومن مت االرتقاء oألداء املهاري، إذ أن حتسني 

األداء الر}ضي واملقدرة على تنفيذ املهارات احلركية املختلفة يعد أحد املتطلبات املنتظرة من 

رة يف الوقاية من برÄمج تدريب على القدرات احلركية اخلاصة للناشئني وإىل الز}دة املنتظ

اإلصاoت. كما يرى الباحث أن هذه النتيجة أيضا تتفق مع عدد حمدود من الدراسات اليت 

تناولت qثري تدريب بعض القدرات احلركية اخلاصة على أداء املهارات احلركية املختلفة لدى 
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الرقمية لدى الناشئني يف خمتلف املراحل واليت أشارات إىل حدوث ز}دة معنوية يف املستو}ت 

السباحني، ومستوى أداء املهاري للجملة احلركية لالعبات اجلمباز، وحتسني فعالية األداء املهاري 

ملهارات االلقاء (الرمي) يف اجليدو، oإلضافة إىل نتائج الدراسات األخرى اليت أشارت أن هناك 

ارة وأن برÄمج تدريب القوة ارتباطا وثيقا ومباشرا بني تنمية بعض القدرات احلركية اخلاصة وامله

املصمم جيدا بتمرينات األثقال واجلمباز املختلفة هي من أفضل وأسرع الوسائل وأكثرها فاعلية 

يف تنمية وتطوير القوة والقدرة العضلية وحتقيق التناسق والتوازن والتحكم يف أجزاء اجلسم وجعل 

، 2010(عالء الدين حممد عليوة،  ةالعضالت أكثر استجابة إلتقان املهارات احلركية األساسي

  . )78ص 

ويتفق كل من السعيد نداء الكيالين وهارة والرسون أن املصارعني األذكياء يعملون على      

م  وقدرا¨م احلركية املتمثلة يف مترينات الرشاقة والتوازن إىل درجة تفوق املتطلبات العادية  بناء ق̈و

صراع، وأن القوة العضلية تدخل بش كل مباشر ضمن متطلبات أداء معظم املهارات الفنية يف لل

دو حيث ميكن أن يؤدوا مهارات الضرب املتمثلة يف اللكم والركل املتعدد اجلوانب -الكرايت

صارع ومسامهتها يف  بسهولة خالل النزال ويؤكدوا على أمهية القدرات احلركية املختلفة لنجاح امل

صراع ملن ميتلكها  اكتسابه األداء الفين اجليد ملهارات القتالية اهلجومية والدفاعية، وأKا حتسم ال

يف حالة تساوي oقي القدرات البدنية األخرى مع املنافس كالقوة العضلية والتحمل والسرعة 

  . )54، ص 2004(خالد العامري،  واملرونة.

  التوصيات:-

لية ووسائل اجلمباز لتنمية يوصي الباحث بتعميم استخدام برÄمج األثقال لتنمية القدرة العض -

صارعي الكرايت   دو على كل الفئات من اجلنسني.- الرشاقة والتوازن مل

دراسة qثري استخدام هذه التمرينات حتت ظروف زمنية أطول من اليت أجريت يف الدراسة  - 

  الراهنة.

صر اللياقة إجراء مزيد من الدراسات اليت تتناول qثري استخدام هذه التمرينات على تنمية عنا -

البدنية املختلفة (التحمل العضلي، السرعة، املرونة ..)، oإلضافة إىل الدراسات اليت توضح 

 مدى العالقة بني تنمية القوة العضلية والقدرات احلركية األخرى. 
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 واالجنبية املصادر واملراجع ~للغة العربية -

 .دار املعارف :االسكندرية .ر}ضيقواعد االتزان يف اâال ال .(1997) .أمحد فؤاد الشاذيل - 

دار  :االسكندرية ."الناشئني"افهم لعبتك كل شيئ عن الكراتيه  .(1995) .أسامة سعيد - 

صدير  .الطالئع للنشر والتوزيع والت

 .دار الكتب اجلامعية :االسكندرية .االسس العلمية للمصارعة .(1996) .السعيد الكيالين - 

 .دار املعارف :االسكندرية .التمرينات البدنية .(2003) .خليل فوزي ابراهيم - 

ديوان املطبوعات  :اجلزائر ."أسلوب الشوطوكان  "الكراتيه للمبتدئني  .(2000) .سبع أمحد - 

 .اجلامعية

القوة، )يف التدريب الر}ضي  (1)املوسوعة العلمية  .(1997) .طلحة حسام الدين واخرون - 

 .الكتاب للنشر مركز :القاهرة .(القدرة، حتمل القوة

صر الدين رضوان -  مركز  :القاهرة .طرق قياس اجلهد البدين يف الر}ضة .(1998) .حممد ن
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Sportives, Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem. et ses orientations 

générales sont définies par les membres du comité de pilotage. Elles sont mises 

en œuvre par le conseil de ce comité qui en délègue la responsabilité 

scientifique au directeur de la publication. 

 

 Orientations scientifiques de la revue : 
 

 ISTAPS est une revue scientifique spécialisée dans le domaine des 

sciences du sport et de l'exercice physique. 

 La revue STAPS est pluridisciplinaire et toutes les approches 

scientifiques peuvent y trouver leur place. Pour un meilleur fonctionnement, la 

rédaction et les expertises sont organisées en quatre sections fonctionnelles, 

ayant chacune son comité international de lecture placé sous la responsabilité 

d'un rédacteur principal. Chacune d'entre elles est susceptible de recevoir des 

réflexions philosophiques ou épistémologiques. 

- La section « Sciences de la Vie » concerne les textes se référant à la 

biologie, à la physiologie, à la biomécanique, aux sciences de la 

matière, etc. 

- La section « Sciences Humaines » concerne les textes se référant à 

l'anthropologie, à l'ethnologie, à la sociologie, à la psychologie, à 

l'histoire, aux sciences économiques, aux sciences juridiques, etc. 

- La section « Sciences de l'Intervention » concerne les textes se référant 

à la didactique, au management, au marketing, à l'entraînement, etc 

 

            La revue ISTAPS est une publication scientifique s'adressant 

aux lecteurs du monde entier. Elle se situe au niveau des revues les plus 

exigeantes en matière de publication de connaissances nouvelles en 

matière de recherche. Son objectif est de rassembler tous les auteurs et 

lecteurs du large domaine des « activités physiques et sportives » et 

notamment tous les travaux qui permettent un éclairage des activités 

physique ou de l'intervention en matière d'activités physiques, quelles 

que soient leurs orientations scientifiques en vue d'interpeller les 

intervenants dans ce domaine. De ce principe, découlent des exigences. 

            Le texte, transmis pas les auteurs, doit être rigoureux dans sa 

démarche et respecter les usages des publications scientifiques : 

références récentes, argumentation précise, rejet des affirmations non 

fondées, présentations d'une problématique claire (quelle « question » 

précise va être abordée), exposé de la démarche utilisée 

(anthropologique, ethnologique, expérimentale, clinique, 

historiographique...) et des outils (analyse de contenu, observations, 

statistiques descriptives, fonds d'archives, matériel expérimental, 

logiciels...). 
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 Des textes exposants une « idée » peuvent être recevables, dans 

la mesure où ils s'appuient sur les méthodes habituelles de discussion de 

la philosophie ou de l'épistémologie. 

 Des textes, proposant des mesures rigoureuses de paramètres ne 

suffisent pas à « démontrer une vérité », s'ils ne sont pas introduits par 

une problématique précise et pertinente (évaluer, à l'aide d'un test, un 

groupe de cinq compétiteurs n'est pas obligatoirement une 

« recherche »). 

            Le texte proposé doit être compris par les lecteurs d'un autre 

pays et d'une autre culture que celle de l'auteur. Dans ce sens, un exposé 

construit avec l'utilisation de « concepts inexpliqués », de « références 

non explicites », de « données hyperspécialisées », de « statistiques 

exagérées »... n'est pas souhaité. De même l'utilisation de « jargon », de 

sigles et de références tacites à une culture locale est à éviter. Les 

auteurs doivent être compris par des lecteurs du monde entier et de 

n'importe quel domaine de référence. 

 

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS : 

 
1. Les textes proposés à la revue STAPS doivent être des articles inédits, 

n'ayant jamais été présentés à une autre revue nationale ou internationale, 

conformes à ses orientations et relevant d'une de ses rubriques. Ils peuvent être 

soumis en Arabe, Français et Anglais. Ils doivent être adressés en trois  

exemplaires + support numérique (CD), au directeur de la rédaction de la 

revue. Ils peuvent être envoyés par courrier électronique. 

E-mail : istaps@univ-mosta.dz  

2. La première page comprendra seulement les nom(s), prénom(s) et adresse 

de l'auteur ou de chacun des auteurs, avec, si possible, un numéro de fax ou de 

téléphone, l'adresse électronique du premier auteur et la date précise de 

soumission de l'article. Les auteurs donnant l'adresse d'un laboratoire doivent 

s'assurer qu'ils ont la possibilité de l'utiliser tant d'un point de vue 

institutionnel que scientifique.  

3. Sur une page séparée figureront, successivement :  

- le titre (concis et comportant les termes significatifs),  

- un résumé de 200 mots (en deux, au maximum, présentant l'objectif du 

travail, la méthode, les principaux  résultats et l'interprétation qui en est fait 

- cinq mots-clés, au maximum (mots exploitables dans les banques de 

données), e. 

 4. Le texte sera saisi en caractères Times New Roman, taille 12, en double 

interligne, non justifié, paginé en bas à droite ; il n'excèdera pas 15 pages de 

format A4. Les titres des subdivisions seront présentés en caractères gras et 

leur numérotation se fera selon la règle suivante : 1., 1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2. , 
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...2., 2.1., 2.2., ...  

L'ensemble de l’article doit être réalisé selon les Normes A.P.A. 5ème édition,  

Après expertise, si l'article est accepté, l'auteur fournira des originaux ou des 

photographies de grand format et de bonne qualité, prêts à être reproduits. 

5. Lorsqu'un article est soumis à modification, l'auteur doit répondre point par 

point systématiquement, à l'expert, même s'il rejette certaines modifications 

proposées, notamment dans les domaines des sciences de la vie et des sciences 

de l'Homme. 

6. Lorsque la procédure d'expertise aboutit à l'acceptation de l'article, signifiée 

par le responsable de la section concernée, l'auteur fera parvenir au directeur de 

la revue la version finale, conforme aux modifications demandées par les 

experts et aux normes formelles de la revue (notamment aux points 2., 3., 4. et 

5. ci-dessus). Cette version sera saisie avec un traitement de texte sur PC ou sur 

Macintosh, Word, et sauvegardé sous Word sur disquette ou CD (50 000 

signes, au maximum). Celle-ci sera envoyée, accompagnée d'un exemplaire 

imprimé, sur format A4 avec les originaux des photos ou tableaux et un CD. 

 Règles générales : 
1-  Les droits de publication sont la propriété de la revue. 

2- Chaque auteur reçoit une copie de la revue après acceptation de son 

article 

3- Après expertise, chaque auteur reçoit une lettre d’acceptation de la part 

du directeur de la revue et président de la rédaction  

4-  Les articles représentent  des points de vues de leurs auteurs et non pas 

de la revue. 

5- Les articles doivent être envoyer à l’adresse suivante : 

Président du comité de rédaction de la revue ISTAPS 

Institut des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

BP 002 Mostaganem  - 27000 Algérie 

Site Kherrouba, Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, 27000 

Tél & Fax: +213 45 42 11 36  

Email : revuestapsmosta@yahoo.fr  

URL : http://revue-staps.univ-mosta.dz/  

Invitation à publier : 
 La revue ISTAPS à le plaisir de vous inviter à soumettre vos travaux  

scientifiques selon une démarche scientifique rigoureuse et  inédite en langue 

arabe, français et anglais n’ayant pas été publié auparavant. 
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Effet prononcé du stretching sur la performance 

 dans les sports à dominante force et vitesse. 

 
 

Mokkedes Moulay Idriss
 

  Département des sciences de l’entrainement sportif, Institut d’Education 

Physique et Sportive, Université Abdelhamid Ibn Badis.Mostaganem, Algerie 

 

 

Résumé  
     L’objectif de cette étude été de déterminer que les phases de sprint de 30m 

et 40m (accélération et/ou contraction concentrique et excentrique maximale) 

ont été affectées par l’effet du stretching préexercice. La procédure visait à  

inclure des étirements statiques prolongés pendant la phase d’échauffement qui 

précède l’épreuve de sprint de 30 mètre et de 40 mètre chez des footballeurs 

professionnels et à étudier l’effet de ces étirements sur les performances. Pour 

ce faire, chaque sujet s’est étiré selon 4 différents protocoles, pour ensuite faire 

3 courses de 30 m et de 40m.  Une course était effectuée par semaine, à chaque 

mardi, avec seulement un des protocoles d’étirement.  Le protocole  était 

composé d’un étirement des ischio-jambier, des gastronèmiens et soléaires, des 

quadriceps et finalement  des fléchisseurs de la hanche.  Chaque étirement était 

d’une durée de 30 secondes, avec 10 à 20 secondes de repos entre eux.  Une 

fois les 4 étirements complétés, les sujets prirent un repos de 20 à 30 secondes 

puis recommencèrent les étirements pour un total de 4 fois.  Tous les 

étirements étaient adaptés de Nelson et al (2005) d’après Alter (1988).  La 

course commençait 5 à 10 minutes après la fin des étirements.  3 sprints avec 2 

minute de repos entre chaque furent testés. Les résultats montrent que la 

pratique des étirements pendant l’échauffement a détérioré les performances. 

Le protocole d'étirement induit une augmentation significative (P <0,05).de 

(0,22 s)  du temps   des courses de  30 m et de  (0,11 s) dans  les 40 m.  En 

entraînement sportif de haut niveau, concrètement, cela signifie qu’un 

étirement passif peut avoir des impacts négatifs lors d’une épreuve nécessitant 

une grande puissance et force musculaires, particulièrement en sprint. 

 Mots clés: Etirement statique, performance sportive, sprint. 

Pronounced effect of stretching on performance in sports dominance 

strength and speed 
Mokkedes Moulay Idriss

1
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Abstract 

 
     The objective of this study was to determine which phase of a 30-m and 40-

m sprint was affected by preperformance static prolonged muscle stretching 

and it can diminish the peak force output of subsequent maximal isometric, 

concentric and stretch-shortening contractions. Data were collected from 

seventeen elite and professional male soccer players team performed 

electronically timed 30 m and 40m sprints with and without prior stretching of 

the legs. The experiment was done as part of each athlete’s tuesday work-out 

programme. Four different stretch protocols were used, with each protocol 

completed on a different day. Hence, the test period lasted 4 weeks. On the first 

day; the athletes in the no-stretch condition completed a standard warm-up 

protocol and then performed three 30-m sprints, with a 2-minute rest between 

each sprint. On the seconde day ,the athletes in the stretch condition performed 

the standard warm-up protocol, completed a stretching routine of the 

hamstrings, quadriceps, hip flexors and calf muscles, and then  immediately 

performed  three 30-m sprints, also with a 2-minute rest between each sprint. 

Each stretching exercise was performed four times, and each time the stretch 

was maintained for 30 s. On the third and the fourth day, the athletes performed 

three 40-m sprints, in the no-stretch and stretch condition. The stretch protocols 

induced a significant (P < 0.05) increase (0.22 s) in the 30 m time and (0.11 s) 

in 40 m time. Static stretching before sprinting resulted in slower times in all 

tow performance variables. These findings provide evidence that static 

stretching exerts a negative effect on sprint performance and should not be 

included as part of the preparation routine for physical activity that requires 

sprinting.  Keywords : static stretching, sport performance, sprint. 
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1.     Introduction 
     Le stretching qui avait pour but d’améliorer l’amplitude articulaire s’est vu 

progressivement attribuer des vertus quasi universelles allant du rôle 

primordial pour l’échauffement à la prévention des accidents, en passant par la 

musculation et la récupération. (Cometti Gilles 2003). Plusieurs études 

démontrent l’impacte négatif des étirements introduits pendant l’échauffement 

d’une compétition. Ces effets  ont été démontrés sur des efforts de vitesse, de 

force et surtout de sauts (détente). Nelson et al. (2005) atteste à travers  une 

étude récente dont le but était d'examiner les temps de vitesse de course (ce qui 

fait intervenir des mouvements explosifs à haute vitesse) chez des athlètes très 

entraînés sur 20 mètres. Par rapport à l'absence d'étirements, les étirements 

statiques avaient pour effet de réduire de manière significative les 

performances en augmentant les temps de vitesse de course. Fowles et coll. 

(2000) ont  pu montrer que l’activation  musculaire (plan neuromusculaire) et 

la force contractile (plan mécanique) des fléchisseurs plantaires ont  été 

diminuée par l’effet des étirements, cette perte de force estimé à 9٪au dessous 

de la normale est toujours présente une heur après l’exécution des étirements. 

Alors que  l’activation (EMG) est vite récupérée (15 min). 

     Yamaguchi (2005) a pu conclure qu’un  stretching dynamique a un effet 

bénéfique par apport au stretching statique de 30 secondes sur la puissance 

d’extension des membres inferieures. Dintiman (1964) ,a observé 

l’amélioration des performances de vitesse précédées d’une  séance 

d'étirements. En introduisant deux protocoles d’étirements (passifs et actifs) 

dans l’échauffement d’un test d’une répétition maximale (1RM) pour les 

extenseurs et les fléchisseurs du genou, Kokkonen (1998) a constaté que les 

étirements passifs avaient un impacte négatif sur la production de la force 

contractile aussi bien que les étirements actifs par rapport au groupe témoin 

sans étirements préalables.  Plus tard viennent les résultats de Nelson (2001) 

confirmer cette baisse de force mais cette fois avec un protocole différent (des 

étirements balistiques). Il a enregistré une baisse de force de 7 à 8% pour les 

extenseurs et les fléchisseurs du genou (mêmes groupes musculaires). Il a 

conclu  que l’introduction du stretching dans la phase d’échauffement qui 

précède une compétition exigeant de la force est déconseillée. Au vue des 

études précédentes on constate que l’introduction de techniques faisant appel 

aux étirements avec ses différentes modalités au cours de l’échauffement des 

sports de vitesse-détente est controversée.  

     Donc notre intervention s’est portée sur l’étude de deux phases de sprint 30 

et 40 m très répondus en football et voir si les effets néfastes se manifestent 

après l’isolation de ce phénomène latent.  Comment donc une méthode 

d’étirement utilisée avant l’exercice physique  comme moyen d’amélioration  

va–t-elle  agir sur le sujet et qu’elles peuvent êtres les conséquences sur la 

performance ? Dans cette perspective, notre étude a était réalisée dans le  but  
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de connaître les effets immédiats des étirements passifs prolongés avant les 

épreuves de sprint. Il s’agit dans un premier temps d’effectuer des sprints de 30 

m et de 40m sans étirement préalable  on relevant  les résultats du pré- test.  

Apres une semaine, on a refait le même test (sprint de 30 m et de 40m) mais 

cette fois ci, en introduisant des étirements passifs prolongés dans 

l’échauffement avant l’épreuve.  

2.    Méthodes  

2.1. Sujets   
     Les sujets étaient sélectionnés parmi les membres du club  

de football professionnel  1
ére 

division  « ESMBA»  de la wilaya de Sidi-Bel-

Abbès, Algérie : 17 hommes de la catégorie junior  (âge 18.41 ± 0.50 ans; taille 

174.76 ± 5.72  cm; poids 65.41 ± 6.36 kg), ils pratiquaient leurs spécialité 

depuis environs 7 ans. Une acceptation écrite et un consentement de tous les 

membres de l’équipe a été obtenu avant que les athlètes prennent part dans 

l’expérience.  

 2.2.    Déroulement de l’expérimentation   
      L’étude  s’est déroulée durant la période  précompétitive de la phase allé de 

la saison footballistique 2011, là ou les performances des athlètes 

franchissaient des valeurs submaximales.Les deux protocoles  étaient comme 

suit : 1- échauffement sans étirement, 2- échauffement avec étirement sur les 

deux jambes.  Les courses était effectuée tous les mardis, avec seulement un 

des protocoles d’échauffements. Avant d'être étiré, chaque athlète s’échauffait 

comme suit: jogging de 800 m, skips en avant 4 × 30 m, bondissement des 

deux coté 4 ×30 m, skips en arrière 4 × 30 m. Les étirements effectuaient 

jusqu'au seuil maximal de douleur tolérable concernent les ischio-jambier, les 

gastrocnemiens et soléaires (mollets), les quadriceps et finalement  les 

fléchisseurs de la hanche. Chaque étirement était d’une durée de 30 secondes, 

avec 10 à 20 secondes de repos entre eux.  Une fois les 4 étirements complétés, 

les sujets prirent un repos de 20 à 30 secondes puis recommencèrent les 

étirements pour un total de 4 fois. (Fig.2). Inspirer toujours des travaux de 

Nelson et al 2005.  La course commençait 5 à 10 minutes après la fin des 

étirements.  3 sprints avec 2 minute de repos entre chaque furent testés.  

2.3.   Tests  

     Pour évaluer La vitesse qui est un élément fondamental dans le football 

actuel, j’ai choisi deux distances tros fréquentes le 30m et le 40m (en seconde). 

Durant un match, les joueurs effectuent environ 700m de sprints (entre 100 et 

140 sprints), de distances variant entre quelques mètres et 50 mètres et avec des 

temps de récupération avoisinant les 30s à 40s, Bangsbo(1994). En binôme 

dans un terrain de foot les joueurs portants des souliers à crampons réalisèrent 

leurs courses à partir d’un starting-block standard. 
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Figure 1. Protocole expérimentale des conditions  de non étirement 

 

 

 

 

 

Protocole d’un échauffement standard 

Footing 800m 

-Skips en avant   (4×30m) 

-Bondissement des  

deux cotés (4×30m) 

- Skips en arrière (4×30m) 

 

Troisième sprint de (30,40 mètre) 

Deuxième sprint de (30,40 mètre) 

2 minutes 

Premier sprint de (30,40 mètre) 

2 minutes 
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10-15 secondes 

Protocole d’un échauffement standard 

Footing 800m  Skips en avant   (4×30m) 

Bondissement des deux cotés (4×30m) Skips en arrière (4×30m) 

 

 

Etirement des Ischio-Jumbier ; 

gauche 30 s, repos de 10 à20 s, droite 

30 s 

10-20 secondes 

Etirement du Mollets gauche 30 s, 

repos de 10 à20 s,  droite 30 s. 

 

10-20 secondes 

Etirement du fléchisseur de la 

hanche  gauche 30 s, repos  10 à20 

Etirement du quadriceps  gauche 

30s, repos de 10s à20s, droit 30s. 

 

10-20 secondes 
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Figure 2. Protocole expérimentale des conditions  d’étirement. 

 

2.4.    Analyse statistique 
     Les résultats obtenus ont été analysés à l’aide d’un Test de Student pour 

évaluer l’effet des étirements passifs sur les temps de courses. Pour vérifier la 

ou les étirements manifestent plus d’effets sur la performance réalisée, un test 

de B.Pearson a été utilisé en calculant le coefficient de corrélation entre le pré-

test et le post-test concernant les deux distances. 

Le seuil de signification est fixé à  p < 0.05.les données ont été traités avec 

SPSS (1105). 

3.    Résultats                                                                                                                          
      Les résultats les plus marquants ont été remarqués entre le protocole de non 

étirement et les protocoles d’étirements pour les 30m et 40m. En effet, il y 

avait une différence significative entre les deux conditions d’étirement lors des 

courses de 30 mètres et de 40 mètres.  

Troisième sprint (30,40métres) 

 

5 – 10  minutes 

Répéter le cycle quatre fois, repos  

20s à30 s après chaque cycle 

 

Premier sprint (30,40 mètres) 

2  minutes 

2 minutes 

Deuxième sprint (30,40métres) 
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     Les résultats  recueillis à la fin du plan expérimental (30m après : 4.74 ± 

0,17 sec. , 40m après: 5.89± 0,17 sec.) font ressortir que les athlètes ont subit 

les effets négatifs de la variable « étirement passif  prolongé » et se sont 

montrés plus négatifs (compliants). En effet la comparaison de ses résultats 

avec ceux du début du plan expérimental (30m avant 4.52 ± 0,16 sec ,40m 

avant 5.78 ± 0.19) permette de dégager une différence significative. Ceci 

dénote que les étirements passifs prolongés ont tendance à détériorer les 

résultats lorsqu’ils sont placés en phase d’échauffement.  

     Nous avons affaire à des groupes appariés. On observe une différance très 

significative dans la comparaison des moyennes à l’aide du t de student. Ce qui 

nous intéresse maintenant est de savoir si le stretching a fait progresser nos 

athlétes.la variable aléatoire à considérer est donc la différence d entre les 

performances « après » et « avant ». La différence d observée, soit 

0,21secondes, est très différente de 0 de façon hautement significative (seuil p 

= 0,05) et nous concluons à l’existence d’une détérioration des performances. 

Rappelons nos deux hypothèses :  

- l’hypothèse d ≤ 0  les étirements passifs prolongés n’ont pas d’effet sur le 

sprint. 

- l’hypothèse d > 0  les étirements passifs prolongés ont un effet sur le sprint. 

     Donc l’hypothèse d ≤ 0 doit étire rejetée et l’on accepte l’hypothèse d > 0, 

qui traduit l’existence d’un effet négatif des étirements passifs prolongés sur 

les performances en sprint. Nous estimons cette détérioration par la valeur 

moyenne observée, soit 0,21secondes, mais il est préférable de donner un 

intervalle de confiance à 95 pourcent de la différence,  comme il est démontré 

sur le tableau  n°1. Puisque la signification est bilatérale, les valeurs négatives 

sont négligée :    (0,31 < d(0,21) < 0,12) 

 

 Différences appariées  

 

t 

 

 

ddl 

 

 

Sig.(bilatéral

e) 

Moyenn

e 

Ecart-

type 

Erreur 

standar

d 

moyenn

e 

Intervalle de 

confiance 95% de la 

différence 

Inférieu

re 
Supérieu

re 

-

avant30

m   

-

apres30

m 

-

,21529 

,1843

6 

,0447

1 

-

,31008 

-,12050 -

4,81

5 

1

6 

,000 

-

avant40

m  

- 

apres40

m 

-

,11647 

,1221

6 

,0296

3 

-

,17928 

-,05366 -

3,93

1 

1

6 

,001 
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Tableau n° 1 : Comparaison des résultats obtenus au niveau de la phase 

(30 m) et la  

phase (40 m) par le groupe expérimentale à l’aide du test de STUDENT. 
     Dans la deuxième phase on observe une différance très significative dans la 

comparaison des moyennes à l’aide du t de Student.  La différence d observée, 

soit 0,11secondes, est très différente de 0 de façon hautement significative 

(seuil p = 0,05) et nous concluons à l’existence d’une détérioration des 

performances.  

     Nous estimons cette détérioration par la valeur moyenne observée, soit 

0,11secondes avec un intervalle de confiance à 95 pourcent de la différence : 

(0,17 < d (0,11) < 0,05) 

 

Phase  test N Corrélation Sig. 

 

1)- 30m 

30m avant &               

30m après 

17 ,425 ,089 

 

2)- 40m 

40m avant &      

40m après 

17 ,781 ,000 

Tableau n°  2 : Corrélation entre le test et le retest de la phase 1et 2 
     Le tableau  n°2 nous montre la faible corrélation (r = 0,42) entre le pré-test 

et le post-test de la (1), avec absence de signification (0,089 > 0,05), et une 

forte corrélation (r = 0,78) entre le pré-test et le post-test de la phase (2), avec 

une grande  signification (0,05 > 0,00), puisque p est fixée à (0,05). 

     On peut conclure que  la corrélation est plus forte(0,78)  en  40 mètre que 

celle du 30 mètre(0,42), cette différance s’explique par sa signification. 

Autrement dit, la variable indépendante (étirement passif prolongé) manifeste 

plus d’effet sur la variable dépendante (sprint de 40 mètre) que sur celle du 

(sprint de 30 mètre).   

4.    Discussion  
     Cette étude avait pour but l’évaluation des variations de la performance 

suite à des étirements préalables au cours de deux distances de course .La 

comparaison des résultats  recueillis à la fin du plan expérimental (30m après : 

4.74 ± 0,17 sec, 40m après: 5.89± 0,17 sec.) avec ceux du début (30m avant 

4.52 ± 0,16 sec ,40m avant 5.78 ± 0.19) fait ressortir que les athlètes ont subit 

les effets négatifs de la variable « étirement passif prolongé »et se sont montrés 

plus négatifs (compliants). En effet cette comparaison nous a permis de 

dégager une différence significative. Ceci dénote que les étirements passifs 

prolongés ont tendance à détériorer les résultats lorsqu’ils sont placés en phase 

d’échauffement. 

   On ce référant  a une ancienne étude qui est celle de De Vries (1963), qui a  

mené une expérience sur quatre sujets en incluant des étirements préexercices 

avant une épreuve de vitesse sur 100 m. et qui a pu conclure que  les étirements 
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ont influencés négativement  le temps de course sur 100 m, on  a confirmé nos 

résultats. Contrairement à cela, Dintiman (1964), a observé l’amélioration des 

performances de vitesse précédées d’une  séance d'étirements.  

     Face à cette contradiction, les  scientifiques ont commencé à mesurer les 

variations des performances en matière de force, vitesse et puissance suivant 

différents protocoles expérimentales (étirement passif, actif, en PNF, 

balistique…etc.). Pour  un test de souplesse puis un test de force (1RM) réalisé 

avant et après un protocole d’étirement, Kokkonen et al (1998)  notèrent une 

diminution de la force  (1RM) de 7,3% en flexion et de 8,1% en extension. 

Alors qu’une  amélioration de la souplesse de 16%. 

Ces résultats rejoignent ceux de Cornwell et al. (2002) concernant la force 

maximale, il a montré un effet plus important (entre 4,3 et 4,4 % pour le saut 

en 1/2 squat et le saut avec un contre-mouvement). Nelson et Kokkonen, 2001c  

après une séance d'étirements de type balistiques, se sont arrivés aux mêmes 

résultats. 

      Par contre un  stretching dynamique a un effet bénéfique par apport au 

stretching statique de 30 secondes sur la puissance d’extension des membres 

inferieures. Yamaguchi (2005) 

0      De nombreux travaux ont  montré que les étirements passifs induisent une 

diminution aiguë de la capacité de production de force (Shrier, 2004) lors de 

contractions isométriques (Fowles et al., (2000); Kokkonen et al., (1998); 

Nelson et Kokkonen, (2001b); Weir et al., (2005) et dynamiques (Cornwell et 

al., 2002; Cramer et al., 2004, 2005); Nelson et al., (2001a); Nordez et Cornu, 

(2005). La réduction des performances en course observée dans notre études 

s’explique par deux facteurs : Nerveux (inhibition des motoneurones et chute 

du tonus) et mécanique (diminution de la raideur du complexe musculo-

tendineux avec augmentation de 

 

 

Figure  3. Diminution de la vitesse de course sur 30 et 40m par l’effet du 

stretching préexercice. 
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     sa compliance pendant une heure et demi  après une séance d'étirements , 

Moller et coll (1985). 

     De manière chronologique un étirement provoque une augmentation de 

l'amplitude en mettant en jeu différentes structures anatomiques (Proske et 

Morgan 1999). 

      Le tissus conjonctif constitué par la jonction tendon-os, le tendon, la 

jonction musculo-tendineuse et les différentes membranes musculaires 

(épimysium, périmysium, endomysium et sarcolemme). Le tendon est très peu 

extensible (3 %). Cette faible capacité d'extensibilité est due à sa constitution 

(70% de collagène) et à l'orientation des fibres de collagène ( Butler et all 

1978). Deux types de transmission se réalisent à ce niveau : 

*- Une transmission directe des forces s'effectuent entre les fibres 

musculaires et les fibres de collagènes par l'intermédiaire du sarcolemme et 

d'une membrane présentant de nombreux replis appelée lame basale. 

*- Une transmission transversale s'effectue par des éléments élastiques 

transversaux solidarisant les sarcomères et reliant les myofibrilles au 

sarcolemme. 

     Ces différents éléments sont sollicités au cours des contractions et des 

étirements notamment les étirements passifs. Certaines contractions 

excentriques et étirement extrême peuvent endommager ces structures.  Les 

éléments élastiques du sarcomère représentés par les protéines telles que la 

titine qui est particulièrement sollicité dans l'étirement en ramenant le 

sarcomère dans sa position initiale. Les ponts d'actine-myosine expliquent la 

tension passive des muscles et la production de force musculaire. Dans 

l'ordre décroissant d'extensibilité, ce sont d'abord les ponts d'actine-myosine 

qui jouent le rôle le plus important, viennent ensuite les éléments élastiques 

du sarcomère et enfin le tissu conjonctif. 

     Dans le cas où la performance nécessite un transfert rapide de l'effet des 

forces musculaires au système squelettique comme c'est le cas en football pour 

produire des impulsions efficaces et obtenir des mouvements rapides, il peut 

être préjudiciable de diminuer par des étirements la raideur du système 

musculo-tendineux. En diminuant la raideur les étirements induisent un 

allongement prématuré du sarcomère qui entraînerait une diminution du 

nombre de ponts d'actine-myosine pouvant se former et donc une diminution 

de la capacité à générer une force importante. La différence de corrélation 

observée dans notre étude entre le  40 mètre (plus forte 0, 78)  et le 30 mètre 

(plus faible 0,42), peut s’expliquée par l’effet  dé-coordonateur des étirements  

causée par la (dérégulation de la proprioception et de la coordination intra et 

intermusculaire). 

Il me semble donc important, après cette interprétation physiologique, de dire 

que les  étirements  passifs prolongés sont à déconseiller aux athlètes avant une 

épreuve exigeant de l’explosivité et de la vélocité comme le football.  
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5.    Conclusion     
     En entraînement sportif de haut niveau, concrètement, cela signifie qu’un 

étirement passif peut avoir des impacts négatifs lors d’une épreuve nécessitant 

une grande puissance et force musculaires, particulièrement en sprint. Il faut 

cependant souligner que les participants ont fait l’épreuve dix minutes après le 

dernier étirement. Il n’est pas certain que les effets seront similaires après 30 

min ou une heur .De plus, les sprints de 30m et 40m ne sont pas les seules 

distances parcourus en football.  Ces faits relatés nous indiquent qu’il manque 

possiblement des données pour confirmer les applications pratiques.  

Les étirements avec leur longue histoire qui remonte dans le temps jusqu’aux 

civilisations antiques ne doivent pas être bannis du processus d’entraînement 

en vue de leurs importance, mais doivent se fondre au sein de celui-ci comme 

une véritable séquence de travail qui permettra d’augmenter l’amplitude 

articulaire suivant les exigences de la discipline pratiquée. Tout en respectant la 

durée et le moment propice pour cette pratique universelle. 
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La Décriminalisation Du Dopages  

Sportif En Droits Compare 

 
Mr / Belmekhfi bouamama 

 
Mots Clé : dopage, produits dopants, sanctionner, criminalisation, sport 

     Le dopage est une forme de "toxicomanie" auquel certains sportifs recourent 

la plupart du temps. Si sa finalité diffère de celle du toxicomane au sens 

classique du terme, son usage n'en demeure pas moins préjudiciable a la sante 

publique d'une part, et a l'éthique sportive d'autre part. Étant donné l'ampleur 

du phénomène de l'utilisation des substances et de dopage lors des 

compétitions qui et considérée comme agression sur l'éthique sportive car ils 

conduisent à la falsification des résultats, qui ne correspond pas aux capacités 

réelles de l'athlète, la plupart des pays du monde  sont engagés pour  lutter 

contre ce fléau dangereux  par un contrôle rigoureux  et de criminaliser cet 

acte, par une législation juridique qui fait de lui une infraction pénale passible 

d'emprisonnement à l’exemple de la France et la Belgique. 

 

المنشطات هي ش�ل من أش�ال " اإلدمان " التي یلجأ �عض الر	اضیین إلى      

المدمن �المعنى حیث أن الغرض منها یختلف عن ذلك من  ،استخدامها لرفع قدراتهم

، واألخالق ك ضار على الصحة العامة من ناح6ة، واستخدامها مع ذلالتقلید2 للمصطلح

ستعمال المواد والمنشطات الر	اض6ة عند الر	اض6ة من جهة أخر?. ونظرا التساع ظاهرة ا

الر	اضیین أثناء المسا�قات وما تش�له من عدوان على األخالق الر	اض6ة ألنها تؤد2 إلى 

تز	یف النتائج �ما ال یتطابE والقدرات الحق6ق6ة للر	اضي ، فإن معظم دول العالم تصدت 

فأصدرت تشر	عات قانون6ة لمحارLة هذه اآلفة الخطیرة والعمل على م�افحتها وتجر	مها ، 

جرمت هذا السلوك وجعلت منه جر	مة جزائ6ة معاق�ا علیها �الح�س �ما هو المثال �فرنسا 

 وLلج�6ا.

 .، المواد المنشطة، الر	اضة، العقو�اتالتجر	م، المنشطات الكلمات األساس�ة:
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Introduction 
     L’histoire note que toutes les nations et civilisations ont accordé aux jeux 

sportifs un grand intérêt. Cette importance prend de plus en plus de l’ampleur, 

vu le rôle prépondérant du sport dans la médiatisation, aussi bien sur le plan 

local que mondial. Des budgets importants sont consacrés au sport, c’est 

devenu même une importante ressource du revenu national, une source de 

fierté et de renommée dans le monde. 

     Le développement du sport a été accompagné de l’apparition de fédérations 

mondiales. Celles-ci a pour but d’organiser les différents types de 

compétitions, sans distinction de race, de couleur ou de religion. L’esprit 

sportif ne reconnait aucune ségrégation ou racisme. 

     En raison de l'importance du sport, ses avantages  matériels et moraux, un 

phénomène nouveau a émergé,  allant à l’encontre de l'éthique sportive : il 

s’agit, en effet d’utilisation des produits dopants de la part de certains athlètes. 

Il est question d’une nouvelle sorte de fraude et de tromperie pour gagner 

trophées de manière à immorale et illégale. Cette pratique a conduit à 

l'intervention du législateur afin de sanctionner l'usage de stéroïdes 

mondialement interdits. Il faut mentionner dans cadre que la Belgique et la 

France figurent parmi les premiers pays à avoir interdit l'utilisation du dopage 

sportif. 

     En résultat de la propagation de l’utilisation des stéroïdes et produits 

dopants, le législateur français a promulgué la loi n° 432/89, sanctionnant tout 

recours à ces produits au cours des compétitions sportives, des concours 

sportifs, locaux et internationaux
 (العابدي، 2012، ص 110)

. 

 

Première partie : le phénomène du dopage 
1- Le dopage à travers l’histoire : 

     Le sport Convention contre le dopage vient des Pays-Bas, un vieux terme 

s'est ensuite propagée et est devenu connu sous à Doop nom ou le dopage et 

était  

     L’origine du terme « dopage » provient des Pays-Bas, il s’agit d’un ancien 

terme qui s’est propagé et est devenu connu sous le vocable « doop » ou 

« doping » pour désigner les stéroïdes. Les premiers produits dopants se 

composaient d'une substance narcotique mélangée avec des matières de tabac, 

préparée d'une certaine manière comme le faisaient les gitans dans le passé. 

     Les anciens chinois ont aussi connu le dopage. Il y a dix siècles, les 

voyageurs chinois mâchaient une plante nommée « Ephédra » : il s’agit d’un 

fortifiant tonique. Cette plante et ses dérivés permettent de parcourir de longues 

distances à pied sans perdre de son activité et vigilance. 

     Quant aux amérindiens, ils ont connu la plante de coca, un arbrisseau 

poussant sur les pentes des montagnes en Amérique Latine. C’est de cette 
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plante qu’on a extrait la cocaïne. On mâchait la plante de coca lors des grandes 

traversées afin de minimiser l’effet de la fatigue ou la douleur. 

     D’autre part, l’utilisation des plantes revigorantes s’est vue propagée chez 

les arabes, plus particulièrement la plante appelée « Quichua » et la 

« Cathine », procurant au consommateur davantage de vivacité. 

     Lors despremière et  seconde guerres mondiales, la consommation des 

stéroides a considérablement augmenté. Ceci s’explique par une volonté 

d’aider les soldats à surpasser la fatigue et le sommeil lors des batailles  

(Lafarge, 1979 )
 

     Aux débuts des années 80, le dopage se pratiqué de plus en plus. Le 

scandale provoqué par l’athlète Ben Johnson, aux olympiades de Seoul en 

1988, en est un exemple éloquent : suite à la course des 100 mètres, que 

Johnson avait gagnée en un temps record, l’analyse médicale a prouvé qu’on 

lui a administré de la stanazol, une substance dopante interdite. Johnson se 

retrouvait alors dépossédé de son titre de champion avec une interdiction à vie 

de toute  

     participation dans des compétitions sportives  (fonta, son , page 25) . On 

mentionne, dans le même sillage, le cas de la légende footballistique, Diego 

Armando Maradona, a aussi été surpris en consommant de la cocaïne. Plusieurs 

cas de dopage ont été enregistrés, à l’image de la championne tunisienne de la 

natation, Senda Gharbi, lors du cinquième tournois des jeux panafricains en 

1991.  

     Nous ne pouvons oublier l’arrestation par la fédération internationale de 

l’athlétisme amateur de trois athlètes allemandes suite aux examens positifs de 

dopage. Par ailleurs, en Égypte, on a enregistré l’utilisation de produits dopants 

par certains haltérophiles égyptiens lors du championnat arabo africain en 

1993. En 1994, la fédération internationale de l’haltérophilie a promulgué une 

décision interdisant la Russie et la Pologne de la participation au championnat 

du monde à Melbourne en 1994 (fonta, son , page 32). De plus, la fédération 

italienne du basketball a émis une décision de suspension de certains joueurs 

ayant pris des stéroïdes. 

2- Caractéristiques contemporaines du phénomène du dopage : 

     Vu le rythme accéléré de la vie contemporaine, nous constatons que la 

fatigue est devenue un fait fréquent dans la vie des individus. De ce fait, 

l’homme, cherchant l’excellence et la perfection, doit compenser ces moments 

d’inactivité : rien de mieux qu’un produit dopant pour booster sa vivacité. 

TichieColder souligne dans son livre « L’homme contemporain » que l’homme 

d’aujourd’hui « est toujours muni d’un comprimé calmant, et un autre 

dopant ». 

     Le phénomène de la consommation des stéroïdes s’estgénéralisé dans tout le 

monde. Il n’est plus question de croire à un « dopage réduit » réservé au 

domaine sportif : plusieurs couches de la société moderne font appel à ces 
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substances. Ce qui facilite la propagation de ces produits c’est leur 

commercialisation non contrôlée : certains pharmaciens et médecins font 

l’objet de pression pour qu’ils acceptent d’administrer ces médicaments sans 

aucun contrôle. Certains vendeurs aux pharmacies les vendent sans ordonnance 

médicale. 

     Dans un commentaire sur la loi de 1965, le conseiller français Doll précise 

que « les sportifs, les hommes en particulier, souffrent de cette dangereuse 

envie de réaliser des exploits dans les  

     compétitions sportives, la tentation de la gloire et la célébrité contrefaite et 

déshonorable : à la fin ils se trouveront accros sous l’emprise des produits 

dopants »  (christophe, 2001, page 27)
 

     En réalité, le phénomène du dopage, au cours des compétitions et 

championnats internationaux, n'est pas uniquement réservé aux sportifs: leur 

entourage immédiat, entraineurs et superviseurs, les incitent à de telles 

pratiques.  (pouble, 1989, page37) 

Deuxième partie : criminalisation de la prise des stéroïdes 
     L'ancienne loi française du 01/06/1965 sanctionne du dopage ou l'utilisation 

des stéroïdes ainsi que toute sorte de participation à ce crime qualifié de privé. 

La nouvelle loi promulguée le 28/06/1989 a apporté un amendement 

fondamental : il s’agit des sanctions disciplinaires infligées par les fédérations 

concernées au sportifs dopeurs. De ce fait, la nouvelle loi ne sanctionne pas 

uniquement l’utilisation des stéroïdes ; on considère alors le sportif comme 

étant « une victime active », induite indirectement en erreur par son 

superviseur. 

A ce sujet, la loi belge du 12/04/1965 est plus claire, elle souligne deux cas de 

figures : 

- La consommation des produits dopants 

- La recèle des produits dopants. 

Un autre article sera ajouté, relatif à la participation, l’incitation et l’assistance 

au dopage. Ces actes seront considérés comme étant des crimes privés. 

De plus, les législateurs français et belge condamnent tout sportif refusant de se 

soumettre aux tests et contrôles médicaux établis à cet effet. La sanction 

pourrait toucherl’entraineur et l’assistant médical s’ils s’opposent à 

l’effectuation du test. 

La sanction englobe également ceux qui participent au dopage des animaux, 

notamment les chevaux et chameaux de course et d’expositions. 

1- Le délit de l’utilisation des stéroïdes et produits dopants 

A la lumière de ce que nous avons avancé, nous étudierons, sous cet intitulé, 

les crimes et délits commis par les sportifs. Il s’agit, en effet, de trois cas de 

figures : 

a- L’utilisation des produits dopants lors de la participation aux 

compétitions sportives. 
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b- La recèle, par le sportif, des produits dopants. 

c- L’insoumission aux tests, le refus de la prise d’échantillon (pouble, 

1989, page42). 

a- L’utilisation des produits dopantsLe droit français a interdit toute 

utilisation volontaire, lors des compétitions sportives, des produits précités 

sur la liste prédéfinie de l’administration générale, si cela engendre une 

augmentation artificielle et passagère des capacités physiques, ce qui nuit à 

la santé du sportif. (article 01 de la loi française de 1965) 

     Quand au législateur belge, il sanctionne dans l’article 01, alinéa 1 

l’utilisation des produits boostant artificiellement les capacités du sportif 

participant, ou s’apprêtant à participer, à une compétition sportive si cette 

consommation nuirait à son organisme physique ou mental. 

     La nouvelle loi française du 28/06/1989 punit toute personne utilisant, lors 

de sa participation à une compétition ou une manifestation sportive organisée 

par une fédération, des produits pouvant modifier artificiellement ses 

capacités ; les produits aidant à dissimuler la prise des stéroïdes. 

     De ce fait, le délit sportif suppose deux éléments, l’un matériel, l’autre 

moral. A cela s’ajoute un élément supposé : la qualité de l’auteur de l’infraction 

en tant que sportif participant à une compétition sportive. Nous étudierons les 

trois éléments sus mentionnés comme suit : 

- Premièrement : l’élément supposé 
L’élément supposé du délit sportif regroupe trois composantes : 

1- La qualité de l’auteur du délit 

2- Le sens de la compétition sportive 

3- Le sens du produit dopant 

* La qualité de l’auteur du délit : 

     Ce vocable regroupe tout sportif pratiquant une activité ou un jeu sportif, 

individuel ou collectif, qu’il soit de sexe masculin ou féminin, au niveau local 

ou international 

)35، صفحة 1991(كبیش،   . 

* Le sens de la compétition sportive :  

     Le mot « compétition » sous-entend une ambition, une concurrence pour la 

victoire. C’est aussi une rencontre où il est permis à plusieurs individus de 

rivaliser. Une compétition trouve son sens lors qu’un sportif tente de la gagner 

en dépassant ses adversaires, ceci afin de décrocher le titre. Ce dernier signifie 

un bénéfice aussi matériel que moral, pour le sportif et sa communauté. De ce 

fait, l’état de santé du sportif qui s’implique afin de gagner un trophée doit être 

protégé : aussi bien dans les jeux individuels, tels que l’athlétisme, que les jeux 

collectifs comme le football, le handball…etc.  (lassalle, 1989,page49) 

     Le texte criminalise les sportifs nationaux et étrangers faisant preuve de 

consommation des stéroïdes dans les compétitions sportives. 
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     La loi belge assimile le cas de prise des stéroïdes lors des compétitions au 

cas de prise lors des préparations : le dopage est criminalisé dans les deux cas. 

En outre, les textes de la nouvelle loi française de 1989 s’appliquent sur tous 

les jeux et compétitions sportives tels que le cyclisme, la boxe, l’aviron, la 

natation, le patinage, le judo, le football, l’athlétisme…etc. 

* le sens du produit dopant : 
     La désignation précise des produits dopants, interdits par la loi, est 

caractérisée d’une certaine difficulté : l’avancée scientifique et technologique 

emboite le pas au législateur afin de répertorier toutes les substances dopantes. 

De ce fait, le législateur a laissé l’estimation de la question des produits 

dopants aux tribunaux. Ces derniers peuvent décider de l’inclusion, ou non, 

d’un produit donné dans la liste des produits dopants connus et répertoriés
.
 

     Le café et le vin sont exclus de cette liste, sachant que l’excès de 

consommation de ces deux produits est extrêmement dangereux.   ،1998(ریاض ،
)69صفحة   

     La nouvelle loi française de 1989 stipule dans l’article 01 l’interdiction de la 

prise de toute substance pouvant modifier artificiellement les capacités du 

sportif, ou contribuant à la dissimulation du dopage effectif, que ces produits 

seront désignés par une décision ministérielle. En réalité, ce texte écarte toute 

possibilité de débat sur l’effet provoqué par la matière dopante. De plus, le 

texte prend en considération la question de développement continuelle du 

dopage. 

     D’autre part, cette loi considère comme interdites les matières ayant la 

propriété de pouvoir masquer la prise du dopage. A ce titre, nous pouvons citer 

les diurétiques qui peuvent dissimuler les traces des stéroïdes (lassalle, 

1989,page53). 

     Afin d’appliquer le principe de la réaction sociale, attesté dans la nouvelle 

loi, il va falloir prédéfinir les matières dopantes dans un arrêté ministériel. 

Celui-ci facilitera l’application de la sanction par la fédération concernée selon 

une liste précise. 

Deuxièmement : l’élément matériel 
     L’élément matériel se compose de l’acte, la conséquence ou le résultat, et le 

rapport de causalité entre l’acte et la conséquence. 

     Le délit sportif peut être défini comme « délit positif » : car il suppose un 

comportement positif qui consiste en un acte légalement interdit et sanctionné. 

Le sportif participant à une compétition fait recours à une matière dopante ou 

une substance cachant celle-ci. Il s’agit donc d’un crime temporaire du fait de 

son effet immédiat, un délit simple supposant uniquement de commettre l’acte 

en soi pour  juger disponibles les composantes du délit et l’attestation de la 

responsabilité. 
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     Afin de sanctionner ce délit, il suffit uniquement de prouver une éventualité 

de nuisance à la santé du sportif : une simple menace ou un danger potentiel 

pour la santé du sportif justifie la sanction  ،72، صفحة 1991(كبیش( . 

     Le législateur ignore le moyen par lequel le sportif se fait doper : voie orale, 

injection, radiation ou hypnotisation, tous ces moyens se valent. 

     La matière dopante doit provoquer un accroissement factice dans les 

capacités physiques du sportif de façon à ce qu’elle nuit à sa santé. La 

protection de l’organisme physique et mental est donc la première 

préoccupation du législateur en sanctionnant la prise des stéroïdes dans les 

compétitions et manifestations sportives. La concurrence doit se faire en se 

servant de ses qualités et conditions normales. 

     Dans ce sens, le juge pourra demander une expertise de médecin spécialiste, 

s’il se trouve que cette matière est dopante, le sportif pourra être sanctionné.  

(ozdirekcan, son,page68) La justice française encourage la  

     sanction même si la quantité consommée s’avère insignifiante. La prudence 

totale est demandée, toutefois, au spécialiste expert lors de l’analyse des 

substances se trouvant dans les entrailles du sportif. 

Troisièmement : l’élément moral (l’intention criminelle) 
     Il s’agit de la volonté de l’individu de commettre le délit en sachant la 

disponibilité de ses éléments légaux, selon l’article 254 du droit pénal algérien. 

     La prise des stéroïdes de la part du sportif est un délit volontaire. L’intention 

est donc exigée pour qu’on juge l’acte en tant que tel : la consommation 

consciente du stéroïde dans le but accroitre ses capacités physiques afin de 

remporter un titre. 

     L’intention criminelle n’a pas lieu si le sportif consomme le produit dopant 

à son insu (mélangé dans un verre de jus par exemple). Le sportif bénéficie 

également du non lieu si le produit en question a été administré sur ordonnance 

du médecin traitant. ) 169هللا، بدون، صفحةعبد(.  

     Par conséquent, la simple prise d’un produit dopant lors de la participation 

dans les compétitions sportives dans l’objectif d’accroitre artificiellement les 

capacités physiques du sportif est jugée comme « intention volontaire de 

dopage ». le sportif est donc susceptible à la sanction. 

     Les participants au délit de dopage feront l’objet de la même sanction : ceux 

qui incitent, encouragent ou aident selon les règles de la participation principale 

ou accessoire. Le sportif est médicalement examiné en prenant des échantillons 

de son corps par des médecins spécialistes agréés près le ministère de la santé. 

Tous les moyens légaux peuvent être utilisés pour la constatation du crime, 

notamment les preuves relatives au délit de la conduite en état d’ébriété. Des 

échantillons de l’urine sont pris et analysés afin de reconnaitre la matière 

dopante. ) 79، صفحة2012دي، (العاب    

     Il faut signaler que les sanctions, affligées aux sportifs dopeurs lors des 

compétitions sportives, prennent les formes suivantes dans la loi française: 
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- des peines principales : l’emprisonnement de six mois à un an et une amende 

de 500 à 5000 francs, ou l’une de ces deux peines pour ceux qui consomment, 

incitent ou encouragent à la  

     consommation des stéroïdes. Les sportifs refusant de se soumettre aux tests 

médicaux peuvent aussi faire l’objet de cette peine. 

- des peines accessoires : interdiction de la participation à toute compétition de 

trois à cinq ans. La sanction peut aller jusqu’à la suspension à vie de la 

participation aux compétitions, plus particulièrement pour les récidivistes. Le 

jugement sera publié, entièrement ou partiellement, dans les journaux, puis 

diffusé à toutes les fédérations et comités locaux et internationaux. (كبیش،   
)89، صفحة 1991  

     En voilà les éléments constitutifs du délit du sportif utilisant les stéroïdes et 

les produits dopants lors des compétitions sportives locales et internationales. 

Nous souhaitons que le législateur algérien consacre un texte relatif à ce délit, à 

l’image des législateurs français et belge, considérés comme pionniers dans ce 

domaine. 

a- La recèle, par le sportif, des produits dopants : 
     En observant les différentes législations, nous constatons une certaine 

disparité dans la criminalisation de l’acte de recèle des produits dopants. La 

plupart de ces lois ne le sanctionnent pas, à l’image des deux lois françaises de 

1965 et 1989. Le législateur belge, quant à lui, criminalise dans la loi de 1965, 

la recèle, par le sportif, des stéroïdes. La loi belge la considère comme crime en 

soi, sans prendre en considération la nature du produit dopant. L’objectif du 

législateur belge serait de contrecarrer toute tentative encourageant le sportif à 

se faire doper
17

.   (ozdirekcan, son, page71) 

Les éléments de ce délit sont : 

L’élément supposé – l’élément matériel – l’élément moral.  

Premièrement : l’élément supposé 
     Cet élément exige la qualité de sportif chez l’auteur du délit, de sexe 

masculin ou féminin, citoyen ou étranger, participant à une compétition 

sportive, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.  

     Nous avons précédemment expliqué cet élément, on ajoute ici que les textes 

de la loi sont applicables à tous sportifs dépassant l’âge de dix-huit ans. 

     En outre, la compétition sportive doit être reconnue, qu’elle soit officielle 

ou non. La recèle doit englober les substances et produits dopants définis dans 

un décret royal après la consultation du comité belge de la lutte contre le 

dopage. 

Deuxièmement : l’élément matériel 
     Cet élément consiste en la simple recèle des produits dopants, par le sportif, 

ou de toute substance pouvant accroitre artificiellement les capacités physique 

ou mentales, comme nous l’avions précédemment démontré. 
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La recèle est appréhendée ici dans son sens large : la recèle peut avoir lieu dans 

la demeure du sportif, dans les vestiaires, son sac ou ses vêtements et objets 

personnels.   ،67، ص1991(كبیش(  

Troisièmement : l’élément moral (l’intention criminelle) 
     Le dopage est une infraction volontaire. L’intention criminelle se constitue 

de l’élément de la connaissance de la nature dub produit dopant ; de l’élément 

de volonté, de détenir le produit dopant en conscience, avec une volonté libre 

et sans contrainte. )69، صفحة1991(كبیش،     

     Ce délit nécessite, outre l’intention criminelle, une intention particulière : il 

s’agit de vouloir utiliser le produit dopant lors d’une compétition sportive. Si 

cette intention ne se vérifie pas, le crime n’a pas lieu. Comme si un sportif s’est 

approprié des stéroïdes mais il avait l’intention de s’en défaire. D’autre part, le 

sportif bénéficie du non lieu s’il ne savait pas la nature dopante du produit qu’il 

détenait. C’était d’ailleurs l’avis de la cour de cassation belge : un jugement 

d’appel, inculpant un athlète au nom de l’article 07/1 de la loi belge,  a été 

cassé. La cour a jugé inadmissible de justifier le jugement inculpant l’athlète de 

commettre le délit de la recèle des produits dopants sans lui permettre de jouir 

du droit de défense. D’autant plus, l’inculpé a prouvé qu’il ignorait totalement 

la nature des produits qu’on lui a administrés, que les substances qu’il 

possédait étaient interdites. (ERVYN) 

     Le jugement de la cour de cassation s’est limité uniquement à préciser qu’il 

n’y pas lieu de chercher si la matière indiquée figurait sur la liste des 

substances interdites, que celles-ci a été énumérées à titre explicatif, que 

l’ignorance du sportif des méfaits de cette substance rend le jugement 

d’inculpation « abusif ». 

 C - L’insoumission aux tests, le refus de la prise d’échantillon. 
     Cette infraction est sanctionnée dans l’ancienne et nouvelle loi française de 

1965 et 1989. La peine, selon l’article 02/01 est l’emprisonnement d’un mois à 

un an et une amende de 500 à 5000 francs français, ou l’une de ces deux peines 

pour ceux qui refusent ou s’opposent au test. L’article 04 de la loi belge en 

1965 sanctionne le sportif ou son superviseur médical refusant de se soumettre 

au test ou à la prise des échantillons. En outre, la loi belge sanctionne le sportif, 

l’entraineur ou le superviseur médical refusant de se soumettre à l’inspection
21

. 

     La criminalisation de ces actes est tout à fait logique, car la constatation des 

infractions de dopage se base essentiellement sur les analyses biologiques et 

chimiques. De ce fait, la peine pourrait aller de l’amende à l’emprisonnement, 

ou l’une de ces deux peines. La nouvelle loi française de 1989 a ajouté une 

nouvelle sanction concernant le sportif qui s’oppose, ou tente de s’opposer au 

contrôle. Or, le législateur français, contrairement au belge, interdit de fouiller 

dans les vêtements ou les affaires du sportif ou son superviseur
22

. 

L’infraction de l’insoumission au test se base sur trois éléments constitutifs : 

L’élément supposé – l’élément matériel – l’élément moral. 
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Premièrement : l’élément supposé 
     Cet élément exige la qualité du sportif, de sexe masculin ou féminin, 

citoyen ou étranger, mineur ou majeur, que l’acte ait eu lieu lors de la 

participation dans une compétition sportive comme nous l’avions 

précédemment expliqué. 

Deuxièmement : l’élément matériel 
     Il s’agit de l’acte criminel du sportif en refusant de se soumettre au contrôle, 

au test ou à la prise d’échantillons. C’est en effet une infraction négative, ayant 

lieu en s’abstenant de se soumettre à la loi. Car c’est au nom de la loi que le 

sportif va subir le test
23

. 

Troisièmement : l’élément moral (l’intention criminelle) 
     Cette infraction est volontaire, elle ne peut pas avoir lieu suite à une erreur 

ou une négligence. L’intention criminelle, avec ses deux éléments, la 

connaissance et la volonté, doivent être disponibles. 

     Le sportif, ou son superviseur médical, devrait connaitre qu’il ne va pas se 

soumettre au test ou au contrôle nécessaire, imposée par la loi afin de constater 

l’infraction de dopage. En outre, la volonté du sportif récalcitrant doit 

s’orienter vers cette insoumission sans contrainte aucune. 

Conclusion : 
     L’objectif de cette étude fut de centrer les attentions sur un phénomène 

socio sportif extrêmement dangereux : la prise des stéroïdes et des produits 

dopants qui s’est propagé de manière époustouflante, le développement des 

études pharmaceutiques aidant, lors de la fin du 20
ème

 siècle.  

     Ce phénomène, ayant pour première source le monde occidental, a été 

sévèrement combattu par ces mêmes états, en sanctionnant les fauteurs par 

l’emprisonnement et l’amende, ou de la radiation temporaire, ou à vie, de la 

participation aux championnats et tournois sportifs locaux et internationaux. 

C’est en effet un moyen subtil de protéger les sportifs des déviations, de la rage 

de vaincre en faisant recours à des moyens déshonorables. 

     L’étude a été centrée sur deux modèles, la loi française et la loi belge, 

compte tenu de leurs avancées en matière de lutte contre le dopage.
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