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ةلعلـوم واالمجلـة العلمیـة  للنشاطاتالتكنولوج
اضیـة البدنیــة والر

اضیـة یــة البدنیــة و الر معهــد التر
ادیــــس  مستغانـــم–جامعــة عــبد الحمیــــــد بن 

م2018الجزء األول جوان العدد الخامس عشر 

ة والرللنشاطات اةتكنولوجالعلوم والمجلة  ة لبدن ة سنو ة، مجلة علم اض
س  اد ة  بجامعة عبد الحمید بن  ة والراض ة البدن مة تصدر عن معهد التر مح

مستغانم
المجاالت  ة األصیلة المتعلقة  حوث والدراسات العلم تعني المجلة بنشر ال

ةعلوم والالمختلفة  ة و الراض ات األنشطة البدن ة، والتر تقن ة، . وهذا في العلوم النفس و
حث العلمي  ة ال منهج ة ....الخ، والتي تلتزم  ة، والعلوم الحر ة والطب والعلوم البیولوج
ة أو  ة أو الفرنس اللغات العر ة بإحد تو ًا، والم وخطواته المتعارف علیها عالم
حث. ومن أبوابها  نشرها بإقرار خطى من صاحب/ أصحاب ال سب االنجلیزة والتي لم 

اب ة الثابتة  اللغة الفرنس ة  حوث العلم اب ال ة، و اللغة العر ة  حوث العلم ال
ة في  المؤتمرات والندوات والحلقات النقاش اب التقارر الخاصة  واإلنجلیزة، إضافة إلي 

ةعلوم والعموم  ة و الراض ات األنشطة البدن ة ،تقن ة البدن والتي تعقد في معهد التر
ة بجامعة عب اب عرض ملخصات الرسائل والراض مستغانم، و س  اد د الحمید بن 

ة التي تمت مناقشتها وٕاجازتها في مجاالت  ة و علوم والالجامع ات األنشطة البدن تقن
ة علومها.الراض
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العدد:لمة 
لمة العدد  ة  تا ابــة عن الزمالء أعضاء هیئة التحرر  الن سرني أن أتشرف 

عد التحوالت التي شهدتها المجلة و م2018ول جوان عشر الجزء األالخامس  هذا 
ل أعدادها على  ح  ة ، حیث أص ة للمجالت العلم ة ووضعها في المنصة الوطن العلم
شهدته المجلة حتم علینا  ذا على موقع المجلة ، ان هذا التحول الذ ة و المنصة الوطن

حث العلمي  ل ایجابي مع التطور الحاصل في مجال ال ش أن نتكیف 
عد العلمي مرت على مجموعة متمیزة عمواضالإن  ال حملها العدد تتمیز  التي 

ة ،  ة للمجالت العلم حها وهذا عبر المنصة الوطن بها وتنق من الخبراء  ساعدو في تصو
احثین ممن وضعوا  ه لوال مجهودات السادة ال ما هو عل ح  ص ن ل إن هذا العمل لم 

م عثوا  المجهود ثقتهم في هذه المجلــة و  عهم لتنشر بین صفحاتها. و هذا یرت واض
م  جهودهم من أجل تقی مین الذین یبذلون قصار ه السادة المح قوم  ار الذ الج

ة  عد عمل النور  حها لتر ع و تحیینهاو تنق بالمواض .التصو
ة  ةللنشاطات اةتكنولوجالعلوم والإن مجلة العلم ة والراض قى دائمالبدن ت

ظیف جدید للمعرفة ل تفتح صفحاتها لكل عمل جاد و متمیز  ة و هي ترحب  العلم
ة و اإلنجلیزة ة، الفرنس اللغات الثالثة المعتمدة العر عبر العنوان التالي حث 

ationRevue/3https://www.asjp.cerist.dz/en/Present
احثین، و أملنا  ة من قبل شرحة واسعة من ال ع المقروئ ضفي علیها طا و هذا 

ع. را للجم احثین في إثراء العدد القادم و ش ساهم ال بیر في أن 

ر س التحر رئ
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أ

لة .مدير اجلامعةبلحاكم مصطفي           : أ.د. مدير ا
:د. بن قاصد علي احلاج حممد        مدير املعهد.أ.مدير النشر
:أ.د. عطاء هللا أمحد.رئيس التحرير

:هيئــة التحريـــر
أ.د بن قــوة علـــي
أ.د بن قاصد علي احلاج حممـد
أ.د حرشاوي يوســـف
ـون حممـــدأ.د رمعـ
أ.د بن دمحــان حممد نصر الديــن
أ . د بن برنو عثمان
أ.د بن قناب احلاج
أ.د صبان حممد
أ .د بن لكحل منصور

:العدداللجنة العلمية اليت أشرفت على تقييم حبوث -

جامعة اإلسكندرية  مصربثينة أمحد فاضلأ.د-
كفر الشيـــخ   مصرجامعة  عادل عبد احلليم إبراهيم حسن حيدرأ.د -
جامعة مستغامن      اجلزائـرأ.د بومسجــد عبد القادر -
جامعة مستغامن      اجلزائرأ.د حرشاوي يوسف-
جامعة امللك سعود اململكة العربية السعودية. أ.د عبد العزيز املصطفي -
ضة اجلزائراملدرسة الوطنية العليا لعلوم وتكنولأ.د ميموين طوالب نبيلة - وجيا الر
زوبيور قونزاليز - اسبانيا أ.د مار
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ب

جامعة مستغامن      اجلزائرأ . د بن دمحان حممد نصر الدين -
تونس أ.د عز الدين بوزيد -
جامعة تكريت       العراق                       أ.د عبد الودود أمحد خطاب الزبيدي  -
جامعة اإلسكندرية   مصريريحيي حممد احلر أ.د -
املدرسة العليا لألساتذة الدار البيضاء املغرب   أ.د مدانـي حممــــد                        -
اجلزائر03جامعة اجلزائرأ.د حرييت حكيم                        -
صر عبد القادر                       - جامعة مستغامن  اجلزائرأ.د 
جامعة الشلف   اجلزائرأ.د حفصاوي بن يوسف                        -
جامعة مستغامن   اجلزائرأ.د بن قـــــوة علـــي                        -
جامعة مستغامن   اجلزائرأ.د بن قـــــاصد علي احلاج حممد                     -
اجلزائر03جامعة اجلزائر مسي أحسند. قاأ.-
جامعة مستغامن   اجلزائرأ.د عطا هللا أمحــد                       -
جامعة العلوم و التكنولوجيا  وهـران     اجلزائرأ. د خياط بلقــاسم-
جامعة برتني تركياأ. د تركيمان ميتلي -
ئرجامعة مستغامن   اجلزاأ.د صبان حممــد-
جامعة مستغامن      اجلزائرأ.د بن سي قدور حبيب-
جامعة مستغامن   اجلزائرد. زيتونـي عبد القــادر-
جامعة مستغامن   اجلزائرد. زرف حممد-
جامعة مستغامن      اجلزائرد. طاهر طاهر-
جامعة مستغامن      اجلزائرحجار حممد خرفان -
ة مستغامن      اجلزائرجامعزبشي نور الدين -
جامعة مستغامن      اجلزائركتشوك سيدي حممد -
بل العراقد. رائد عبد األمري عباس - جامعة 
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ج

لة:- تقدمي ا
ضية جملة العلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية و الر

ISSN: 1112-4032,    eISSN: 2543-3776

االت املختلفة العلوم و  تقنيات  لة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة املتعلقة  تعين ا
ضية. وهذا يف العلوم النفسية، والرتبوية، والعلوم البيولوجية والطبية، والعلوم احلركة  األنشطة  البدنية والر

حدى اللغات العربية ....اخل، واليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطوات ه املتعارف عليها عاملياً، واملكتوبة 
ا الثابتة  قرار خطى من صاحب/ أصحاب البحث. ومن أبوا أو الفرنسية أو االجنليزية واليت مل يسبق نشرها 

ب ال للغة الفرنسية واإلجنليزية، إضافة إيل  ب البحوث العلمية  للغة العربية، و تقارير ب البحوث العلمية 
ضية ملؤمترات والندوات واحللقات النقاشية يف عموم العلوم و تقنيات األنشطة  البدنية والر واليت ،اخلاصة 

ب عرض ملخصات  ديس مبستغامن، و ضية جبامعة عبد احلميد بن  تعقد يف معهد الرتبية البدنية والر
ا يف جماالت ضية علومها.الرسائل اجلامعية اليت متت مناقشتها وإجاز العلوم وتقنيات األنشطة  البدنية والر

لة:- أهداف ا

ضية هدفا عاما هو: نشر املعرفة العلمية يف جمال  تبىن جملة العلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية والر
ضية وإثراؤها مبا يسهم يف تطوير العمل العلم ي بصفة عامة العلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية والر

دف إىل اآليت: لة  ضي بصفة خاصة. وحتديداً فإن ا والر
ا من خالل نشر البحوث النظرية . 1 ضية  وتطبيقا املسامهة يف تقنيات األنشطة  البدنية والر

ا املختلفة، مع التأكيد على اجلودة العالية هلذه البحوث وارتباطها  ضة مبجاال والتطبيقية يف الر
حاضراً ومستقبًال. لواقع 

ضية بنشر نتاج . 2 حة الفرصة للمفكرين وللباحثني يف العلوم و تقنيات األنشطة  البدنية والر إ
لبيئة العربية والعاملية عامة.  أنشطتهم العلمية والبحثية وخاصة تلك اليت تتصل 

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

:قواعد النشر-
لة اليت يتم تنزيلها من املنصة الوطنية للمجالت العلمية على  كل البحوث تكتب على ورقة ا

العنوان التايل:
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3

: قواعد عامة-
لة أي حبث ال مير عرب املنصة الوطنية للمجالت العلمية.. 1 ال تستقبل ا
لة واليت يتم تنزيلها عرب موقع املنصة على الربط التايل:. 2 لة أي حبث ال يكتب على ورقة ا ال تستقبل ا

https://www.asjp.cerist.dz/revues/3
تؤول كافة حقوق النشر للمجلة.. 3
لة كاملة من موقع الوزارة على الربط بعد الصدور . 4 ميكن لصاحب البحث املنشور سحب املقال أو ا

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3
ميكن لصاحب البحث احلصول على افادة نشر بعد التحكيم وموافقة املقومني متنح من قبل مدير النشر . 5

ورئيس التحرير.
لة. . 6 لة عن آراء كاتبيها وال تعرب عن وجهة نظر ا تعرب مجيع األفكار الواردة يف ا
لبحوث إىل املنصة الوطنية للمجالت العلمية على املوقع التايل:توجه كاف. 7 ة املراسالت املتعلقة 

https://www.asjp.cerist.dz/revues/3
:دعوة للنشر-

ضية يسـر  لة العلمية العلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية والر كم لإلسـهام بنشـر أحباثكم دعوتا
ضية املختلفة اليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها  العلمية األصيلة املتعلقة مبجاالت الر

حدى اللغات العربية أو اإلجنليزية أو الفرنسية واليت مل يسبق نشرها.  عاملياً، واملكتوبة 
مالحظة مهمة جدا : -

ا كل األفكار واملوا. 1 لة وتوجها لضرورة على أفكار وسياسة ا لة ال تعرب  ضيع الواردة يف صفحات ا
ا فقط. ا بل هي تعرب عن أراء أصحا وتطلعا

لة وال هيئتها العلمية، ويتحمله صاحب املقال . 2 خالقيات البحث العلمي ال تتحمله ا كل إخالل 
ا فيه.لوحده وأي متابعة من أي طرف كان يتحمله صاحب امل قال وال دخل للمجلة وال هيئا

ا.. 3 كل سرقة فكرية يتحملها صاحب املقال وهو ملزم أخالقيا وقانونيا مبا كتب على صفحا
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ه

املـحـتـويــــــــــــــات

الصفحاتسم الباحــــثإعنــــوان البحث/ الرقم

01
شاف عالقة املدارس الكروية األكادميية بتفعيل اسرتاتيجيات عملية اكت

املواهب الناشئة على مستوى أندية الغرب اجلزائري.
محزاوي حكيم.بن دمحان حممد نصر الدين، د.أ.د ،الباحث: حممد مساحة فؤاد

01–20

02
لتوافق املهين لدى موظفي  املناخ التنظيمي وعالقته 

جلمهورية اليمنية ضة  وزارة الشباب والر
عبد القادر زيتوين.دبيشي، الباحث: إيهاب حمسن محود احل

21–34

03
ضيةاسرتاتيجيات ضي وأثرها يف تطوير أداء املؤسسات الر التسويق الر

ضية اليمنية حالة االحتادات الر
بن قناب احلاج.دالباحث: إبراهيم علي صاحل غراب       أ.

35–52

04
حركي -اقرتاح بطارية اختبارات لقياس اجلانب  احلس

)سنوات6-5لطفل القسم التحضريي(
ين مسرية قوراري بن علي.د، الباحثة: ز

53–70

05
الوعي مبخاطر وأضرار املنشطات لدى العيب كرة القدم 

" من البطولة اجلزائرية2"و"1القسم احملرتف "
.بن قوة علي.أ.دكوتشوك سيدي حممد،.دغوال عدة ، .د

71–80

06
الختبارات والقياسات العلمية عند عملية اختيار الالعبني مكانة ا

سنة.18يف كرة القدم اجلزائرية حتت 
هوار عبد اللطيف..دحجار حممد خرفان ، .د، شاشو سداوي.الباحث

81–97

07
ضي يف التشريع اجلزائري عقد التدريب الر

110–98عباسة طاهر.دفضل حممد  ،الباحث:

08
ضية  أثر اخلربة و املؤهل العلمي على كفاءة مدرس الرتبية البدنية و الر

للمرحلة الثانوية يف إخراج الدرس
عطاء هللا أمحد.أ. د ،قامسي بشري .دعاليل طالب،  . د

111–129
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و

----

09
مقرتحة الستثمار وقت الفراغ يف ممارسة األنشطةاسرتاتيجية

ضية الرت  .وحيية عند طلبة اإلقامات اجلامعيةالر
بن قناب احلاج.دالباحث : قراش العجال  ، 

130–145

10
األلرتاس اجلزائرية من منظور سوسيولوجي بني الوالء 
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عالقة املدارس الكروية األكادميية بتفعيل اسرتاتيجيات 
املواهب الناشئة على مستوى أندية الغرب اجلزائريعملية اكتشاف

3محزاوي حكيم. د- 2بن دمحان حممد نصر الديند.أ.-1حممد مساحة فؤادا. 

ضية1 ديس  مستغامنجامعة عبد احلميد بن خمرب تقومي النشاطات البدنية والر
ضية2 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضية3 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
تفعيل اسرتاتيجيات دف هذه الدراسة إىل التعرف على ما مدى فاعلية املدارس الكروية األكادميية يف

ستخدام املنهج الوصفي، من خالل عينة قوامها  عملية اكتشاف املواهب الناشئة يف الغرب اجلزائري، وذلك 
مدرب كرة قدم لفئة الناشئني، ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة استخدم طاقم البحث األداة املتمثلة )48(

ت اليت متت (االستبيان)يف  هم ، وبعد مجع البيا لطريقة اإلحصائية، فقد خرج طاقم البحث  معاجلتها 
استنتاج متثل يف أن عدم وجود أكادمييات كروية على مستوى مدارس األندية يزيد من صعوبة وتعقيد عملية 
اكتشاف املواهب الناشئة، وعليه نوصي بضرورة إنشاء وتوسيع دائرة املدارس الكروية األكادميية اليت تعمل 

دة  فرص جناح هذه العملية. على ز
الناشئ–املواهب –اكتشاف - االسرتاتيجيات - الكروية األكادميية : املدارس الكلمات األساسية

---
---

The relation of academic foot ball school in the activation of talent
discover in the west of Algeria.

Abstract: this study aims to know the effectiveness of academic football
school in the activation of talent discovers in the west of Algeria by using the
descriptive method thrush a sample consists of (48)football coach takes a
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responsibility of the emerged player category, to acheare this goal, the search
staff use a (questionnaire), to do a survey, concerning the important co of this
sort of school, at least they conclude that the absence of the academic football
school on the level of each club school makes the emerged talent discovers
more difficult and complicated. so, we recommend of the necessity of its
foundation which improve the opportunities for success.

Key words : academic football school - les strategies - talent – discovers

---

-

La relation des écoles académiques du foot ball dons  l’activer les
stratégies de l’opération détection des jeunes talents au niveau des clubs a

l’Ouest algérien

Résumé : cette étude porte sur l’efficacité des écoles académiques du foot
Ball dans  l’activer les stratégies de l’opération découvrir les jeunes talents à
l’Ouest algérien en utilisant la méthode descriptive, par un échantillon de (48)
entraineurs de foot Ball de jeunes, pour ce faire, le groupe a epté pour un
(questionnaire), et après la récolté des données traitées par la méthode
statistique, le groupe est sorti avec la conclusion suivante : l’absence des
académie de foot Ball au niveau des écoles de clubs, augmenté la difficulté et
la complicité de la l’opération de détection des jeunes talents, pour cela, il est
conseillé de fonder et élargir le sphère des écoles académiques de foot Ball qui
facilite la réussite de cette opération.

Mots clés: des écoles académiques du foot Ball - les stratégies - les talents -
les jeunes .

.
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:املقدمة
ضات األخرى، فقد وصل يف اآلونة األخرية أصبح العب كرة القدم ضيني مقارنة بالعيب الر من أغلى الر

مليون) يورو مما يكلف األندية الباليني لتكوين 80سعر الالعب ذي القدرات املميزة الفريدة إىل أكثر من (
ضة كرة القد ديه ومجاهريه العريضة، لذا كان لزاما على املهتمني بر م فريق قادر على حتقيق آمال وطموحات 

ت الالزمة سواء كانت مادية  وضع خطط االسرتاتيجية لتطوير كافة النظم اإلدارية والفنية وتوفري كل اإلمكا
د و مجال امساعيل النمكي، االحرتاف.أو بشرية حىت ننتقل من عصر اهلواية إىل ، 1997(عمرو ابو ا

صفحة املقدمة)
ضة حدا مل  ضة أخرى، وقد تعدت مراحل اهلواية حيث أن كرة القدم بلغت من الشهرة كـر تبلغه أي ر

واللعب الرتفيهي والربامج العشوائية لتصبح علما ودراسة وختطيطا وأمواال ال حتصى وال تعد تصرف من أجل 
إعداد الالعبني واألندية واملنتخبات، ولقد حتولت كرة القدم من هواية متارس إىل علم يدرس ويهيئ له الالعب 

هنا نبعت فكرة األكادمييات الكروية كأساس وعمود فقري يرتكز إليه التطور يف كرة القدم منذ الصغر، ومن
ا تساعد على اكتشاف املواهب وتنميتهم بشكل  يف العامل، حيث أصبحت ذات أمهية كبرية ومثمرة أل

عتبارها أيضا إحدى النوا فذ املهمة صحيح، ويتم فيها التدريب وفق معايري سليمة ووفق مناهج علمية و
ا املصنع احلقيقي لالعبني، ويف العامل أمجع  للتواصل مع األندية العاملية اليت تفضل التعاون مع األكادمييات كو
يتم االعتماد على هذه املدارس األكادميية بشكل أساسي وكبري يف اكتشاف املواهب وتطوير 

م ووصوهلم وأصبحت حبق واحد من أهم أسباب التطور الكروي يف بمستو عض دول العامل املتقدمة كرو
ضي الذي أعطى أمهية كبرية جدا هلذا  ال الر االت األخرى، ويف ا إىل مرحلة متقدمة يف جمال كرة القدم وا
ضية، وإن كنا يف العامل العريب نريد  ملنشآت الر األمر، حيث رصدت امليزانيات الكبرية من خالل االهتمام 

ضي وكرة القدم على وجه اخلصوص فال بد أن نعرف أن سر التفوق يكمن يف التطور والتقدم  ال الر يف ا
للمواهب الواعدة  سيس مدارس وأكادمييات كروية، حيث متثل هذه األخرية بوابة األمل والنجاح وحافزا قو

ودوليا وعلى منط علمي حمرتف وليس اجتهادات مبنية على أو  هام فكرية، حيث يكمن لبلوغ عتبة التألق قار
سر التطور احلقيقي بناءا على عمليات متكاملة أمهها عملية اكتشاف املواهب اليت تتم بطريقة علمية ووفق 
هيال رفيع املستوى حىت يتسىن تكوين العبني على مستوى  معايري دقيقة من طرف مدربني و تربويني مؤهلني 

.ميةعال ومبقاييس دولية حمكومة بضوابط تقنية وعل
ضة البد أن نذكر بعض ما قدمته هذه  وحىت نفتح شهية املستثمرين املختصني واحلادبني على أمر الر
ا، وهو أنه من املعروف أن عددا كبريا من الالعبني املشهورين يف يومنا هذا قد  األكادمييات ألنديتها ومنتخبا

منتخبات بالدهم ليجسدوا قناعة أن كثري من خترجوا من أكادمييات كرة القدم وهم اليوم يلعبون يف صفوف 
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م، وكما تعتمد بعض األندية العاملية على  م ومهارا الالعبني اليافعني يف حاجة إىل فرصة حقيقية إلبراز قدرا
يف استمرارية بقائها يف دائرة "إنتاجها الذايت أو احمللي"مدارسها الكروية أو ما يسمى بلهجة أهل الصناعة 

ىت نطمئن املستثمرين فإنه إذا مت االكتشاف وفق املعايري املطلوبة ومت التأهيل وفق خطة وبرامج وحاألضواء،
علمية تستهدف كل اجلوانب الفنية والبدنية والفكرية والنفسية فإن قيمة العب واحد ستغطي مجيع التكاليف 

)2010الشيخ، اليت تكلفتها إنشاء هذه األكادميية والعامل كله يشهد بذلك. (اخلري حممد 
وإن إجناز األرقام القياسية يستند مباشرة على نوعية االختيار كما حيدث يف أي القطاعات األخرى حيث 
تتعلق نوعية املنتوج اجلاهز جبودة املادة األولية، ذلك أن االختيار يقوم على مجلة من املقاييس مما يسمح 

ضيني الذين لديهم أفاق واضحة على تقدم ملنافع املتعددةكتشاف الر هم، ويزداد دور االكتشاف 
ضة اإلجناز لتجنب الذاتية واالرجتال الذي قد يسبب ضياع الوقت وبعض التكاليف  اجلوانب اليت يوفرها لر

)05، صفحة 2001(بن قوة علي، املطلوب.ختدم اهلدفاملادية اليت ال
مدى فاعلية املدارس الكروية األكادميية يف تفعيل ما واهلدف من دراسة هذا املوضوع أنه سيساعد على معرفة 

وذلك من خالل معرفة عالقة هذه األكادمييات يف توسيع اسرتاتيجيات عملية اكتشاف املواهب الناشئة
قاعدة استقطاب املواهب وهذا مع االعتماد على خرباء ومدربني أكفاء من أجل إجناح هذه العملية، ومن هنا  

بتفعيل اسرتاتيجيات األكادميية ع الذي سيتناول يف طياته عالقة املدارس الكروية كانت دراسة هذا املوضو 
عملية اكتشاف املواهب الناشئة على مستوى أندية الغرب اجلزائري.

 :املشكلة
لغابون بوجه ال 2017بعد إقصاء املنتخب الوطين األول من تصفيات كأس أمم إفـريقيا  املقامة 

ضية والالعبني القدامى حول يشرف الكرة اجلزائرية، أصبح بعدها جل حديث الشارع اجلزائري والصحافة الر
عجز سياسة االحتادية اجلزائـرية واألندية الكروية على وضع اسرتاتيجية فعالة من أجل اكتشاف وتكوين العبني 

يكونون قادرين على سد ثغرة حمور الدفاع.
ئـرية يف اكتشاف وتكوين العبني من املستوى العايل يكونون كما ال حيتاج احلديث عن عجز األندية اجلزا

قادرين على متثيل وتشـريف الراية اجلزائـرية أحسن تشـريف يف احملافل الدولية إىل أدلة كثرية، وخري دليل على 
ن أغلب العيب املنتخب الوطين هم من خرجيي مدارس التكوين الفرنسية،  ذلك وكما يعلم العام واخلاص 

نسمة من أبناء اجلالية اجلزائـرية اكتشاف وتكوين العديد ماليني6استطاعت هذه األخرية من خالل حيث 
من الالعبني من ذوي املستوى العايل والذين ينشطون يف أكرب األندية األوروبية يف حني عجزت األندية 

اخلرباء والعارفني بشؤون نسمة، وقد أمجع أغلب مليون38اجلزائرية على ذلك وهذا يف ظل وجود أكثر من 
الكرة اجلزائرية ذلك اإلقصاء إىل عدة أسباب من بينها، عدم وجود العبني ممتازين ينشطون على مستوى 
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دة  إىل الالعبني الفرانكو جزائريني من  البطولة احمللية يكونون قادرين على تقـدمي اإلضافة للمنتخب وهذا ز
ملوجود يف بعض مناصب اللعب الشاغرة، وقد أرجعوا ذلك إىل أجل بعث الروح الوطنية وتعويض النقص ا

ومن هذا املنطلق ميكن أكرب سبب وهو عدم وجود أكادمييات كروية تعمل على اكتشاف املواهب وتكوينها، 
هل عدم وجود املدارس الكروية األكادميية يعيق تـفعيل اسرتاتيجيات عملية اكتشاف طرح التساؤل التايل:

ئة على مستوى أندية الغـرب اجلزائري؟املواهب الناش
ومن خالل التساؤل السابق ميكن إدراج األسئلة الفرعية التالية:

لضرورة إىل عدم -1 هل عدم تنوع وقلة مصادر استقطاب املواهب الناشئة على مستوى األندية راجع 
وجود مدارس كروية أكادميية؟

لغـربية كفيلة بعدم تسرب املواهب الصاعدة ؟هل اسرتاتيجية مدارس األندية يف الناحية ا- 2

:اهلدف العام
فاعلية املدارس الكروية األكادميية يف تفعيل اسرتاتيجيات عملية اكتشاف املواهب الناشئةمعرفة ما مدى

األهداف الفرعية:-
وعالقتها بعدم معرفة املصادر احلقيقية اليت تعتمد عليها مدارس األندية يف استقطاب املواهب الناشئة-1

- مكان لإليواء-الصاالت املغطاة-وجود مدارس كروية أكادميية تكون مهيأة من حيث (املالعب املفتوحة
وغريها من املنشآت).

معرفة ما مدى جناعة اسرتاتيجية مدارس األندية يف الناحية الغربية بعدم تسرب املواهب وضياعها.- 2
الفرضية العامة:

لكروية األكادميية يعيق تفعيل اسرتاتيجيات عملية اكتشاف املواهب الناشئة على مستوى عدم وجود املدارس ا
أندية الغرب اجلزائري.  

الفرضيات الفرعية:
عدم وجود أكادمييات كروية على مستوى مدارس األندية يعترب سبب رئيسي يف اعتماد هذه األخرية - 1

لتايل إمكانية اك تشاف مواهب من املستوى العايل يكون بنسبة ضئيلة.على مصادر استقطاب حمدودة و
عدم االعتماد على درجات معيارية من خالل بطارية اختبارات وقلة االستعانة خبرباء ومدربني أكفاء أثناء -2

عملية االكتشاف عوامل مسامهة يف تسرب املواهب وضياعها.
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 :حتديد مصطلحات البحث اإلجرائية
ادميية: املدارس الكروية األك- 1
هي األساس والعمود الفقري الذي يرتكز إليه التطور يف كرة القدم يف العامل، حيث التعريف اإلجرائي: -

ا تساعد على اكتشاف املواهب وتنميتهم بشكل صحيح. (اخلري حممد أصبحت ذات أمهية كبرية ومثمرة أل
)2010الشيخ، 

االسرتاتيجيات: - 2
يرجع أصل كلمة اسرتاتيجية إىل الكلمة أمحد " أنه بده رزق حممدعيرى "التعريف اللغوي:- أ

ا علم  نية إسرتاتيجيوس وتعين فنون احلرب و إدارة املعارك، ويعرف قاموس ويسرت االسرتاتيجية على أ اليو
ا علم أو فن احلرب أو وضع اخلطط وإدارة "املوارد"ختطيط وتوجيه العمليات العسكرية، ويشري قاموس  أ

لعمليات احلربية، ويف قاموس أكسفورد االسرتاتيجية هي أساس الفن املستخدم يف تعبئة وحتريك املعدات ا
احلربية مبا ميكن من السيطرة على املوقف و العدو بصورة شاملة و ال خيتلف األمر كثريا إذا انتقلنا إىل جمال 

(عبده رزق متكن املؤسسة من حتقيق أهدافها .اإلدارة فهي تعين علم وفن إدارة و ختطيط كافة األعمال و اليت 
)54-53، الصفحات 2012حممد أمحد، 
يد إبراهيم": يعرف "التعريف اإلجرائي-ب ا: تعين فن التعبئة مروان عبد ا االسرتاتيجية 

وعة من والتوجيه للموارد والطاقات البشرية واملادية، قصد التحقيق األفضل و األمثل لألهداف املسطرة واملوض
يد ابراهيم، طرف التنظيم الذي أشــرف على وضعها. )22، صفحة 2010(مروان عبد ا

االكتشاف: - 3
ضية وهو نظام يعتمد على اختيار اجلالتعريف اإلجرائي: - دد من اكتشاف املوهبة الر

ألندية ومراكز الشباب والساحات الش ضية  تمع واملدارس الر حملافظات جمموع الناشئني يف ا عبية 
ضية. ا اخلرباء يف جماالت الرتبية الر د و مجال امساعيل أو وفق اختيارات حمددة يعىن  (عمرو ابو ا

)153، صفحة 1997النمكي، 
املواهب: - 4

وهي اسم مشتق من وهب، ومجعها مواهب وهي كل ما وهبه التعريف اللغوي لكلمة املوهبة: -أ
فيذكر املوهبة مبعىن القدرة.(املورد)، أما "81"منت اللغة ص هللا لك 

التعريف اإلجرائي لكلمة املواهب:-ب
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د ومجال إمساعيل النمكييعرف - نه ذلك عمر أبو ا ضيا  : " املواهب أو التلميذ املوهوب ر
ا عن الطفل الذي تتوفر لديه استعدادات و القدرات اخلاصة اليت تساعده على جعل أدائه متفوقا متميز 

د و مجال امساعيل النمكي، األطفال العاديني من نفس سنه". )94، صفحة 1997(عمرو ابو ا
نه: "هو الذي ميلك قدرات ذات مستوى "ERWIN, Hكما يعرف "- ضي  املوهوب الر

ضية. (ERWIN.H, 1987, p. 98)على فوق املتوسط، يف التخصصات الر
ن األطفؤاد نصحيو يؤكد - فال املوهوبني هم الذين ميكنهم التفوق يف املستقبل إذا أعطيت : "

م". )182، صفحة 1980(نصحي فؤاد، هلم العناية يف توجيههم واالهتمام 
الناشئة: - 5

الناشئني هم الصغار من اجلنسني، البنني والبنات الذين يرتاوح أعمارهم أو التعريف اإلجرائي: -
) سنوات تقريبا، 10-8ذه السنوات حتت كل من مراحل الطفولة املتوسطة() سنة، وتندرج ه12-6ما بني (

(حيي السيد امساعيل سنة.17سنة تقريبا)، مرحلة املراهقة األوىل بداية 12-11ومرحلة الطفولة املتأخرة(
)13، صفحة 2004احلاوي ، 

 :ة الدراسات السابقة واملشا
ا مزاري فاتح- ضة السباحة عنوان:) ب2008(الدراسة اليت قام  ضي للناشئني يف ر عملية االنتقاء الر

سنة، حيث كان اهلدف من البحث التعرف على )12-9(على مستوى األندية اجلزائرية للمرحلة العمرية 
ضي يف األندية العاصمية من خالل تسليط الضوء على الطرق واألساليب املستعملة يف  حقيقة االنتقاء الر

ضي، وكذا حماولة مكافحة ظاهرة تسرب املواهب، وقد استخدم الطالب الباحث املنهج عملية االنتقاء الر
مدير فين ينشطون على مستوى أندية )31(مدرب و)67(حيث مشلت عينة البحث على (الوصفي)، 

ملستخدمة السباحة يف اجلزائر العاصمة، وكان االختيار هلذه العينة بطريقة غرضية مقصودة، والطرق اإلحصائية ا
ضة )، 2(كاهي النسبة املئوية واختبار  ضي للرباعم الشبانية يف ر ن عملية االنتقاء الر حيث مت التوصل  

ضي يف خطر  ألسس العلمية احلديث، مما جيعل الناشئ الر السباحة تبىن على أسس عشوائية ال عالقة هلا 
التهميش املؤكد.

ا الفضيل عمر - ضي ) حتت عنوان:2001عبد هللا عبش (الدراسة اليت قام  "االنتقاء والتوجيه الر
للناشئني املوهوبني يف كرة القدم على مستوى األندية اليمنية" ، وهي دراسة متمحورة حول سيكولوجية النمو 

اإلشكالية سنة، حيث تطرق الطالب الباحث من خالل هذه الدراسة إىل طرح )12-10(للفئة العمرية من 
كيف ينظر مدربو كرة القدم يف اليمن إىل عملييت االنتقاء والتوجيه كأداة لالستغالل األمثل :التالية

لإلمكانيات الذاتية للناشئني؟ ، وقد اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي، حبيث متثلت عينة البحث 
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دا، وقد استخدم يف هذه فر )84(يف مدريب كرة القدم الذين ينشطون يف اجلمهورية اليمنية حيث بلغ عددهم 
الدراسة االستبيان كأداة أساسية يف مجع املعلومات واملقابلة كأداة فرعية، وكانت الطرق اإلحصائية املستخدمة 

وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إىل مايلي:)،2(كامتمثلة يف النسب املئوية واختبار حسن املطابقة 
ال تتبع األسس العلمية وال متس مجيع اجلوانب اليت يتم عليها أن عملية االنتقاء يف األندية اليمنية- 1

انتقاء الناشئني ملمارسة كرة القدم.
افتقار األندية اليمنية على معايري االنتقاء املبين على األسس العلمية يف انتقاء الناشئني يف كرة القدم.- 2
شئني أثناء االنتقاء والتوجيه.عدم إدراك املدربني خبصائص املرحلة العمرية املناسبة للنا- 3
لتايل عدم وجود معايري لالنتقاء والتوجيه تناسب البيئة اليمنية. - 4 نقص الكوادر الفنية املؤهلة و

ا األستاذ بن قوة علي (- : )1997الدراسة اليت قام 
ت املعيارية الختيار املوهوبني من الناشئني ملمارسة كرة القدم لفئة" ولقد سنة".)12-11(حتديد املستو

استهدفت دراسته حتقيق ثالثة 
أهداف رئيسية هي:

تقييم قدرات املوهوبني ملمارسة كرة القدم من خالل وضع جمموعة وضع جمموعة من - 1
االختبارات العلمية تعد كقاعدة يستعملها املدربني يف اختيار الناشئني يف كرة القدم.

اختيار املوهوبني من الناشئني ملمارسة كرة القدم.وضع معايري حمددة يستند عليها يف - 2
) العب تراوحت 140، وتكونت عينة جمتمع البحث األصلي من ((املسحي)حيث استخدم الباحث املنهج 

ضية.12-11أعمارهم ما بني ( ) سنة مت اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس الفرق الر
ة : التعليق على الدراسات السابقة واملشا

ة واملرتبطة مبوضوع البحث قيد الدراسة، تبني أن معظمها اعتمدت على م ن خالل الدراسات السابقة واملشا
، ومن حيث العينة فنجد أن أغلبها متثل يف مدريب كرة القدم لفئة الناشئني، أما فيما خيص (الوصفي)املنهج 

الشخصية ، أما من حيث الوسائل اإلحصائية األداة األساسية جلمع املعلومات فتمثلت يف االستبيان واملقابلة 
ن االرجتالية )2(كافتمثلت يف النسب املئوية واختبار حسن املطابقة  ن جل هذه الدراسات توصلت  ، وجند 

والعشوائية تطغى على عملية اكتشاف وانتقاء املواهب على مستوى األندية، وأن ذلك كان بسبب عدم 
قي الدراسات -ص تكوين وكفاءة املدربني االعتماد على األسس العلمية ونق وما مييز هذه الدراسة عن 

ن جناح عملية االكتشاف واالنتقاء ال تقتصر فقط على  السابقة ا تطرقت إضافة إىل كل ما سبق  وهو أ
كفاءة املدربني وإمنا هذا املشكل يتعدى ذلك، وهو أن أول وأهم خطوة يف جناح هذه العملية هو وجود 

س الكروية األكادميية اليت بدورها تتوفر على جمموعة من املنشآت واإلمكانيات واليت تعترب من أهم املدار 
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ا ألكرب عدد من  دة فرص جناح عملية االكتشاف واالنتقاء وذلك من خالل استقطا العناصر الرئيسية يف ز
عملية االكتشاف وهذا من أجل الناشئني املوهوبني،مما جيعل املدرب أمام حتمية تطبيق األسس العلمية يف

دة احتمالية احلصول على مواهب من املستوى العايل.اختيار أفضلهم. لتايل ز و
:منهجية البحث واإلجراءات امليدانية

منهج البحث: -1
عتباره األنسب واألكثر مالئمة  يف هذه الدراسة اعتمد طاقم البحث على املنهج الوصفي 

طروحة حول موضوع البحث.لإلجابة على التساؤالت امل
تمع األصلي: - 2 ا

تمع األصلي للبحث متثل يف جمموعة مدريب كرة القدم لفئة الناشئني  سنة )12-10(ا
املتواجدون على مستوى املدارس الكروية  ألندية الغرب اجلزائري،حيث أن طاقم البحث مل يستطع 

تمع البحث األصلي وذلك راجع إىل أن أغلب املدربني الذين يقومون حتديد العدد اإلمجايل 
إلشراف على هذه الفئة العمرية يعملون كمتطوعني.

عينة البحث: - 3
سنة حيث مت الوصول إليهم من خالل الدورات ) 12-10(متثلت يف مدريب الفئة العمرية 

ضية، وقد كان اختيار العينة بطريقة غرضية مقصودة وذلك حسب نوع الدراسة واليت تضمن ت الر
- مدرب، موزعني على جمموعة من املدارس الكروية لبعض أندية الغرب اجلزائري(غليزان)48(

تيارت).- معسكر- متوشنت- سعيدة- تلمسان- بلعباس - وهران- مستغامن
أدوات الدراسة:- 4

ت الختبار الفرضيات املطروحة، حيث حيتوي  مت استخدام االستبيان بعد حتكيمه جلمع البيا
لرتتيب.االستبيان  على حمورين، كل حمور جييب على فرضيات البحث 

الدراسة االستطالعية:- 5
مت التطرق إليها وذلك من أجل معرفة النقائص وفهم املدربني للمفاهيم املطروحة يف 

االستبيان، ووضوح األسئلة.
األسس العلمية:- 5

كاترة واخلرباء يف جمال لقد مت حتكيم االستمارة وذلك من خالل عرضها على جمموعة من الد 
راء احملكمني  ضي وهذا من أجل معرفة أن االستمارة مصممة ملا أجنزت له، وبعد األخذ  التدريب الر

ت. مت التوصل إىل الصيغة النهائية اليت مت عن طريقها مجع البيا
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:جماالت الدراسة
ال املكاين والبشري: - 10رة القدم لفئة الناشئني (مت إجراء الدراسة على جمموعة من مدريب كا

سنة) الذين ينشطون على مستوى املدارس الكروية لبعض أندية الغرب اجلزائري.12
ال الزماين: 17/11/2016إىل غاية 03/10/2016أجريت الدراسة يف الفرتة املمتدة من ا

، وبعد الثالثية""الطريقةبعد تطبيق الطريقة املألوفة حلساب النسب املئوية الوسائل اإلحصائية:
جراء مقارنة بني خمتلف النتائج احملصل عليها من 2"كااستعمال اختبار كاف تربيع  " الذي يسمح لنا 

خالل االستبيان، قمنا بقراءة وحتليل وتفسري النتائج واحلكم على مدى صحة الفرضيات.
عرض وحتليل ومناقشة النتائج:

ة على مستوى مدارس األندية يعترب سبب رئيسي يف عدم وجود أكادمييات كروي: الفرضية األوىل
لتايل إمكانية اكتشاف مواهب من املستوى العايل  اعتماد هذه األخرية على مصادر استقطاب حمدودة و

يكون بنسبة ضئيلة.
) ميثل حتليل أسئلة احملور األول من االستبيان.01اجلدول رقم (

املعايري
األسئلــــــة

اإلجابة
النسبة

ئويةامل
2كا

احملسوبة
2كا

دولة ا
الداللة 
اإلحصائية

على ماذا تعتمدون يف جلب -1
املواهب؟

ء واألولياء- 62.5اآل

دال56.149.48

األحياء والدورات -
ضية الر

16.66

ضية- 4.16اجلمعيات الر
8.33املؤسسات الرتبوية-
مجيع االحتماالت -

8.33ابقةالس

تقـومون بعملية االنتقال  -2
والتنقيب عن املواهب الناشئة للفئة 

سنة بصفة دورية )12-10(العمرية 
على مستوى مناطق خمتلفة من 

الوطن؟

8.33نعم-

دال33.323.84 91.66ال-

ما هي اجلهات اليت تعتمدون -3
عليها يف عملية البحث واكتشاف 

81.25داخل املنطقة-
18.75داخل املنطقة -
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اورةاملواهب؟ دال52.125.99واملناطق ا
من خمتلف مناطق -

الوطن
00

هل يتوفر النادي لديكم، على -4
ضية تسمح لكم  مرافق ومنشآت ر
لقيام بعملية البحث واستقطاب 

املواهب الناشئة؟

31,25نعم-

دال14.623.84 68,75ال-

ن عدم وجود -5 مدارس  هل ترى 
كروية أكادميية على مستوى األندية 

ضي -مهيأة من حيث (العتاد الر
الصاالت –املالعب املفتوحة 

مكان لإليواء وغريها من -املغطاة
ثري يف عدم استقطاب  املنشآت) له 

عدد كبري من املواهب الناشئة؟

77.08نعم-

42.125.99
دال

6.25ال-

16.66نوعا ما-

هل عدم وجود قاعدة عريضة من -6
املواهب الناشئة يقلل من احتمالية 

اكتشاف العبني موهوبني من املستوى 
العايل؟

66.66نعم-

25.12
5.99

دال

10,41ال-

22,91أحيا-

دال74.6537.245.86/املعدل-

م يعتمدون على )01(فمن خالل السؤال رقم - ت املدربني متثلت يف أ ن أغلب إجا نالحظ 
ء واألولياء يف جلب املواهب حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )62,5(اآل

دولة )2(كا) أكرب من قيمة 56,14( يد اإلجابة )9,48(ا لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و
لبحث والذهاب إىل املواهب  ن املدارس الكروية ألندية الغرب اجلزائري ال تقوم  السابقة، وهذا ما يفسر 

ا وإمنا تنتظر قدوم املواهب إليها مما يدل على عدم تنوع مصادر جلب واستقطاب املواهب الناشئة. واستقطا
م ال يقومون بعملية )02(ال رقم أما السؤ - ت املدربني متثلت يف أ ن أغلب إجا فنالحظ 

االنتقال والتنقيب عن املواهب الناشئة بصفة دورية على مستوى مناطق خمتلفة من الوطن، وذلك بسبب نقص 
عدم وجود اإلمكانيات والوسائل للتنقل وعدم القدرة على جلب هؤالء املواهب وهذا نظرا لصغر سن الطفل و 
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م حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ  احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )91,66(مكان لإليواء لرعايتهم والتكفل 
دولة )2(كاأكرب من قيمة )33,32( يد اإلجابة )3,84(ا لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و

ن عدم وجود املدارس الكروية األكا دميية اليت تعمل على رعاية املواهب السابقة، وهذا ما يفسر ويربر 
ا. ا يعرقل ويـزيد من تعقيد عملية التنقيب عن املواهب الناشئة واستقطا والتكفل 

ت املدربني متثلت يف أن اجلهات اليت يعتمدون )03(أما السؤال رقم - ن أغلب إجا فنالحظ 
اجد فيها النادي حيث كانت نسبتهم تقدر عليها يف البحث واكتشاف املواهب تقتصر على املنطقة اليت يتو 

دولة )2(كاأكرب من قيمة )52,12(احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )81,25(بــــ لتايل وجود )5,99(ا و
يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر اعتمادهم يف عملية البحث واكتشاف املواهب  داللة إحصائية تدعم و

لتايل احتمالية اكتشاف املواهب أو ما على مصادر حمدودة تتمثل يف امل ستوى احمللي ملكان تواجد النادي، و
لعصافري النادرة تكون بنسبة ضعيفة، وهذا ما أشار إليه  ن جناح عملية االكتشاف أو موفق صاحليسمى 

من األحياء االنتقاء تعتمد على إعطاء الوقت الكايف إلجراء هذه العملية مع ضرورة أن تكون شاملة انطالقا 
ت مث االنتقاء النهائي. ت فالوال )127، صفحة 2017(صاحل موفق، الشعبية يف البلد

ت املدربني متثلت يف أن النادي لديهم ال يتوفر )04(أما السؤال رقم - ن أغلب إجا فنالحظ 
لقيام بعملية البحث واستقطاب املواهب الناشئة ضية تسمح هلم  حيث كانت على مرافق ومنشآت ر

دولة )2(كاأكرب من قيمة ) 14,62(احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )68,75(نسبتهم تقدر بــــ )3,84(ا
ن القيام بعملية االكتشاف من  يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر  لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و

ا ال ميكن أن ي كون يف ظل النقائص املوجودة واملتمثلة يف عدم خالل البحث عن املواهب الناشئة واستقطا
وجود مرافق ومنشآت تسمح بذلك. 

ت املدربني متثلت يف أن عدم وجود مدارس كروية أكادميية )05(أما السؤال رقم - ن أغلب إجا فنالحظ 
ثري يف عدم استقطاب عدد كبري من ضية له  املواهب على مستوى األندية واملهيأة من حيث املنشآت الر

أكرب من قيمة ) 42,12(احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )77,08(الناشئة حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ 
دولة )2(كا يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر ويؤكد )5,99(ا لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و

دة قاعدة استقطاب املواه دة إمكانية احلصول على أمهية وجود هذه األكادمييات يف ز لتايل ز ب الناشئة و
على العبني موهوبني من املستوى العايل وهذا مما يساعد ويساهم يف إجناح عملية االكتشاف.

ت املدربني متثلت يف أن عدم وجود قاعدة عريضة )06(أما السؤال رقم - ن أغلب إجا فنالحظ 
عبني موهوبني من املستوى العايل حيث كانت نسبتهم من املواهب الناشئة يقلل من احتمالية اكتشاف ال

دولة )2(كاأكرب من قيمة )25,12(احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )66,66(تقدر بــــ لتايل )5,99(ا و
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نه كلما زادة قاعدة استقطاب  يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر ويؤكد  وجود داللة إحصائية تدعم و
لتايل جناح عملية املواهب الناشئة كل ما زاد احتمال احلصول على العبني موهوبني من املستوى العايل و

االكتشاف والعكس صحيح.

ت املدربني واستنادا إىل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول  من خالل القراءات السابقة ملختلف إجا
ن مجيع أسئلة ا لطريقة اإلحصائية، جند  حملور األول دالة إحصائيا، ومنه ميكن القول السابق الذكر واملؤكدة 

ن استقطاب وتوسيع قاعدة املواهب الناشئة يتوقف على وجود اسرتاتيجية ونظرة مستقبلية واضحة هلذه 
األندية وذلك من خالل توفري وإنشاء أكادمييات كروية وليس توفريها فقط بل توفريها من املستوى اجليد ووفق 

دة معايري عاملية، ألن هذ ه األخرية تعمل على تذليل العقبات أمام عملية اكتشاف املواهب من خالل ز
إمكانية احلصول على العبني موهوبني من املستوى العايل، حيث يعترب وجود هذه األكادمييات كأول وأهم 

ض"محيد شرف"خطوة يف إجناح هذه العملية، وهذا ما أكده  ال الر ي يعتمد ن وضع أي إسرتاتيجية يف ا
ضية واليت بدورها تعترب من أهم العناصر الرئيسية يف إجناح العملية اإلدارية بصفة  يف األساس على املنشآت الر

ضي بصفة خاصة مج يف التدريب الر ، )273، صفحة 1999(شرف عبد احلميد، .عامة وجناح أي بر
لنسبة للمدربني واخلرباء مهما كانت  وعدم وجود هذه األكادمييات يزيد من صعوبة وتعقيد هذه العملية

م ومستواهم العلمي، وذلك نظرا العتمادهم على املستوى احمللي ملكان تواجد النادي يف عملية  كفاءا
والعدد، وهذا ما أكدته كل من نتائج املستوىاالستقطاب مما جيعلهم أمام حتمية اكتشاف مواهب حمدودة

ن وعليه نستطيع ال)6(و)5(السؤال  ) 2(كا، وكذا قيمة )74.65(بنسبة الفرضية األوىل حتققتقول 
دولة ) 2(كاأكرب من قيمة )37.24(احملسوبة موع العبارات املوضحة سابقا، ومنه وجود )5.86(ا

لتايل يقبل الفرض الذي يؤكد  ن عدم وجود أكادمييات كروية على مستوى مدارس األندية داللة إحصائية و
لتايل إمكانية اكتشاف مواهب يعترب  سبب رئيسي يف اعتماد هذه األخرية على مصادر استقطاب حمدودة و

من املستوى العايل يكون بنسبة ضئيلة.

الفرضية الثانية:
عدم االعتماد على درجات معيارية من خالل بطارية اختبارات وقلة االستعانة خبرباء ومدربني أكفاء أثناء 

امل مسامهة يف تسرب املواهب وضياعها.عملية االكتشاف عو 
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) ميثل حتليل أسئلة احملور الثاين من االستبيان02اجلدول رقم (
املعايري

اإلجابةاألسئلـــــــة
النسبة
املئوية

2كا

احملسوبة
2كا

دولة ا
الداللة

اإلحصائية

على مستوى النادي الذي تشرفون -1
فيه على عملية التدريب من يقوم 

ية اكتشاف املواهب للفئة العمرية بعمل
سنة؟) 10-12(

72.91مدرب الفئة-

دال39.125.99 ضي- 27.08املدير الفين الر

00خرباء وأخصائيني-

متنحك اجلهات املسؤولية تربصات -2
وتكوينات مستمرة يف جمال كرة القدم؟

4,16دائما-

دال42,167,81

12,5أحيا-

18,75درا-

64,58أبدا-

أثناء التكوين الذي تلقيتموه، هل -3
تلقيتم التكوين الكايف فيما خيص 
األسس العلمية اليت جيب االعتماد 
عليها يف اكتشاف املواهب الناشئة؟

29,16نعم-
دال8,323,84 70,83ال-

هل هناك جمموعة من االختبارات -4
تعتمدون عليها يف عملية اخلاصة 

اكتشاف املواهب الناشئة؟

22.91نعم-
دال14.083.84 77.08ال-

ما هي األسس اليت تعتمدون -5
عليها يف عملية اكتشاف املواهب 

الناشئة؟

املالحظة عن طريق -
62.50املقابلة

دال34.55.99 6.25بطارية اختبارات-
ظة والبطارية املالح-

معا
31.25

هل هناك العبني ينشطون يف -6
املستوى العايل كنت أنت السبب وراء 

اكتشافهم؟

14.58نعم-

دال18.895.99
62.5ال-

29.91أحيا-

دال68.426,175,58/املعدل-
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ت املدربني مت)01(فمن خالل السؤال رقم - ن أغلب إجا ثلت يف أن مدرب الفئة هو نالحظ 
إلشراف على عملية اكتشاف املواهب لتلك الفئة حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ ، وكذا )72,91(الذي يقوم 

دولة )2(كاأكرب من قيمة )39,12(احملسوبة)2(كاقيمة  لتايل وجود داللة إحصائية تدعم )5,99(ا و
يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر عدم  قدرة األندية االستعانة خبرباء من داخل أو خارج الوطن سبق هلم و

اكتشاف العبني ينشطون يف املستوى العايل لإلشراف على هذه العملية، ومعىن ذلك أن عملية اكتشاف 
املواهب ال ختضع لألسس العلمية الواجب توافرها وأوهلا كفاءة الشخص املناسب هلذه العملية.  

م ال حيصلون أبدا على )02(أما السؤال رقم - ت املدربني متثلت يف أ ن أغلب إجا فنالحظ 
ـــ احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )64,58(تربصات وتكوينات يف جمال كرة القدم حيث كانت نسبتهم تقدر بـ

دولة )2(كاأكرب من قيمة )42,16( يد اإلجابة )7,81(ا لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و
ابقة، وهذا ما يفسر حمدودية مستوى وتكوين هؤالء املدربني الذين يشرفون على عملية اكتشاف املواهب الس

م خالل تكوينهم مل )03(أما السؤال رقم - ت املدربني متثلت يف أ ن أغلب إجا فنالحظ 
املواهب الناشئة، يتلقوا التكوين الكايف فيما خيص األسس العلمية اليت جيب االعتماد عليها يف اكتشاف

دولة )2(كاأكرب من قيمة ) 8,32(احملسوبة )2(كا، وكذا قيمة )70,83(حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ ا
ن معظم املدربني )3,84( يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر  لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و

الل تطبيق بطارية اختبارات يف عملية االكتشاف، ليست هلم دراية وال يعتمدون على درجات معيارية من خ
وإمنا يعتمدون على أسس عشوائية بعيدة كل البعد عن األسس العلمية، وهذا ما جيعلنا نؤكد نقص تكوينهم 

م وخاصة يف هذا امليدان . وكفاء
م ال يعتمدون على )04(أما السؤال رقم - ت املدربني متثلت يف أ ن أغلب إجا فنالحظ 

، )77,08(موعة من االختبارات اخلاصة يف عملية اكتشاف املواهب الناشئة، حيث كانت نسبتهم تقدر بــــجم
دولة )2(كاأكرب من قيمة ) 14,08(احملسوبة )2(كاوكذا قيمة  لتايل وجود داللة إحصائية )3,84(ا و

ن معظم املدربني ال يرت يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر  كزون على أسس علمية يف عملية تدعم و
مهيتها أو خلطوات تطبيقها أو جلهلهم هلا بصفة عامة أو لظروف معينة جتعلهم يف  االكتشاف سواء جلهلهم 

بعض األحيان يف استغناء عنها كعدم وجود قاعدة عريضة من املواهب الناشئة.
ت املدربني متثلت يف)05(أما السؤال رقم - ن أغلب إجا م يعتمدون يف عملية فنالحظ  أ

، وكذا قيمة )62,5(اكتشاف املواهب الناشئة على املالحظة من خالل املقابلة حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ
دولة )2(كاأكرب من قيمة )34,5(احملسوبة )2(كا يد )5,99(ا لتايل وجود داللة إحصائية تدعم و و
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ا مع إمهاهلم اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر ويؤكد اعت مادهم على الطريقة التقليدية بغض النظر عن اجيابيا
لألسس العلمية مما يؤكد عشوائية هذه العملية اليت من خالهلا ميكن تضييع مواهب فذة.

م مل يسبق من قبل أن  )06(أما السؤال رقم - ت املدربني متثلت يف أ ن أغلب إجا فنالحظ 
، وكذا )62,5(بني ينشطون يف املستوى العايل حيث كانت نسبتهم تقدر بــــ كانوا السبب وراء اكتشاف الع

دولة )2(كاأكرب من قيمة )18,89(احملسوبة )2(كاقيمة  لتايل وجود داللة إحصائية تدعم )5,99(ا و
يد اإلجابة السابقة، وهذا ما يفسر وجود تسرب للمواهب وضياعها وذلك بسبب الطريقة املعتمدة من و

-4-3-2(قبلهم واليت مل جتد ضالتها يف عملية االكتشاف، وخري دليل على ذلك  نتائج العبارات السابقة 
ذا امليدان يف أغلب األحيان واعتمادهم على )5 واليت تؤكد نقص تكوين وكفاءة هؤالء املدربني وجهلهم 

ن"هذا ما أكده الطرق التقليدية املبنية على الصدفة والعشوائية يف عملية االكتشاف و  يف "بوحاج بوز
ن املؤهل العلمي للمدربني يعمل على إعاقة استعمال بطارية االختبارات. ن، أطروحته  (بوحاج بوز

مما ساهم يف تسرب املواهب وضياعها. )235، صفحة 2011-2012

ت املدربني واستنادا إىل النتائج املتحصل عليها يف من خالل القراءات السابقة ملختلف إجا
ن مجيع أسئلة احملور الثاين دالة إحصائيا ومنه ميكن  لطريقة اإلحصائية، جند  اجلدول السابق الذكر واملؤكدة 
ن الطريقة التقليدية املعتمدة على الصدفة والعشوائية تطغى على عملية االكتشاف وهذا بغض النظر  القول 

ا مع اإلمهال لألسس العلمية املت مثلة يف الدرجات املعيارية وبطارية االختبارات، وهذا راجع إىل عن إجيابيا
اعتماد مدارس األندية على مدربني ذوي كفاءات ومستوى حمدود وخاصة يف هذا امليدان مما يزيد من صعوبة 

ن هذه األندية غري قادرة على االستعانة خبرباء من داخل ،وتعقيد عملية االكتشاف إلضافة إىل ذلك جند 
خارج الوطن سبق هلم اكتشاف العبني ينشطون يف املستوى العايل لإلشراف على هذه العملية، ومعىن أو

ن املدربني املشرفني على عملية االكتشاف يف اجلهة الغربية  ذلك ومن خالل كل ما سبق  نستطيع القول 
للطريقة التقليدية اليت يتحملون جزء من املسؤولية يف املسامهة يف تسرب املواهب وضياعها وذلك نظرا 
ن  الفـرضية الثانية حتققتيعتمدون عليها، وهذا ما يتطابق مع توقعات طاقم البحث، وعليه ميكن القول 

دولة )2(كاأكرب من قيمة )26,17(احملسوبة) 2(كا، وكذا قيمة )68,4(بنسبة  موع ) 5,58(ا
ن العبارات املوضحة سابقا، ومنه وجود داللة إحصائية و  عدم االعتماد على لتايل يقبل الفرض الذي يؤكد 

درجات معيارية من خالل بطارية اختبارات وقلة االستعانة خبرباء ومدربني أكفاء أثناء عملية االكتشاف 
.عوامل مسامهة يف تسرب املواهب وضياعها



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سنوية

17

لفرضية العامة: مقارنة النتائج 
لفرضي) : 03اجلدول رقم (-  ة العامة.مقارنة النتائج 

نسبة حتققهاالقرارصياغتهاالفرضية
الفرضية 

األوىل
عدم وجود أكادمييات كروية على مستوى مدارس األندية يعترب سبب رئيسي يف -

لتايل إمكانية اكتشاف العبني  اعتماد هذه األخرية على مصادر استقطاب حمدودة و
موهوبني من املستوى العايل يكون بنسبة ضئيلة.

%74,65حتققت

الفرضية 
الثانية

عدم االعتماد على درجات معيارية من خالل بطارية اختبارات وقلة االستعانة -
خبرباء ومدربني أكفاء أثناء عملية االكتشاف عوامل مسامهة يف تسرب املواهب 

وضياعها.
%66.66حتققت

الفرضية 
تفعيل اسرتاتيجيات اكتشاف عدم وجود املدارس الكروية األكادميية يعيق عملية-العامة

%71,53حتققتاملواهب الناشئة على مستوى أندية الغرب اجلزائري.

ن الفرضية األوىل والثانية قد حتققتا، وهذا من )03(من خالل اجلدول رقم - املوضح سابقا يبني 
دت دراسة كل من يف عملية االكتشاف، حيث أك(األكادميية)خالل إبراز أمهية وجود املدارس الكروية 

ضية تستجيب لكافة "واضح أمحد أمني" و "الوسني سليمان" و "موفق صاحل" ن املدارس األكادميية الر
عوامل النجاح من أجل اكتشاف وانتقاء مواهب كرة القدم، وذلك من خالل توفري الوسائل املادية والبشرية 

إلضافة إىل طبيعة االكتشاف والتكوين اليت جيب أن تكون مبنية على (من مسريين وخرباء ومدربني أكفاء) 
، 2009(واضح أمحد األمني، الوسني سليمان، موفق صاحل، طرق علمية تستجيب لكافة عوامل النجاح.

ن عدم وجود هذه األكادمييات يعيق تفعيل االسرتاتيجيات واملتمثلة ،)138صفحة  ومنه ميكن القول أيضا 
ل أو خارج الوطن و مدربني ذوي مستوى وكفاءة يف عملية االكتشاف وهذا نظرا يف االستعانة خبرباء من داخ

م واالكتفاء مبدربني ذوي كفاءات حمدودة  ملستوى املواهب الناشئة احملدود مما ال يستدعي كثريا االستعانة 
بينة يف وخاصة يف هذا امليدان، وكل هذا يؤدي إىل تسرب املواهب وضياعها، إذن فمن خالل النتائج امل

يعيق (األكادميية) واليت تدور حول أن عدم وجود املدارس الكروية الفرضية العامةن أاجلدول يتضح لنا جليا 
، حيث قد حتققتتفعيل اسرتاتيجيات عملية اكتشاف املواهب الناشئة على مستوى أندية الغرب اجلزائري، 

متياز وهذا على لسان رئيس يؤكد طاقم البحث النتائج املتوصل إليها من خالل جتربة حمل جحة  دي ية 
ن فلسفة أكادمييته تعتمد على االنتقال والتنقيب رادو "خري الدين زطشي" والذي أكد يف حديثه للجـزيرة 
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على املواهب الشابة يف مجيع أحناء القطر اجلزائري وبعد ذلك يتم اختيار أحسن العناصر اليت سيكون هلا 
2007كرة القدم، حيث أن كل هذا كان بعد إنشاء مركز التكوين العنقاوي يف سنة مستقبل واعد يف عامل

م تساقط  مبواصفات ومعايري عاملية، حيتوي على ملعب معشوشب اصطناعيا وداخل قاعة يستعمل يف أ
األمطار، فضال عن ملعب معشوشب طبيعيا يساعد الالعبني على التكوين كما حتتوي األكادميية على مركز 

يب ومحام صونة وقاعة لتقوية العضالت، حيث أن التكوين يف هذه األكادميية يكون بنظام داخلي حيث ط
إلضافة إىل العديد من املرافق  يقيم الالعبون مبركز إيواء ويزاولون دراستهم يف قاعة تدريس خاصة، وهذا 

ألف 20لت يف أكثر من واملنشآت، حيث أنه من خالل هذه األكادميية مت استقطاب قاعدة عريضة متث
العب ال يتعدى سنهم 16مرشح عرب اجلزائر ليتم اكتشاف أحسن املواهب يف البالد، حيث بلغ عددهم 

جون سنة، وهذا حتت إشراف خرباء أوروبيني وجزائريني وعلى رأسهم التقين الفرنسي صاحب املشروع 15
دمييات بكل من قاريت أسيا و إفريقيا، وكان الذي سبق له من قبل اإلشراف على العديد من األكامارك غيو

توري"له الفضل يف اكتشاف كل من األخوين  "أرسنال الذين يلعبان اليوم مع كل من "كولو و
رادو وهذا على لسان زطشي وهو أنه بدا جيين مثار ومانشيسرت سييت"،  وخري دليل على جناح أكادميية 

رادو ومنحوا اإلضافة الفنية اكتشاف املواهب وتكوينها من خالل مشا دي  ركة ستة منهم مؤخرا يف صفوف 
رادو، كما ال ننسى جمموعة  املرجوة للفريق، والبطولة احملرتفة األوىل اليت أصبحت مدججة بالعيب أكادميية 

هله إىل أوملبياد "23الالعبني الذين شاركوا مع املنتخب الوطين ألقل من  ريو سنة وسامهوا يف 
متياز حيث استطاع فرض مكانته يف املنتخب "2016ازيللرب  و رامي بن سبعيين الذي يعترب عالمة حملية 

)2016(مهين سفيان، الوطين.

:االستنتاجات
من خالل عرض النتائج ومناقشتها، أمكن التوصل إىل االستنتاجات التالية:

هيأة من حيث (املالعب املووجود أكادمييات كروية على مستوى مدارس األنديةعدم -1
يـزيد من صعوبة وتعقيد عملية مكان لإليواء وغريها من املنشآت) -الصاالت املغطاة- املفتوحة

اكتشاف املواهب الناشئة.
قصور عملية االنتقال والتنقيب عن املواهب على مستوى حمدود مما يقلل فـرص اكتشاف -2

يتها يف املستقبل.العبني موهوبني من املستوى العايل ميكن أن يضيع ص
خلرباء و غياب الكفاءة والتكوين لدى املدربني مع عدم االعتماد على األسس -3 قلة االستعانة 

العلمية يف جمال االكتشاف يعترب سبب من أسباب تسرب املواهب وضياعها.
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:اقرتاحات التوصيات
دة فرص من أجل ال(األكادميية)يوصي طاقم البحث بتوسيع دائرة املدارس الكروية -1 عمل على ز

جناح عملية اكتشاف املواهب الناشئة.  
ألسس العلمية من خالل االعتماد على الدرجات املعيارية وبطارية االختبارات -2 ضرورة االستعانة 

م (البدنية واملهارية  ضة كرة القدم وذلك مبا يتالءم مع متطلبا يف عملية اكتشاف املواهب الناشئة يف ر
...وإخل) يساهم يف تفادي تسرب املواهب وضياعها.واملورفولوجية

ة وهذا بغرض معرفة دور املدارس الكروية - 3 جراء أحباث مشا (األكادميية)يوصي طاقم البحث 
م إىل املستوى العايل . يف تفعيل عملية تكوين الالعبني املوهوبني من أجل الوصول 

:املصادر واملراجع
مت االسرتداد من أكادمييات كرة جريدة العرب االقتصادية.). 2010, 09, 10اخلري حممد الشيخ. (-1

http://www.aleqt.com/2010/09/10/article_440292.htmlالقدم وسر التفوق: 
ت املعيارية إلختيار املوهوبني من الناشئني ملمارسة كرة 2001بن قوة علي. (ديسمرب, -2 ). حتديد املستو

ضية،العدد االول،جامعة سنة). 12-11الفئة العمرية (-القدم جملة العلوم والتكنولوجيا النشطات البدنية والر
ضية ديس مستغامن، معهد الرتبية البدنية والر .عبد احلميد ابن 

ن. (- 3 بطارية اختبارات لتقومي بعض القدرات البدنية واملهارية أثناء انتقاء ). 2012-2011بوحاج بوز
اجلزائر: جامعة اجلزائر." سنة.19-17ف أواسط "العيب كرة القدم صن

ضية بني النظرية والتطبيق.). 1999شرف عبد احلميد.(-4 القاهرة: مركز الكتاب االدارة يف الرتبية الر
للنشر.

ضي2017, 06, 01صاحل موفق. (- 5 ال الر عرض جتربة - ). واقع اكتشاف ورعاية املوهوبني يف ا
رادو لكر  جلزائرأكادميية  لد . -ة القدم  ، تصدر عن قسم علوم وتقنيات 11، العدد 1جملة اخلبري، ا

ن عاشور  ضية جامعة مز .128-118، الصفحات -اجللفة-االنشطة البدنية والر
ضية.). 2012عبده رزق حممد أمحد. (- 6 ضي يف املؤسسات الر اسرتاتيجية تفعيل االستثمار الر

فاء لدنيا الطباعة و النشر.االسكندرية: دار الو 
د و مجال امساعيل النمكي. (- 7 ختطيط برامج تدريب وتربية الرباعم والناشئني يف كرة ). 1997عمرو ابو ا

القاهرة: مركز الكتاب للنشر.القدم.
يد ابراهيم.(- 8 ضة.). 2010مروان عبد ا ).1عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع (طاسرتاتيجية الر
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مت االسرتداد من املدارس الكروية بني التنشئة والرحبية اجلزيرة.). 2016, 06, 07مهين سفيان. (- 9
- بني-- الكروية-املدارس/http://sport.aljazeera.net/football/2016/6/7جلزائر: 

جلزائر-التنشئة والرحبية
ر العريب.دار الفكدراسة رعاية املوهوبني وتوجيههم.). 1980نصحي فؤاد. (-10
). دراسة واقع وطريقة انتقاء 2009, 12, 31واضح أمحد األمني، الوسني سليمان، موفق صاحل. (-11

ضية لبارادو حيدرة.  لة العلمية لعلوم وتكنولوجيا النشاطات املواهب الشابة لكرة القدم يف األكادميية الر ا
لد  ضية ا ديس ، جامعة عبد احلمي6، العدد 6البدنية والر ضية-د بن  ، -معهد الرتبية البدنية والر

.149-132الصفحات 
ضة واالبداع احلركي.). 2004حيي السيد امساعيل احلاوي . (-12 مركز الكتاب للنشر.املوهبة والر

13- ERWIN.H. (1987). Entrainement sportif des enfants. france: Imprime en

france. Edition vigot.
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لتوافق املهين لدى موظفي وزارة الشباب  املناخ التنظيمي وعالقته 
جلمهورية اليمنية ضة  والر

2عبد القادر زيتوين. د- 1إيهاب حمسن محود احلبيشيا. 

اجلمهورية اليمنية1
ضية 2 ديس  مستغامنمعهد الرتبية البدنية و الر جامعة عبد احلميد بن 

لخص:امل
لتوافق املهين لدى موظفي وزارة  هدفت الدراسة اىل حماولة التعرف على املناخ التنظيمي وعالقته 

جلمهورية اليمنية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي ملالئمته هلذه الدراسة ضة  حيث كانت ، الشباب والر
ضة، وطبقموظف يف اإلدارات العامة بوزارة ا48عينة البحث مكونة من  عليهم مقياس املناخ تلشباب والر

بعد التأكد من صدقة وثباتة مت التوصل اىل النتائج التالية: وجود عالقة ارتباطية االتنظيمي والتوافق املهين وهذ
ضة يف اجلمهورية اليمنية، عدم وجود فروق  بني املناخ التنظيمي والتوافق املهين لدى موظفي وزارة الشباب والر

ضة حسب املتغريات الشخصية (السن، اجلنبني  ، املستوى التعليمي، اخلربة ساملوظفني يف وزارة الشباب والر
تصميم برامج التدريب اإلداري - العلمية). ويف ضوء ما اسفرت عنة نتائج البحث يوصي الباحث مبا يلي: 

الراتب مع الدرجة العلمية اليت أن يتناسب-جلميع العاملني يف ضوء متطلبات العمل والتوصيف الوظيفي هلم
أن تكون الرتقية حسب السلم الوظيفي واعتمادًا على الشهادة واخلربة، وليس اعتمادًا على - حيملها املوظف

السماع لالقرتاحات التطويرية من املوظفني ودراستها بشكل جدي.-الواسطة واحملسوبية
ضة.: املناخ التنظيمي، التوافق املهالكلمات املفتاحية ضية، وزارة الشباب والر ين، اإلدارة الر

---
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Organizational climate and its relation to the Professional compatibility
of the employees of the Ministry of Youth and Sports

of the Republic of Yemen

Abstract :
The study aims at figuring out the organizational climate and its relation to

the Professional compatibility among the staff of the Ministry of Youth and
Sports in the Republic of Yemen. The researcher used the descriptive
methodology, for it suits this study ,The research sample consisted of 48
employees in the public departments of the Ministry of Youth and Sports ,And
applied the scale of organizational climate and professional compatibility and
this after the confirmation of charity and stability has been reached the
following results:  There is a direct link between the organizational climate and
professional compatibility among the staff of the Ministry of Youth and Sports
in the Republic of Yemen and there are no discrepancies among the staff of the
Ministry according to personal variables (age, gender, educational level, and
professional experience). In light of the results concluded, the researcher
recommended the following : Designing administrative training programs for
all staff in light of the of work requirements and job descriptions - Salaries
must comply with the educational rank held by the staff - Promotion has to be
according to certificates and experience, not on nepotism or favoritism -
Listening to development suggestions proposed by the staff and tackling them
in a serious manner.

Keywords : Organizational Climate, professional compatibility, Sports
Management, Ministry of Youth and Sports.
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 :مقدمة
يتطلب جناح املنظمات يف حتقيق أهدافها توافر عدد من املتغريات التنظيمية بشكل سليم من أمهها املناخ 
التنظيمي، إذ يعكس املناخ التنظيمي يف املنظمة شخصيتها، كما يتصورها العاملون فيها ويعترب أيضًا من 

ى أدائهم. حمددات السلوك التنظيمي فهو يؤثر يف رضا العاملني ويف مستو 
ملناخ التنظيمي من خالل العالقة القائمة بينة وبني املتغريات التنظيمية األخرى خاصة يف  وتظهر االهتمام 

ويتمثل يف خصائص األول:جمال التعامل بني الفرد والبيئة التنظيمية بشكل عام واليت حيددها حموران أساسيان 
لنظام املعريف  يتمثل يف بيئة العمل الداخلية والثاين:وخربته وجتربته وتعليمة وثقافته الفرد املرتبطة اىل حد كبري 

ختالف  اليت تصف اخلصائص املميزة للمنظمة عن غريها من املنظمات واليت ختتلف من منظمة ألخرى 
األبعاد احملددة للمناخ التنظيمي ومن أشهرها اهليكل التنظيمي، نظام االتصاالت، تنظم وإجراءات العمل، 

لنمط القيادي، وأسلوب اختاذ القرارات، وظروف العمل، وبيئة العمل اخلارجية، ومجاعة العمل، وختضع ا
ا االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية والقانونية. ).2، ص 2004( السكران،لتأثريا

يعطيهالذياملظهرألنهاإلنسان؛ةحيايفجوهريحمورهوالذيالعمليفلنجاحاملهينالتوافقويرتبط
ويتحققوطموحاته،وقدراته،واستعداداته،ميولهعنللتعبريكبريةفرصةجيدوفيهتمع،ويربطهاملكانة،

والرتقية واإلشراف،واألجور،ذاته،والعملالعمل،ظروفعنوالرضااملسئولية،وتقديرإلجناز،ذلك
للمهنةاملناسبواالختيارفيه،اآلخرينوإرضاءعن العمل،الرضااملهينوافقالتويتضمن1993)،املشعان(

واإلنتاجوالكفاءةوالصالحية املهنيةفيها،للدخولوتدريباً علماً واالستعدادشخصي،قدرة وإقناععن
يف العمل،بهحتيطاليتالبيئيةالعواململختلفالفردتوافقيتضمنكما1985 )زهران،(لنجاحوالشعور

العملمتطلباتمعوتوافقهزمالئه،معالزمن، وتوافقهمرورمعالعواملهذهعلىتطرأاليتالتغرياتومع
).47، ص 1985مرسي، (اخلاصةقدراتهمعوتوافقهوظروفه،

 السابقةالدراسات:
ا"-1 ناخ رسالة ماجستري غري منشورة، حتت عنوان: املم)، 2007"، عام (سنويندراسة قام 

ضي مبحافظة املنيا، وهدفت الدراسة ال الر اىل التنظيمي وعالقته بفاعلية األداء الوظيفي لدى العاملني يف ا
ضي مبحافظة املنيا، ال الر التعرف على املناخ التنظيمي وعالقته بفاعلية األداء الوظيفي لدى العاملني يف ا

ضي من العاملني مبكاتب )145(عينة الدراسة وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، ومشلت  أخصائي ر
لطريقة الطبقية  ضة مبحافظة املنيا مت اختيارهم  رعاية الطالب جبامعة املنيا والعاملني مبديرية الشباب والر
العشوائية، وكانت األدوات اليت استخدمتها الباحثة هي: استبيان للمناخ التنظيمي واستبيان لفاعلية األداء 
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وجود عالقة طردية بني حماور املناخ التنظيمي وحماور األداء الوظيفي من إعداد الباحثة، وتوصلت الدراسة اىل
ضية على ضرورة  الوظيفي لدى عينة البحث وكانت أهم التوصيات حث القيادات العليا داخل املؤسسات الر

ر  اجيابية على جعل املوظف أكثر رغبة يف أداء جعل مناخ العمل هو املناخ التنظيمي الدميقراطي ملا له من أ
األعمال املوكلة إلية.

ا" جرار"-2 حتت عنوان: املناخ التنظيمي ماجستري غري منشورة،م)، رسالة 2005عام (دراسة قام 
ضة يف الضفة الغربية، وهدفت الدراسة اىل استكشاف تصورات العاملني يف وزارة  يف وزارة الشباب والر

بعاده الستة وهي: اهليكل التنظيمي والعالقات التنظيمية، الشباب والر ضة حنو املناخ التنظيمي السائد فيها 
واألسلوب اإلداري والقيادي، وأمناط االتصال، والصالحيات واختاذ القرارات، ونظام التحفيز، وفرص الرتقي 

لعمل، لطبيعة البحث، ومشلت عينة وقد استخدمت الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملالئمتهوالتقدم 
وكانت األدوات اليت استخدمتها الباحثة هي: أعدت استبانة عن متغريات الدراسة شخصاً،)150(الدراسة 

من اعداد الباحث، وتوصلت الدراسة اىل نتيجة رئيسية مفادها إن تصورات العاملني يف وزارة الشباب 
ضة كانت سلبية حنو املناخ التنظيمي السائ ضة تعزى ملتغريات: والر ( اجلنس والعمر د يف وزارة الشباب والر

، واملؤهل العلمي والتخصص وطريقة التعيني يف الوزارة والراتب واإلدارة واملديرية اليت يتبع هلا املوظف)
وأكدت الدراسة على وجود فروق يف التصورات حنو املناخ التنظيمي تعزى ملتغري اخلربة لصاحل العاملني بسنوات

سنة واملسمى الوظيفي لصاحل فئة املديرين واملديرين العامني ونواب املديرين. )11-9(أقدمية ترتاوح بني 
ت اليت لدى العاملني فيها توجهات اجيابية حنو املناخ  وأظهرت الدراسة إن مديرية أرحيا تليها سلفيتا كثر املدير

التنظيمي لتحسني كفاءة العاملني يف الوزارة وفعاليتهم.التنظيمي، وأخريا أوصت الدراسة بضرورة حتسني املناخ 
ا"-3 حتت عنوان: طبيعةماجستري غري منشورة،م)، رسالة 2006عام (" بوعطيطدراسة قام 

طبيعةمعرفةعنابة، وهدفت الدراسة اىلستيلميتالمبركبدراسة ميدانيةاملهينلتوافقوعالقتهااالشراف
السن،اجلنس،(املتغرياتعنابة، حسبستيلميتالمبركبدراسة ميدانيةاملهينافقلتو وعالقتهااالشراف

الوصفي، وكانت األدوات اليت وقد استخدم الباحث املنهج، )التعليمي، األقدميةاملدنية املستوىاحلالة
رجة، ومشلت املتدليكرتمقياسأساسعلىاستبيانتصميمعلىاستخدمتها الباحث هي: االستبانة واعتمد

ختيارستيلميتالمبركبالبشريةاملواردمبصلحةعامالً )166(عينة الدراسة عينةبعنابة، حيث قام 
لنسبةعامًال،)80(بقدرتعشوائية االشرافطبيعةبنيعالقةتوجدالعامةللفرضيةوتوصلت الدراسة 
والتوافقاملباشرالغرياالشرافطبيعةبنيإجيابيةقةعالتوجد:اجلزئيةللفرضياتلنسبةاملهين، أماوالتوافق

ثرييوجدال.للعمالاملهينوالتوافقاالشراف املباشرطبيعةبنيسلبيةعالقة، توجدللعمالاملهين
.املهينمستوى التوافقعلى)التعليمي األقدميةاملدنية املستوىاحلالةالسن،،اجلنس(الدميغرافيةللمتغريات
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ا" در -4 حتت عنوان: عالقةماجستري غري منشورة،م)، رسالة 2005عام (فايزة" اسة قامت 
ءالوطنيةالشركةعماللدىلتوافق املهينالشخصياالتصال ورقلة، وهدفت الدراسة مبدينةوالغازللكهر
ءللالوطنيةالشركةعماللدىلتوافق املهينالشخصياالتصالعن عالقةالكشفاىل إىل والغازكهر
الوصفي، وكانت األدوات اليت استخدمتها الباحث هي: االستبانة ورقلة، وقد استخدم الباحث املنهجمبدينة
وعاملة من عامل)300(املهين، ومشلت عينة الدراسةالتوافقيقيسواستبيانالشخصياالتصاليقيس
ءالوطنيةالشركةعمال بنيإحصائيةداللةذاتعالقةوجودت الدراسة اىلوتوصلورقلة،مبدينةوالغازللكهر

(السن،بعاملالعالقةهذهثرعلىالنتائجدلتكماوتوافقهم املهينالعماللدىالشخصياالتصال
.)التعليمياجلنس واملستوى(بعاملثرهاوعدماالتصال) اجتاهاألقدمية،

:اإلشكالية
التساؤل العام:

ضة يف اجلمهورية هل هناك عالقة بني - املناخ التنظيمي والتوافق املهين لدى موظفي وزارة الشباب والر
اليمنية؟

ويتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية:  
ضة يف .1 هل هناك فروق لدى املوظفني حول طبيعة املناخ التنظيمي لدى موظفي وزارة الشباب والر

يفية، اجلنس)؟اجلمهورية اليمنية حسب متغري (الدرجة الوظ
ضة يف .2 هل هناك فروق لدى املوظفني حول طبيعة املناخ التنظيمي لدى موظفي وزارة الشباب والر

اجلمهورية اليمنية حسب متغريات (اخلربة، املؤهل العلمي)؟
ضة يف اجلمهورية اليمنية حسب .3 هل هناك فروق يف مستوى التوافق املهين لدى موظفي وزارة الشباب والر

ت (الدرجة الوظيفية، اجلنس)؟ متغريا
ضة يف اجلمهورية اليمنية حسب .4 هل هناك فروق يف مستوى التوافق املهين لدى موظفي وزارة الشباب والر

متغريات (اخلربة، املؤهل العلمي)؟
:أدوات البحث

عينة البحث: -1
ضة على عينة تتمثل يف موظفنيمت اختيار العينة بطريقة العمدية، وهذه الدراسة تضم  وزارة الشباب والر

ختيار عينة عمديه قوامها  .  48جلمهورية اليمنية، وقد قام الباحث 
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منهج الدراسة:-2
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الذي "يصنف ضمن مناهج البحث املتبعة

التوافق املهين          (اعداد الباحث) –: املناخ التنظيمي متغريات الدراسة
الدراسة تطلبت إىل مقياسني مها: الدراسة: أدوات-3

لنسبة للمقياس األول واملتمثل يف قياس املناخ التنظيمي ومت ذلك من أوًال: مقياس املناخ التنظيمي: 
قام الباحث من خالل حتليل املراجع العلمية والدراسات حتليل احملتوي للمراجع والدراسات السابقة.خالل: 

ة م دف:)2007سنوين عام (، 2005عام جرار: ثلالسابقة واملشا
جلمهورية اليمنية.-أ ضية  بناء مقياس للمناخ التنظيمي خاص مبوظفي االحتادات الر

ملناخ  بعد انتهاء الباحث من حتليل املراجع والدراسات السابقة واليت من خالهلا مت اعتماد االستبيان اخلاص 
حماور.)5(ة. وقد اقتصر على عبار )48(التنظيمي والذي حيتوي على

استمارة استطالع رأى السادة اخلرباء.- ب
ملناخ التنظيمي اليت أسفرت عنها  قام الباحث بتصميم استمارة استبيان حتتوي على عبارات خاصة 
نتائج حتليل املراجع العلمية املتخصصة والدراسات السابقة ومت عرضها على مخسة من السادة اخلرباء يف 

ا املبدئية قصد التأكد من (صدق حمتواها) مبا يتناسب مع احملور. صور
نياً: مقياس التوافق املهين:

جلمهورية اليمنية.  ضة  لنسبة ألدوات املقياس الثاين واملتمثل يف قياس التوافق املهين يف وزارة الشباب والر
م الباحث من خالل حتليل املراجع العلمية قاحتليل احملتوي للمراجع والدراسات:حيث مت ذلك من خالل:

ة مثل دف:2006م)، بوعطيط (2005(فايزة عام (والدراسات السابقة واملشا م) 
جلمهورية اليمنية.التوافق املهين بناء مقياس - أ ضية  خاصة مبوظفي االحتادات الر

لتوافق املهين اعبعد انتهاء الباحث من حتليل املراجع والدراسات السابقة واليت أسفرت تماد االستبيان اخلاص 
حماور: )5(عبارة، وقد اقتصر على )34(والذي حيتوي على

استمارة استطالع رأى السادة اخلرباء:-ب
اليت أسفرت عنها نتائج حتليل املراجع عناصر التوافق املهين حتتوي على بتصميم استمارة استبيانقام الباحث

ا املبدئية الختيار وحتديدالعلمية املتخصصة والدراس أهم ات السابقة ومت عرضها على السادة اخلرباء يف صور
ضةاخلاصة مبوظفي حماور وعبارات التوافق املهين  . وزارة الشباب والر

اختبار الصدق: 
لصدق صحة االختبار لقياس ما وضع لقياسه أو صالحية األسلوب أو أداة القياس. يقصد 
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الثاين هي عبارة عن (استمارات استبيان) موجهة ومقننه من قبل علماء وخمتصني مشهود هلم فاالختبار األول و 
ال وقد مت اعتمادها، حيث ميثل املقياس األول مقياس (املناخ التنظيمي) بينما ميثل املقياس الثاين مقياس  يف ا

من (صدق حمتويهما) مبا ) أساتذة خمتصني قصد التأكد10(التوافق املهين) ومت عرض املقياسني على (
يتناسب مع كل حمور ليتم تطبيقه يف البيئة اليمنية.

لقد مت اخضاع النتائج املتحصل عليها يف شكلها الكمي، هذا قصد التحليل اىل األدوات اإلحصائية:-4
ستعمال حزمة الربامج اإلحصائية spssاملعاجلة 

:نتائج الدراسة
ملناخ التنظيمي والتوافق املهين ملوظفي وزارة الشباب عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدا نية اخلاصة 

جلمهورية اليمنية: ضة  والر

): يوضح مستوى الرضا املايل للمبحوثني على مستوى 24جلدول رقم (ا
ضة يف اجلمهورية اليمنية. وزارة الشباب والر

املتوسط النظرياملعيارياالحنراف املتوسط احلسايبالنسبة املئويةالتكراراإلجابة
52.1%25عايل

13.84.9212
25%12متوسط
22.9%11منخفض
موع 100%48ا

م راضني بدرجة عالية  نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يؤكدون على أ
جلمهورية اليمنية  ضة  ، يف حني سجلت نسبة )52.1(وتقدر ب عن النواحي املالية بوزارة الشباب والر

م راضني بدرجة متوسطة، أما املبحوثني الراضني بدرجة منخفضة عن اجلوانب ) 25( ممن يؤكدون على أ
وما يؤكد ذلك هي قيمة املتوسط احلسايب للمحور ).22.9(املالية يف الوزارة ضعيف فال ميثلون إال نسبة 

حنراف معياري يقدر بنسبة) 12(وهي أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ)13.8(املقدر بـنسبة و
وهو ما يعين ان هناك فروق واختالفات فردية بني املوظفني من حيث الرضا املايل.) 4.92(
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ملستوى الرضا املايل للمبحوثني ²): يوضح قيمة كا25اجلدول رقم (
ضة يف اجلمهور  ية اليمنية.على مستوى وزارة الشباب والر

القرارمستوى الداللةمستوى اخلطأدرجات احلريةاحملسوبة²كا

توجد داللة07.62020.050.02

وهي دالة عند درجات )07.62(احملسوبة تقدر بـ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة كا
نه توجد فروق ذات ، وهذا ما يعين أ)0.02(مبستوى داللة قدره )0.05(ومستوى اخلطأ )02(احلرية

جلمهورية اليمنية  ضة  داللة إحصائية يف مستوى الرضا املايل للمبحوثني على مستوى وزارة الشباب والر
م راضني بدرجة عالية. لصاحل الذين يؤكدون على أ

): يوضح مستوى الرضا عن فرص الرتقية والنمو اإلداري 26اجلدول رقم (
ضة يف اجلمهورية اليمنية.للمبحوثني على مستوى وزارة الش باب والر

م راضني بدرجة عالية نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يؤكد ون على أ
ضة عن فرص الرتقية والنمو اإلداري ب يف حني سجلت ) 54.2(جلمهورية اليمنية وتقدر بـوزارة الشباب والر

م راضني بدرجة متوسطة، أما املبحوثني الراضني بدرجة منخفضة عن )27.1(نسبة ممن يؤكدون على أ
ضة بوزارة الفرص الرتقية والنمو اإلداري  وما يؤكد ذلك هي ).18.8(ضعيف فال ميثلون إال نسبة شباب والر

)10(وهي أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ)11.8(قيمة املتوسط احلسايب للمحور واملقدر بـنسبة 
حنراف معياري يقدر بـنسبة  وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفات فردية بني املوظفني من حيث )3.9(و

ن فرص الرتقية والنمو اإلداري.الرضا ع

املتوسط النظرياالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالنسبة املئويةالتكراراإلجابة
54.2%26عايل

11.83.910 27.1%13متوسط
18.8%9منخفض
موع 100%48ا
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ملستوى الرضا عن فرص الرتقية والنمو اإلداري ²): يوضح قيمة كا27اجلدول رقم (
ضة يف اجلمهورية اليمنية. للمبحوثني على مستوى وزارة الشباب والر

القرارمستوى الداللةمستوى اخلطأدرجات احلريةاحملسوبة²كا

اللةتوجد د09.87020.050.00

  دولة= ²كاقيمة 5.99ا
وهي دالة عند درجات )09.87(احملسوبة تقدر بـ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة كا

وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات )،0.00(مبستوى داللة قدره )0.05(ومستوى اخلطأ )02(احلرية 
وزارة الشباب ي للمبحوثني على مستوى داللة إحصائية يف مستوى الرضا عن فرص الرتقية والنمو اإلدار 

ضة  م راضني بدرجة عالية.والر جلمهورية اليمنية، لصاحل الذين يؤكدون على أ
): يوضح مستوى الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية 32اجلدول رقم (

ضة يف اجلمهورية اليمنية للمبحوثني على مستوى وزارة الشباب والر

املتوسط النظرياالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالنسبة املئويةالتكراراإلجابة
52.1%25عايل

14.44.212
35.4%17متوسط
12.5%6منخفض
موع 100%48ا

م راضني بدرجة عالية  نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يؤكدون على أ
ضة ءات العمل وبيئته املادية عن ظروف وإجرا يف )،52.1(جلمهورية اليمنية وتقدر بـ بوزارة الشباب والر

م راضني بدرجة متوسطة، أما املبحوثني الراضني بدرجة )35.4(حني سجلت نسبة  ممن يؤكدون على أ
ضة منخفضة عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية  لون إال نسبة ضعيف فال ميثبوزارة الشباب والر

وهي أكرب من املتوسط )14.4(. وما يؤكد ذلك هي قيمة املتوسط احلسايب للمحور واملقدر بـنسبة )12.5(
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حنراف معياري يقدر بـنسبة )12(الفرضي املقدر بـ وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفات فردية )4.2(و
ته املادية.بني املوظفني من حيث الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئ

ملستوى الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية ²): يوضح قيمة كا33اجلدول رقم (
ضة يف اجلمهورية اليمنية .للمبحوثني على مستوى وزارة الشباب والر

القرارمستوى الداللةمستوى اخلطأدرجات احلريةاحملسوبة²كا
توجد داللة11.37020.050.00

  دولة= ²اكقيمة 5.99ا
وهي دالة عند درجات )11.37(بـتقدراحملسوبة ²اجلدول أن قيمة كانالحظ من خالل هذا 

وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات )،0.00(مبستوى داللة قدره )0.05(ومستوى اخلطأ )02(احلرية 
وزارة مبحوثني على مستوى داللة إحصائية يف مستوى الرضا عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية لل

ضة  م راضني بدرجة عالية.الشباب والر يف اجلمهورية اليمنية، لصاحل الذين يؤكدون على أ

): يوضح مستوى الرضا عن عالقات العمل للمبحوثني 34اجلدول رقم (
ضة يف اجلمهورية اليمنية. على مستوى وزارة الشباب والر

املتوسط النظرياالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالنسبة املئويةالتكراراإلجابة
54.2%26عايل

14.44.3812
31.3%15متوسط
14.6%7منخفض
موع 100%48ا

م راضني بدرجة عالية  نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يؤكدون على أ
جلمهورية اليمنية وتقدر بـعن عالقات العمل بوزارة الشباب والر يف حني سجلت نسبة )،54.2(ضة 

م راضني بدرجة متوسطة، أما املبحوثني الراضني بدرجة منخفضة عن عالقات )31.3( ممن يؤكدون على أ
ضة ضعيف فال ميثلون إال نسبة  وما يؤكد ذلك هي قيمة املتوسط ). 14.6(العمل بوزارة الشباب والر
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حنراف معياري )12(وهي أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ)14.4(املقدر بـنسبة احلسايب للمحور و  و
وهو ما يعين أن هناك فروق واختالفات فردية بني املوظفني من حيث الرضا عن ) 4.38(يقدر بـنسبة 

عالقات العمل.
ملستوى الرضا عن عالقات العمل ²): يوضح قيمة كا35اجلدول رقم (

ضة يف اجلمهورية اليمنية.للمبحوثني على  مستوى وزارة الشباب والر

القرارمستوى الداللةمستوى اخلطأدرجات احلريةاحملسوبة²كا
توجد داللة11.37020.050.00

دولة= ²قيمة كا 5.99ا
وهي دالة عند درجات )11.37(احملسوبة تقدر بـ²نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة كا

، وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات )0.00(مبستوى داللة قدره )0.05(ومستوى اخلطأ )02(احلرية
ضة يف  داللة إحصائية يف مستوى الرضا عن عالقات العمل للمبحوثني على مستوى وزارة الشباب والر

م راضني بدرجة عالية. اجلمهورية اليمنية، لصاحل الذين يؤكدون على أ

تفسري ومناقشة النتائج:
ت الدراسة امليدانية سنحاول مناقشتها يف ضوء الفرضيات. بعد عرض وحتليل بيا

تفسري ومناقشة نتائج الفرضية األوىل: واليت مفادها" توجد عالقة بني املناخ التنظيمي والتوافق 
جلمهورية اليمنية " ضة  املهين عن اجلوانب املالية ملوظفي وزارة الشباب والر

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التوافق املهين للموظفني «راسة على أنه تشري نتائج الد
ضة يف اجلمهورية اليمنية، املالية عن اجلوانب  حسب مستوى املناخ التنظيمي على مستوى وزارة الشباب والر

ر رضا وتوافق عن وهذا يعين أن املوظفني الذين يرون أن املناخ التنظيمي على مستوى الوزارة جيد هم األكث
من الذين يرونه متوسط وهم أيضا األكثر رضا من الذين يرون أنه ضعيف، وهذا يؤكد على املالية اجلوانب

ضة  وجود عالقة إجيابية بني املناخ التنظيمي  والتوافق املهين منت اجلانب املايل على مستوى وزارة الشباب والر
جلمهورية اليمنية.

لتايل مت وهذا ما يدعم ما توص لت إليه الدراسة، إذا ميكن القول إن الفرضية األوىل حمققة وبدرجة عالية، و
قبوهلا.
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توجد عالقة بني املناخ التنظيمي والتوافق «تفسري ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: واليت مفادها 
جلمهوري ضة  ة اليمنية"املهين عن فرص الرتقية والنمو اإلداري ملوظفي وزارة الشباب والر

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التوافق املهين للموظفني «تشري نتائج الدراسة على أنه 
ضة يف اجلمهورية اليمنية" وهذا يعين أن  عن فرص الرتقية والنمو اإلداري على مستوى وزارة الشباب والر

د هم األكثر  توافق ورضا عن فرص الرتقية املوظفني الذين يرون أن املناخ التنظيمي على مستوى الوزارة جي
والنمو اإلداري من الذين يرونه متوسط وهم أيضا األكثر رضا من الذين يرون أنه ضعيف، وهذا  يؤكد على 
وجود عالقة إجيابية بني املناخ التنظيمي  والتوافق املهين عن فرص الرتقية والنمو اإلداري على مستوى وزارة 

جل ضة  مهورية اليمنية.. الشباب والر
وهذا ما يدعم ما توصلت إليه الدراسة، إذا ميكن القول إن الفرضية الثانية حمققة وبدرجة عالية، 

لتايل مت قبوهلا. و
تفسري ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: واليت مفادها " توجد عالقة بني املناخ التنظيمي والتوافق 

جلمهورية اليمنية":املهين عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته ضة  املادية ملوظفي وزارة الشباب والر
تشري نتائج الدراسة على أنه" توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التوافق املهين للموظفني 
ضة يف اجلمهورية اليمنية". وهذا  عن ظروف وإجراءات العمل وبيئته املادية على مستوى وزارة الشباب والر

وظفني الذين يرون أن املناخ التنظيمي على مستوى الوزارة جيد هم األكثر رضا عن ظروف يعين أن امل
وإجراءات العمل وبيئته املادية من الذين يرونه متوسط وهم أيضا األكثر توافق ورضا من الذين يرون أنه 

وإجراءات العمل ضعيف، وهذا يؤكد على وجود عالقة إجيابية للمناخ التنظيمي والتوافق املهين عن ظروف 
جلمهورية اليمنية على مستوى رضا املوظفني.  ضة  وبيئته املادية على مستوى وزارة الشباب والر

لتايل مت  وهذا ما يدعم ما توصلت إليه الدراسة، إذا ميكن القول إن الفرضية الرابعة حمققة وبدرجة عالية، و
قبوهلا.

يت مفادها" توجد عالقة بني املناخ التنظيمي والتوافق تفسري ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة: وال
جلمهورية اليمنية": ضة  املهين عن عالقات العمل ملوظفي وزارة الشباب والر

تشري نتائج الدراسة على أنه" توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي 
ضة يف اجلمهورية اليمنية". وهذا يعين أن للموظفني عن عالقات العمل على مستوى وزارة الشباب والر 

ضة جيد هم األكثر توافق ورضا عن  املوظفني الذين يرون أن املناخ التنظيمي على مستوى وزارة الشباب والر
عالقات العمل من الذين يرونه متوسط وهم أيضا األكثر رضا من الذين يرون أنه ضعيف.
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خ التنظيمي والتوافق املهين عن عالقات العمل على مستوى وزارة وهذا يؤكد على وجود عالقة إجيابية للمنا 
جلمهورية اليمنية. ضة  الشباب والر

وهذا ما يدعم ما توصلت إليه الدراسة، إذا ميكن القول إن الفرضية اخلامسة حمققة وبدرجة عالية، 
لتايل مت قبوهلا. و

:االقرتاحات
ت وحتليلها واخلروج بنتائج واستنتاجات ختص املناخ التنظيمي بعد االنتهاء من هذه الدراسة ومجع البيا

ضة يف اجلمهورية اليمنية، ميكننا اخلروج مبجموعة من  لتوافق املهين لدى موظفي وزارة الشباب والر وعالقته 
ضة التوصيات واالقرتاحات والفرضيات املستقبلية اليت نقدمها إىل الباحثني والعاملني يف وزارة الشباب و  الر

اليمنية وهي:
.ستمرارية البحث والدراسة يف جماالت املناخ التنظيمي والتوافق املهين يوصي الباحث 
.تصميم برامج التدريب اإلداري جلميع العاملني يف ضوء متطلبات العمل والتوصيف الوظيفي هلم
شراك املرؤوسني يف اختاذ القرارات ب شكل أكثر فاعلية.االهتمام بوضع اإلجراءات الكفيلة 
 أن تكون الرتقية حسب السلم الوظيفي واعتماداً على الشهادة واخلربة، وليس اعتماداً على الواسطة

واحملسوبية.
.السماع لالقرتاحات التطويرية من املوظفني ودراستها بشكل جدي
.حتسني الدخل مبا يتناسب مع غالء املعيشة
يت حيملها املوظف.أن يتناسب الراتب مع الدرجة العلمية ال

:قائمة املراجع
عمان.والتوزيع،للنشرالعلميةفادار،1طالتنظيمي،): السلوك2010(جي،عارف، حسني-1
ضي 2007(سنوين، -2 ال الر ): املناخ التنظيمي وعالقته بفاعلية األداء الوظيفي لدى العاملني يف ا

صر.رسالة ماجستري غري منشورة، ممبحافظة املنيا،
لتوافق املهين، دراسة ميدانية مبركب ميتال 2006(بوعطيط، سفيان، -3 ): طبيعة االشراف وعالقتها 

، عنابة، اجلزائر.ستيل
لتوافق املهين لدة عمال الشركة الوطنية 2005(رومي، فايزة، -4 ): عالقة االتصال الشخصي 

ء والغاز مبدينة ورقلة، زائر.رسالة ماجستري غري منشورة، اجلللكهر
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ضية الكويتية،2005(مطر، عدلة،-5 ألندية الر رسالة ): املناخ التنظيمي وكفاءة أداء العاملني 
ماجستري غري منشورة، الكويت.
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ضيةاسرتاتيجيات ضي وأثرها يف تطوير أداء املؤسسات الر التسويق الر
ضية اليمنية حالة االحتادات الر

2بن قناب احلاج   . د-1إبراهيم علي صاحل غراب . ا

صنعاءاجلمهورية اليمنية1
ضية2 ديس  مستغخمرب تقومي النشاطات البدنية والر امنجامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
هدفت الدراسة إىل التعرف على الوضع احلايل لالسرتاتيجيات التسويقية واثرها يف تطوير اداء املؤسسات 
ضية يف اجلمهورية اليمنية من خالل دراسة ميدانية واقعية معاصرة للمؤسسات  ضية حالة االحتادات الر الر

ضية، وإىل بناء اسرتاتيجيات  ضي فيها مبنية على نتائج الدراسة امليدانية. الدراسة واالحتادات الر للتسويق الر
ضة اليت متول األنشطة  امليدانية متت من خالل تصميم استبانة خاصة وزعت على وزارة الشباب والر

ضية، ضية العامةالر .واللجنة االوملبية واالحتادات الر
ضة () فردا، بلغ عدد اف(60تكونت عينة الدراسة من  ) افراد، وكان عدد 10راد قيادة وزارة الشباب والر

) فردا، واستخدم 40) افراد من اللجنة االوملبية، فيما بلغ عدد افراد االحتادات (3) افراد، و (7اخلرباء (
الباحث يف اجراء دراسته املنهج الوصفي ملناسبته لتحقيق متطلبات هذا البحث.

ستخدام اد ت  اة االستبيان واليت تضمنت العديد من االسئلة اليت يرغب الباحث يف االجابة ومت مجع البيا
ضي وحماورة. وقد توصل الباحث يف هذه الدراسة  اىل النتائج عليها، حول موضوع اسرتاتيجيات التسويق الر

جتاه التسويق ا ضيامليدانية حيث اتضح غياب االسرتاتيجيات والسياسات الواضحة من قبل الوزارة  ، لر
وكانت ابرز التوصيات ضرورة  دراسة ومعرفة البيئة التسويقية الداخلية واخلارجية (احمليط) للمؤسسة وحتديد 
لتسويق، وتفعيل دور وسائل االعالم يف  اهداف االسرتاتيجيات التسويقية وتوضيح اللوائح والقوانني  اخلاصة 

ضي والعمل على جذب املؤسسات ال إلضافة اىل ضرورة خدمة التسويق الر ضية  تجارية لرعاية االنشطة الر
.التقييم واملتابعة خلطط التسويق

ضيةالكلمات االفتتاحية: ضي، االحتادات الر اسرتاتيجيات، التسويق الر

---
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Strategies  Sports Marketing And its impact on the development
Performance of sports institutions The case of

Yemeni sport federations

Abstract:
The study aimed to identify On the current situation Marketing strategies and

their impact In the development of enterprise performance Mathematical State
Federations Sports in the Republic of Yemen Through a realistic field study
Contemporary institutions and unions, Sports, and to build strategies Sports
marketing is built The results of the field study Field study was conducted from
During the design of a special questionnaire Distributed to the Ministry of
Youth And sports that fund activities Sports, Olympic Committee General
Sports Federations The sample of the study consisted of: (60) (10) Ministry of
Youth and Sports (7) individuals, the number of experts (Members of the
Commission 3 individuals, and) Olympic Games, while the number of
members (Individual, and 40 federations) Researcher to conduct his study on
Descriptive approach) studies
Survey and analysis (given what Enjoy it's ability to describe
Phenomenon is the appropriate approach Which achieves the objectives of the
study Data was collected using A questionnaire tool which included Many
questions he wishes The researcher answers them, about Theme Marketing
Strategies Athlete and Interviewer. Has reached Researcher in this study to
Field results where it turned out
Absence of strategies And clear policies before Ministry of Marketing Athlete,
were the most prominent recommendations The need to study and know the
environment
Internal and external marketing Ocean) of the institution and determine
(Objectives of marketing strategies And clarifying regulations and laws
Marketing and role play Media in the service Sports marketing and work on
Attract businesses For sports activities In addition to the need for evaluation
Follow up marketing plans

Key words: Strategy, Sports Marketing, Sports Federations
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:مقدمة
ضة من  ضة تدار من منظوم صناعي, حيث اصبح مصطلح صناعة الر لقد اصبحت الر
ضة لفتح اسواق جديدة مل تكن متاحه من قبل  املصطلحات املتداولة، ودخلت الشركات العمالقة عامل الر

ت ا ضة يف مقدمة االعال ضة مادة شيقة للرتويج والتسويق، واصبح ابطال الر لتجارية، وظهر واصبحت الر
ضي ضي والتمويل الر ضية والتسويق الر لرعاية الر ).2004. ( كمال الدين درويش، ما يسمى 

جديدا للدراسة. وما يزال حىت االن يفتقر اىل بنية ملموسة وحقيقية  ضي ميدا ويعد التسويق الر
ضي للمعرفة عند مقارنته مبيادين دراسية اخرى ومع ذلك فهذه البنية تت طور وتنمو. ويعد ميدان التسويق الر

جديدا اذا ما قورن مبيادين اخرى مثل القانون، الرتبية والتعليم، االدارة، الطب، التسويق التقليدي. واخريا فقد 
ضي نظاما اكادمييا اضافيا ميثل احد اهم املقررات لتأهيل واعداد االداريني يف املنظمات  بدا اعتبار التسويق الر

ا الدراسيةالر ضية إلدراجه ضمن مقررا ، 2005.(سعد شليب، ضية مما دفع العديد من كليات الرتبية الر
).19ص

 :املشكلة
جلمهورية اليمنية ووضع االسرتاتيجيات  ضية  ملؤسسات الر ضي  املالحظ ان استغالل عملية التسويق الر

لشكل العلمي واملدروس،  وامنا تنطلق من اجتهادات شخصية ودون وجود التسويقية املالئمة ال تتم 
اسرتاتيجيات وخطط للتسويق. وهذا بدورة يوضح جليا عزوف الكثري من املؤسسات االقتصادية والتجارية عن 
ضي من قبل  ضية، ويالحظ ايضا عدم االهتمام جبانب التسويق الر ضية للمؤسسات الر رعاية االنشطة الر

ض ية.العديد من املؤسسات الر
ضي كدراسة هامة، ملعرفة  ختياره ملوضوع اسرتاتيجيات التسويق الر ومن هنا جاء اهتمام الباحث 
ضي من الناحية االقتصادية  ضي، كذلك امهية التسويق الر ما ينبغي ان تكون علية اسرتاتيجيات التسويق الر

ضية. للمؤسسة الر
إىل أي ب هذا الوضع قمنا بطرح االشكالية التالية: ومن خالل هذا الطرح، ومن اجل الوقوف على اسبا

لكفاءة والفعالية املطلوبة؟ ا التسويقية  ضية اليمنية تنفيذ اسرتاتيجيا مدى استطاعت املؤسسات الر
وضمن هذه االشكالية تندرج جمموعة من التساؤالت الفرعية وهي كالتايل:

األسئلة: 
ضية.هل يتم دراسة البيئة الداخلية  لل1- مؤسسة الر
ضية -2 بدراسة احمليط (البيئة اخلارجية) للمؤسسة؟هل تقوم املؤسسات الر
ضية-3 ضية؟هل تتبع املؤسسات الر االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية الر
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 :األهداف
ضية-1 .حتليل املوقف التسويقي للمؤسسات الر
ضية.تسليط الضوء على مفهوم االسرتات-2 يجية التسويقية يف املؤسسة الر
ضية اليمنية.-3 معرفة اوجه النقص يف تنفيذ االسرتاتيجيات التسويقية من قبل املؤسسات الر
 :الفرضيات
ضية.ال يتم  دراسة البيئة -1 التسويقية الداخلية  للمؤسسة الر
ضية بدراسة -2 .للمؤسسةاحمليط (البيئة اخلارجية)ال تقوم املؤسسة الر
ا التسويقية.-2 ضية اليمنية ال تتبع االجراءات التنفيذية لتنفيذ اسرتاتيجيا املؤسسات الر
 :املصطلحات الواردة يف البحث
االسرتاتيجية(strategic)

ا خطة أو سبيل للعمل، والذي يتعلق لغة:  من الناحية اللغوية ميكن تعريف كلمة اسرتاتيجية 
ثل أمهية دائمة للمنظمة ككل وبطبيعة احلال فإن هذا املفهوم ال يعكس املضمون العلمي جبانب عمل مي

لالسرتاتيجية حيث ال ميكن دائما حتديد تلك األعمال ذات األمهية الدائمة للمنظمة ككل، وعليه فقد ازداد 
ن قبل القائمني على االهتمام بتحديد مفهوم االسرتاتيجية حبيث ميكن أن تساعد يف تطبيقها واستخدامها م

ممارسة العمليات اإلدارية للمنظمة ووفقا لوجهة النظر هذه فإن االسرتاتيجية هي خطط وأنشطة املنظمة اليت 
يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني رسالة املنظمة وأهدافها وبني هذه الرسالة والبيئة اليت 

تعمل فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية.
من ميادين النشاط اإلنساين اصطالحا:  معىن االسرتاتيجية: هي جمموعة األفكار و املبادئ اليت تتناول ميدا

بصورة شاملة ومتكاملة، وتكون ذات داللة على وسائل العمل، ومتطلباته و اجتاهات مساره لغرض الوصول 
ملستقبل. ت طالب (إىل أهداف حمددة مرتبطة  اجلامعة العربية املفتوحة).نقال عن موقع منتد

ا خطط وانشطة املؤسسة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق Thomasيعرفها (التعريف االجرائي:   (
ا بصورة فعالة وذات   درجة من التطابق بني رسالة املؤسسة واهدافها، وبني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل 

).23ص، 2014(هشام حرير، واخرون، .كفاءة عالية
ضي :(Sport Marketing)التسويق الر

عوا واشرتوا. ن القوم  التسويق لغة: التسويق لغة مبعىن تسوق, يتسوق, تسوق, تسوقا, وتعين 
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ضي ما هو إال استطالع الرأي واالجتاهات السائدة يف السوق ومن مث توجيه اصطالحا: التسويق الر
ضية لتتوافر م . (Booniel, 1994, p.150)ع تلك االجتاهات املنتجات واخلدمات الر
ضي (Sport Marketing)التعريف االجرائي: التسويق الر

ضية اليت  دف اىل ختطيط وتسعري وترويج وتوزيع املنتج او اخلدمة او االنشطة الر هو عملية متداخلة 
)، 2013د املؤمين، طارق احلمد، .( ز تشبع حاجات ورغبات املستفيد او املستهلكني احلاليني واملرتقبني

 :املؤسسة
املؤسسة: هي كلمه معقدة تدل من جهة عمل( فعل اسس خلق او اجياد شيء) ومن التعريف اللغوي:  

جهة اخرى على نتيجة هذا العمل حبيث يصبح عمل اجتماعي مميز. وستعمل الكلمة عادة للداللة على 
ل وسيم صالشيء املؤسس, فيقال : مؤسسات اقتصادية,  ).29سياسية, دينية... اخل.(طو

ليعرفها كل من ( التعريف االصطالحي:    ا عبارة عن تنظيم يستخدم عدة وسائل ادر وكافاينول) 
ل  إلنتاج  او بيع سلع او خدمات. ( طو وتسمى عوامل االنتاج بطريقة مثلى لبلوغ االهداف اليت سطرت 

).29وسيم ص
ضية     االتعريف االجرائي:  (Sports institutions)ملؤسسات (اهليئات) الر

ضية العامة لأللعاب  ضة، اللجنة االوملبية الوطنية، االحتادات الر تتمثل يف ووزارة الشباب والر
ضية واالجتماعية، مراكز  حملافظات األندية الر الفردية واجلماعية االوملبية وغري االوملبية،  فروع االحتادات 

ضية، مراكز التدريب، املعسكرات الدائمة، مركز الطب الش باب، املنشآت والصاالت املغلقة واملالعب الر
ضي، قصر الشباب املراكز الثقافية للشباب. الر

ضي ضية هلا شخصية اعتبارية مستقلة، وتعترب : )Sports Federation(االحتاد الر هو هيئة ر
ضي اىل نشر اللعبة واالرتقاء من اهليئات اخلاصة ذات النفع ا لعام ومقره العاصمة، ويهدف االحتاد الر

). 116، ص2016.( حممد عبدالتواب، مبستواها وتنظيم وتنسيق النشاط بني اعضائه
 :ة الدراسات املشا
الدراسات العربية:- 

.)2016دراسة حسني علي كنبار العبودي (- 1
ضي يف تطو  ضية العراقيةبعنوان: امهية االستثمار الر ير املنشآت الر

ضية وكيفية  هيل املنشآت الر ضي يف اعادة  هدفت الدراسة اىل توضيح امهية االستثمار الر
) املعدل يف 2006) لسنة (13تطويرها وفقا للمعايري العاملية ومدى االستفادة من قانون االستثمار رقم (

ضية العراقية.احلصول على التمويل الكايف وتسخريه لصاحل تطوي ر املنشآت واملؤسسات الر
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ضة وإداريي االندية. وقد 219وتكونت عينة البحث من ( ) فردا، من هيئة االستثمار ووزارة الشباب والر
مت تطبيق املنهج الوصفي املسحي. وتوصل الباحث يف نتائجه اىل: ان قانون االستثمار النافذ هو احلل االمثل 

ضي لدى عموم إلنشاء وتطوير واعاد ضية، وان هناك ضعف يف ثقافة االستثمار الر هيل املنشآت الر ة 
ضية يف العراق. وتوفري االراضي الكافية إلقامة  تمع فضال عن تدهور حالة البنية التحتية للمنشآت الر ا

ضية وبناء منشآت جديدة بطريقة االستثمار فضال عن ادخال نظام اخلصخصة ا ضية وتطبيقه املشاريع الر لر
).2016(حسني العبودي، على ارض الواقع.

صري عبدالقادر(2- ) بعنوان: 2015دراسة 
ضي وانعكاساته على مصادر التمويل يف املؤسسة  التخطيط االسرتاتيجي يف عملية التسويق الر

ضية ضية.- الر دراسة ميدانية يف املؤسسات الر
ضية لتحقيق هدف البحث وامهيته: وضع السيا ا اهليئات الر سة التنظيمية والتخطيطية اليت ترتبط 

ضية، والثقافية  عملية التسويق من خالل العمل على توفري جماالت الرعاية ،الدعاية والرتويج لألنشطة الر
ضية وتنظي ضية . متابعة نشاط اهليئات الر م جهودها واالجتماعية والفنية للعاملني يف الشركات واملصانع الر

مكانيات اهليئات  تمع واعداد برامج االستفادة املتبادلة  لنفع على ا فيما خيص تسويق املنتج الذي يعود 
ضية. الر

) من قيادة االندية احملرتفة لكرة القدم االوىل والثانية، 20) مسري، (50وكانت عينة البحث: (
ضة، و(10ملبية و() قيادة اللجنة االو 5) مسريي احتاد القدم، و(5و( ) 10) من مسريي وزارة الشباب والر

من مسئويل الشركات واالتصاالت.
واعتمد الباحث يف ادوات البحث على استمارة االستبيان وكان املنهج املتبع هو املنهج الوصفي التحليلي. 

ولقد توصل الباحث يف نتائجه اىل:
ضية ان تنتهج سياسة التخطيط اال سرتاتيجي جلميع براجمها االنتاجية، التظاهرات على املؤسسة الر

ا مع مراعاة اجلوانب والشئون الفنية االدارية والتقنية  ضية، الرتويج للسلع واخلدمات لتلبية مجيع حاجيا الر
لتنفيذ االعمال واتباع اخلطط املسطرة وخلق الفرص املتاحة يف ضل سياسة السوق.

ضي جللب املستهلك استعمال اهم وسائل االعالم واالت صال االكثر شيوعا يف عملية التسويق الر
)، smsقل فرتة زمنية ممكنه واقل تكلفة عن طريق االنرتنت والتلفزيون واإلذاعة، اهلاتف والرسائل النصية (

الت والربيد االلكرتوين وانظمة التواصل االجتماعي صري عبدالقادر، الصحف اليومية ، ا ).2015.(
ل وسيم (كذلك ا ا طو ) حتت عنوان:2009لدراسة اليت قام 

ضية اجلزائرية ً  ضية يف اجلزائر: حالة االحتادات الر أسباب ضعف الرعاية الر
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ضية لدى  يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل معرفة هل عدم ترسخ ثقافة الرعاية الر
يف بعض القطاعات االقتصادية من األسباب املؤدية مسئويل املؤسسات االقتصادية من جهة، وغياب املنافسة 

ضية وهل القوانني احلالية وسوء التغطية  ت الر لضعف عملية الرعاية، وهل سوء التسيري والتنظيم يف االحتاد
ضية.  وأجريت الدراسة على عينة تشمل ( ) 30اإلعالمية من العوامل اليت قد تؤدي إىل ضعف الرعاية الر

ية. وقد اعتمد الباحث يف أدوات البحث على استمارة االستبيان املوجهة لرئيس االحتادية أو احتادية جزائر 
األمني العام, وكان املنهج املتبع املنهج الوصفي. وكانت أهم نتائج البحث: 

ضية لدى مسئويل هذه املؤسسات. ومن الناحية االقتصادية تشكل احلالة  عدم ترسخ ثقافة الرعاية الر
ت فان اال حية االحتاد قتصادية للمؤسسات الراعية وغياب املنافسة يف بعض القطاعات أهم األسباب، ومن 

نقص التسيري الفعال والتنظيم اإلداري هي من األسباب التنظيمية اليت أدت هلذا الوضع، ومن الناحية القانونية 
جلانب اإلعالمي جد هام يف هذه العملية من جند أن غياب اإلطار القانوين الذي ينظم هذه العملية، كما أن ا

ضية اليت تنظمها االحتادات ل وسيم،خالل التغطية اإلعالمية لإلحداث الر ).2009.(طو
ديةً ( ) حتت عنوان:2007ويف دراسة لـ بن عكي 

ضي رفيع املستوى ً  دي ر ضي: حالة  سياسة التمويل املايل واالنعكاسات على املردود الر
عتباره احملرك األساسي يف متابعة دف الباحثة يف هذه الدراسة إلظهار فعالية التمويل املايل 

ضي، كاالعتماد  ضي لنشاطه وتطوره وازدهاره، وتشجيع األندية النتهاج طرق جديدة للتمويل الر النادي الر
ضي، وكذا إبراز أمهية الكفا ضية والتسويق الر ءات املهنية يف جمال التسيري املايل.على اخلصخصة والرعاية الر

دي لكرة القدم من أصل األندية اليت تنشط يف البطولة الوطنية 18و أجريت الدراسة على عينة تشمل: (  (
للقسم املمتاز.

ضية،  وقد اعتمدت الباحثة يف أدوات البحث على استمارة االستبيان املوجهة لرؤساء النوادي الر
كان املنهج الوصفي، واالعتماد على النسبة املئوية واختبار كاف تربيع يف التحليل أما املنهج املتبع ف

اإلحصائي.
أهم نتائج البحث: لقد توصلت الباحثة يف نتائجها إىل:

التمويل الذي متنحه الدولة لألندية منتظم وغري كاف مقارنة بنشاط النادي. عدم وجود إطار قانوين، 
لى التمويل غري الدائم. عدم وجود حوافز للجهات املاحنة للدعم املايل، كانت يؤطر العملية للحصول ع

ضة،   مؤسسات اقتصادية وغريها. املصادر الدائمة اليت متنحها الدولة، اجلماعات احمللية ووزارة الشباب والر
ضي الرفيع املستوى. األندية تفتقر للتسيري أك ثر من التحصيل كله ال تكفي لتغطية احتياجات النادي الر

دية بن عكي،املايل. مسئولو التسيري املايل غري مؤهلني لتسيري املصادر املالية املتاحة  )2007.(
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ا بعض الباحثني منها دراسة: كما توجد دراسات أجنبية قام 
جيل بوب  ا:(nigel pope2005قام  ) بدراسة عنوا

ضي عرب االنرتنت عية عن مواقع كرة القدم يف اسرتاليا ونيوزلندا واجنلرتا " دراسة استطال" التسويق الر
وحساب اهلوامش والتخطيط للتسويق. وكان املنهج املستخدم هو املنهج املسحي، وكانت عينة الدراسة 
ضة وإدارة  مسئويل مواقع االنرتنت واخلرباء وكانت أهم النتائج أن استخدام االنرتنت يعترب وسيلة لتسويق الر

ت اإلدارة االسرتاتيجية التسويقية هي حتديد األهداف بدقة، تنمية املبيعات، وجود إدارية ف عالة، أن مكو
تكنولوجيا جديدة يف االتصال ويف العالقات العامة. وكانت أهم التوصيات هي أن استخدام االنرتنت يتطلب 

.(nigel Pop,2005)ختطيط مستقبلي وتفكري متكامل مع اجلهود التسويقية واألنشطة التسويقية.
حتليل الدراسات املرجعية:

) 2016-2004استطاع الباحث حصر جمموعة من الدراسات العربية واالجنبية, واليت اجريت بني عامي (
ضي, واسرتاتيجيات  ضي، واالستثمار الر واشتملت هذه الدراسات على دراسات تناولت التسويق الر

ضي, والتمويل والرعاية يف ضي يف, ان اهداف هذه الدراسات التسويق الر ضي, والتسويق الر ال الر ا
تفاوتت بني:
.ضية هيل املنشآت الر ضي و توضيح امهية االستثمار الر
.ضية وضع السياسات التنظيمية والتخطيطية للهيئات الر
ضية ملؤسسات الر ضي  .معرفة مدى وجود السياسات والقوانني يف جمال التسويق الر
 ضية لدى مسئويل املؤسسات االقتصادية ادى اىل ضعف عملية هل عدم ترسخ ثقافة الرعاية الر

الرعاية.
.ضية عتباره احملرك االساسي لتطور االندية الر امهية وفاعلية التمويل املايل 
.ضي عرب االنرتنت امهية التسويق الر
ثري اجيايب على ا لسياحة.استضافة االلعاب االوملبية هلا 

ت مشلت  دوات متنوعة جلمع البيا وكانت مناهج البحث املستخدمة هي املنهج الوصفي ، مع االستعانة 
ئق والسجالت. وكان من اهم النتائج اليت اسفرت عنها هذه  االستبيان, املقابلة الشخصية, وحتليل الو

الدراسات هي:
 ضية.قانون االستثمار النافذ هو احلل االمثل إلنشاء هيل املنشآت الر وتطوير واعادة 
.تمع ضي لدى عموم ا ضعف يف ثقافة االستثمار الر
.ضية التخطيط االسرتاتيجي جلميع براجمها على املؤسسة الر
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 ضي من قبل قيادة املؤسسات واالحتادات يوجد بشكل واضح ضعف يف ادراك امهية التسويق الر
ضية. الر

ضية.عدم ترسخ ثقافة الرعا ضية لدى مسئويل املؤسسات الر ية الر
.التمويل الذي تقدمه الدولة لألندية منتظم وغري كايف
.ضة استخدام االنرتنت يعترب وسيلة فعالة لتسويق الر
.ر اقتصادية اجيابية هامة للدولة املستفيضة استضافة االلعاب االوملبية ينتج عنه ا
 اوجه االختالف مع الدراسات السابقة:ما مييز دراستنا و
 ضي من حيث ال الر ضي يف ا مل تتناول اي من الدراسات السابقة اسرتاتيجيات التسويق الر

دراسة البيئة التسويقية الداخلية واخلارجية (دراسة احمليط).
 .ضية اليمنية مل تقرتح اي من الدراسات السابقة اسرتاتيجية تسويقية للمؤسسة الر
.ضية مل حتدد الدراسات السابقة بتحديد االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجية التسويقية الر
.ضي ت التسويقية لعملية التسويق الر عدم التطرق ألمهية وضع املواز
 مل تتطرق الدراسات السابقة اىل موضوع املتابعة والتقييم للعملية التسويقية واهدافها بعد تنفيذها رغم

وكل هذه النقاط هو ما اهتمت به دراستنا.امهيتها
 :منهجية البحث واإلجراءات امليدانية
منهج البحث:-1

اعتمد الباحث يف اجراء دراسته على املنهج الوصفي ( الدراسات املسحية، التحليلية) ويرجع سبب 
ها وحتديد وصفها احلايل ، اختيار الباحث هلذا املنهج اىل ما يتمتع به من قدرة على وصف الظاهرة اليت يدرس

وهو املنهج املناسب الذي حيقق اهداف الدراسة. والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها،
:جماالت البحث-2

ال املكاين:  ا
ضة، اللجنة االوملبية. ضية العامة، وزارة الشباب والر االحتادات الر

ال الزمين: ا
.15/11/2016حىت 3/6/2016بني تنحصر فرتة الدراسة امليدانية

ال البشري: ا
ضية العامة ( رئيس االحتاد، االمني العام،  ضية اليمنية( مسئويل االحتادات الر عينة من املؤسسات الر

ضة واللجنة االوملبية. ضي) قيادة وزارة الشباب والر مسئول التسويق الر
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لطريقعينة البحث:-3 ة الطبقية العشوائية من:مت اختيار عينة البحث 
ضي) وعددهم ( ضية العامة( رئيس االحتاد، االمني العام، مسئول التسويق الر )، 40مسئويل االحتادات الر

ضة وعددهم( خرباء التسويق وعددهم ،)3قيادة اللجنة االوملبية وعددهم()، 10قيادة وزارة الشباب والر
موع الكلي للعينة (، )7( مفردة.) 60حيث بلغ ا

ت:-4 ادوات مجع البيا
االستبيان.–1
املقابلة الشخصية.–2
االساليب االحصائية:–3

األساليب اإلحصائية:-5
ت البحث، وذلك من خالل استخدام احلاسب  استخدم الباحث املعاجلات اإلحصائية املالئمة لطبيعة بيا

مج اإلحصائي  وكانت كاآليت:spssاآليل للرب
سايب واالحنراف املعيارياملتوسط احل-
التكرارات والنسب املئوية.-

معامل االرتباط (بريسون) حلساب االتساق الداخلي للفقرات.
معامل الفا كرونباخ حلساب الثبات.-
صدق وثبات االداة:- 6

الصدق الظاهري:
كيد مناسب لصالحي ة اداة البحث للتأكد من الصدق الظاهري  عمد الباحث يف سبيل احلصول على 

ا االولية على جمموعه من  وصدقها يف قياس ما صممت من اجله اىل عرض هذه األداة(االستبانة) يف صور
ضي وعددهم ( ال الر ) من كال 18احملكمني و املختصني واخلرباء  من دكاترة وخمتصني يف  جمال التسويق وا

ديس وجامعة صنعاء وجامعة اب ، إلبداء أراءهم حول وضوح فقرات األداة ومدى من جامعة عبداحلميد بن 
حملور الذي تنتمي إليه الفقرة, وتعديل أو إضافة فقرات اذا تطلب األمر ذلك. صالحيتها وارتباطها 

18) استطالع اراء اخلرباء حول صدق حماور االستبيان    ن= 1جدول رقم(
النسبة املئوية %كعنوان احملوراحملور

ضيةااحملور االول %18100لبيئة الداخلية للمؤسسة الر
ضيةاحملور الثاين %18100احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة الر
ضيةاحملور الثالث %1688.8االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية الر



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجيالوم و لعلاا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سنوية

45

حيث ) النسبة املئوية الستطالع اراء اخلرباء حول صدق حماور االستبيان1يوضح جدول (
% ) وهذه النسبة تدل على صدق حماور االستبيان.100% ) و( 88.8تراوحت النسبة املئوية بني( 

) استطالع اراء اخلرباء حول ميزان التقدير الستمارة االستبيان.2جدول ( 

كمخاسي التقدير
النسبة املئوية 

%

غري موافقحمايدموافقموافق جدا
غري موافق 

%18100اطالقا

) استطالع اراء اخلرباء حول ميزان التقدير الستمارة االستبيان وكانت النسبة 2ضح جدول (يو 
%.100املئوية 

مج نياً: ثبات االداة: للتحقق من ثبات األداة استخدم الباحث معامل ألفاكرونباخ للثبات مستخدمًا الرب
جلدول التSPSSاالحصائي ايل:وكان معامل الثبات جيد كما هو مبني 

جلدول() التايل: كما أوجد الباحث ثبات احملاور كًال على حدة فكانت كما هي مبينة 
) يوضح معامل الثبات حملاور االستبانة3جدول(
معامل الثباتاحملور

ضية 628.البيئة الداخلية للمؤسسة الر
ضية 711.حميط البيئة اخلارجية للمؤسسة الر

ضيةاالجراءات التنفيذية لالسرت  0,967اتيجيات التسويقية الر

ذا يكون الباحث قد حتقق من صدق وثبات 3يتبني من اجلدول ( ) أن كافة احملاور تتمتع بثبات مقبول, و
األداة وتكون األداة جاهزة للتطبيق.

لإلجابة على اجلزء األول من االستبانة لزم حتديد معيار درجة االستجابةمقياس االستبانة: 
مقياس ليكرت اخلماسي (احلدود الدنيا والعليا) مت حساب املدى(ولتحديد ) مث تقسيمه 4=1-5طول خال

املقياس, وعلى ضوء ذلك أصبح طول اخللية الصحيح هو ( ), بعد ذلك 080=5/4على عدد خال
د احلد أضيفت هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس ( أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحدي

إلمكان تصنيف قيم االوساط احلسابية لكل عبارة من العبارات وكذلك  االعلى هلذه اخللية، وهكذا اصبح 
املتوسط الكلي لكل حمور كما يلي:
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، ميثل موافق جدا5اىل 4,20اكرب من 
ميثل موافق4,19اىل 3,40اكرب من 
ميثل حمايد3,39اىل  2,60اكرب من 
ميثل غري موافق جدا2,59اىل 1,80اكرب من 

ميثل غرب موافق اطالقا1,79اىل 1من 
) يبني معايري لتطبيق االستبانة4واجلدول(

درجة املوافقة
)1غريموافق إطالقاً()2غري موافق()3حمايد()4موافق()5موافق جدًا(

1,79إىل 2,591إىل 3,391,80إىل 4,192,60إىل 53,40اىل 4,20

ئج: عرض النتا
البيئة التسويقية اىل انه ال يتم  دراسة فرضية البحث االوىل: من خالل فرضية البحث االوىل واليت تشري 

ضية ت افراد العينة وحتليلها وتنظيمها على النحو التايل:الداخلية للمؤسسة الر ، فقد قمنا برصد اجا
يتم حتديد االهداف التسويقية بوضوح من )  ميثل التكرار والنسب املئوية  واملتوسط  للعبارة 5جدول (

ت افراد العينةقبل ادارة املؤسسة.  ضية إلجا يف احملور االول( البيئة الداخلية ) للمؤسسة الر

موافق العبارات
جداً 

غري حمايدموافق
موافق

غري موافق 
إطالقاً 

مستوى 2كااملتوسط
الداللة

يتم حتديد 
االهداف 
التسويقية 
بوضوح من 

ل ادارة قب
املؤسسة

223917-ت

1,8261,20.000
%--3.3%3.3%65%28.3%

%)   3.3يظهر اجلدول أن نسبة () من حيث الرتبة. و 6) يف املرتبة(1جاءت العبارة رقم(قراءة اجلدول: 
%) غري موافق 28.7ونسبة (غري موافق ، %) 65، بينما نسبة (حمايد %) 3.3كانت موافق، ونسبة (

ومن خالل اجلدول يتضح ) 000.) ومستوى الداللة (61.20(2) ، وكا1.82طالقا.  وكان املتوسط (إ
حتديد االهداف التسويقية بوضوح من قبل ادارة املؤسسة.ان جل افراد العينة املسئولة اكدت على انه ال يتم 
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ت للعبارة يتم حتديد االهداف التسويق1شكل ( ية بوضوح من قبل ادارة ) مدرج تكراري يبني اإلجا
املؤسسة.

:حتليل وتفسري النتائج
يتبني من النتائج املتحصل عليها أن غالبية أفراد العينة غري موافقني على أنه  يتم حتديد االهداف 
ذا اجلانب من قبل قيادة املؤسسات  التسويقية بوضوح من قبل ادارة املؤسسة. وهذا يفسر عدم االهتمام 

ضية وس ري العملية بطريقه ارجتالية وعشوائية.الر
صري عبدالقادر(وجاءت متفقة مع نتائج  ضية ان تنتهج 2015دراسة  )  ان على املؤسسة الر

ضية، الرتويج للسلع  سياسة التخطيط االسرتاتيجي جلميع براجمها االنتاجية، التظاهرات الر
ا مع مراعاة اجلوانب وال شئون الفنية االدارية والتقنية لتنفيذ االعمال واخلدمات لتلبية مجيع حاجيا

واتباع اخلطط املسطرة وخلق الفرص املتاحة يف ضل سياسة السوق.
ضية اليمنية ال تقوم بدراسة من خالل فرضية البحث الثانية واليت تشري اىل احمليط ان املؤسسات الر

ت اف، (البيئة اخلارجية) للمؤسسة راد العينة وحتليلها  وتنظيمها كالتايل:وبعد ان قمنا برصد اجا
يتم اعداد حبوث تسويقية ملعرفة البيئة اخلارجية ) التكرار والنسب املئوية  واملتوسط  للعبارة 9جدول (

للمؤسسة.

موافق العبارات
جداً 

غري موافق غري موافقحمايدموافق
إطالقاً 

مربع  املتوسط
كاي

مستوى 
الداللة

2420341,5745,7.000-تيتم اعداد 
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قراءة اجلدول:
%) 33.3، بينما نسبة (حمايد %) 6,7%)  كانت موافق، ونسبة (3.3يظهر اجلدول أن نسبة (

) ومستوى 45,7(2) ، وكا1,57%) غري موافق إطالقا.  وكان املتوسط (56.7ونسبة (غري موافق ، 
يتم اعداد حبوث ومن خالل اجلدول يتضح ان جل افراد العينة املسئولة اكدت على انه  ال ) 000.الداللة (

ضية . تسويقية ملعرفة البيئة اخلارجية للمؤسسة الر

ت 5شكل ( ئة اخلارجية يتم اعداد حبوث تسويقية ملعرفة البيللعبارة ) مدرج تكراري يبني اإلجا
للمؤسسة.

حتليل وتفسري النتائج:
ت الظاهرة يف اجلدول ( لشكل (9لنسبة لإلجا ) للمدرج التكراري فقد ظهر 5) واملعرب عنها بيانيا 

ت افراد العينة  بغري موافق وغري موافق اطالقا وهذا يدل على  ت يف اجا اعلى معدل على مستوى االجا
جراء ضية غياب  االهتمام  البحوث والدراسات لدراسة احمليط ومعرفة احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة الر

ضية. واشارت دراسة حممد خبيت العايش ( ) 2009رغم أمهية البحوث والدراسات التسويقية للمؤسسات الر

حبوث 
ويقية تس

ملعرفة البيئة 
اخلارجية 
للمؤسسة

%-3,3%6,7%33,3%56,7%
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سواق قبل اىل عدم وجود دراسات تسويقية ميكن االستفادة منها واوصى بعمل دراسة ومجع معلومات عن اال
التخطيط للتسويق.

فرضية البحث الثالثة:
ضية اليمنية ال تتبع االجراءات التنفيذية  من خالل فرضية البحث الثالثة واليت تشري اىل ان املؤسسات الر

ت افراد العينة وحتليلها كالتايل: ا التسويقية، وبعد ان قمنا برصد اجا لتنفيذ اسرتاتيجيا
يتم عمل دورات تدريبية يف جمال التسويق لنسب املئوية  واملتوسط  للعبارة) التكرار وا11جدول (

ضي. الر

قراءة اجلدول: 
، ) حمايد13,3%)  ونسبة (15%)  كانت موافق جدا، ونسبة (3.3يتبني من خالل اجلدول أن نسبة (

)، 2,32%) غري موافق إطالقا.  وكان املتوسط (21.7ونسبة (غري موافق ، %) 46,7بينما نسبة (
ت يف االجتاه لصاحل غري موافق، )  وكانت اال000.ومستوى الداللة ( ومن خالل اجلدول يتضح ان جل جا

ضي .افراد العينة املسئولة اكدت على انه ال يتم عمل دورات تدريبية يف جمال التسويق الر

ضي.7شكل ( ) مدرج تكراري للعبارة يتم عمل دورات تدريبية يف جمال التسويق الر

موافق العبارات
جداً 

غري موافق غري موافقحمايدموافق
إطالقاً 

مستوى املتوسط
الداللة

الداللة 
اللفظية

يتم عمل دورات 
تدريبية يف جمال 
ضي التسويق الر

2982813ت
غري 2,32.000

فقموا %3,3%15%13,3%46,7%21,7%
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حتليل وتفسري النتائج:
يتم عمل دورات تدريبية تبني من النتائج املتحصل عليها أن غالبية أفراد العينة غري موافقني على أنه  ي

ضي، مما يفسر عدم االهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر يف جمال التسويق يف جمال التسويق الر
ضية. وهذا ما اكدته نتيجة دراس ضي من اجل حتسني العمل داخل املؤسسات الر ة حمفوظي حممود، الر

) حيث ان تكوين املسريين لالحرتاف يف اجلزائر جيعلهم حيسنون عملية تسيري االحرتاف 2015واخرون، (
ضي .الر
: استنتاجات

اهم النتائج :
 .ضية عدم حتديد االهداف التسويقية بوضوح من قبل قيادة املؤسسات الر
ضية رؤية ورسالة تسويقية ضي.ال متتلك املؤسسات الر واضحة جتاه التسويق الر
 .ضي ضية ال متتلك امكانيات ابتكارية للتخطيط االسرتاتيجي للتسويق الر املؤسسات الر
 .ضية رغم أمهيتها غياب االسرتاتيجيات واخلطط داخل املؤسسات الر
 .ضي ال يوجد  وضوح للسياسة العامة للدولة حنو تفعيل التسويق الر
ج راء البحوث والدراسات لدراسة احمليط ومعرفة احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة غياب االهتمام 

ضية. الر
 .ضية  من خالل الرعاية عدم  وضوح اللوائح اليت تسهل التمويل الذايت لألنشطة الر
.ضي ال يتم عمل دورات تدريبية يف جمال التسويق الر

:اقرتاحات
ضية.دراسة ومعرفة البيئة الداخلية وحت ديد االهداف التسويقية بوضوح من قبل قيادة املؤسسات الر
 ضية وتنظيم اللوائح والقوانني وعمل رؤية ورسالة وضحة دراسة احمليط( البيئة اخلارجية) للمؤسسة الر

ضي. للتسويق الر
 ضية املختلفة للمؤسسات ضية وضع االسرتاتيجيات االبتكارية للتخطيط االسرتاتيجي لألنشطة الر الر

ا. ضية وحتسني صور وذلك من اجل حتسني وضع املؤسسات الر
.ضي االهتمام  بتأهيل الكوادر املتخصصة يف جمال التسويق الر
.ضية اجراء الدراسات والبحوث التسويقية اخلاصة بنشاط املؤسسة الر



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجيالوم و لعلاا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سنوية

51

 :املراجع
للغة العربية:1-

ضية، ط): 2009حسن الشافعي، عبدالرمحن سيار(. 1 ملؤسسات الر ضي  ، 1اسرتاتيجية لالحرتاف الر
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية،.

لة العلمية 2016)حسني العبودي (2. ضية العراق، ا ضي يف تطوير املنشآت الر : امهية االستثمار الر
ضية. العدد الثالث عشر ديس مرب، مستغامن، اجلزائر.لعلوم وتقنيات االنشطة البدنية والر

ضية، (2012)دعاء حممد عابدين حممد علم الدين3. : استثمار العالمات التجارية يف تسويق االنشطة الر
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية.1ط
د املؤمين، طارق احلمد 4. )ز ضي يف االردن، جملة جامع:(2013 ة النجاح واقع اسرتاتيجية التسويق الر

لد  ، االردن.27لألحباث، ا
ضي، املكتبة العصرية.(2005سعد شليب5. ): اسس ادارة التسويق الر
ضة، رسالة 2009(سعده حممد. 6 ضي يف املؤسسات االقتصادية اخلاصة وأثرة يف تنمية الر ): التسويق الر

ضية سيد ي عبدهللا.ماجستري، جامعة اجلزائر، معهد الرتبية البدنية والر
ل وسيم. 7 ضية اجلزائرية، ):(2009طو ت الر ضية يف اجلزائر حالة االحتاد أسباب ضعف الرعاية الر

ضية، جامعة اجلزائر .رسالة ماجستري، معهد الرتبية البدنية والر
ضي واالستثمار (2009)علية عبد املنعم حجازي، حسن الشافعي. 8 : اسرتاتيجية للتسويق الر
ضية املختلفة، الطبعة األوىل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية.مل ؤسسات الر
صري عبدالقادر9 ضي وانعكاساته على مصادر (2015.  ): التخطيط االسرتاتيجي يف عملية التسويق الر

ضية ضية، اطروحة دكتور -التمويل يف املؤسسة الر اه ، جامعة اجلزائر. معهد دراسة ميدانية يف املؤسسات الر
ضية سيدي عبدهللا. الرتبية البدنية والر

دي )(2007دية بن عكي. 10 ضي حالة   : سياسة التمويل املايل واالنعكاسات على املردود الر
ضية جامعة اجلزائر. ضي رفيع املستوى، رسالة ماجستري، معهد الرتبية البدنية والر ر

ضية،2012)(قحممد امحد عبده رز . 11 ضي يف املؤسسات الر ، 1ط: اسرتاتيجية تفعيل االستثمار الر
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية،.

ضية، ط(2016. حممد بدر عبدالتواب12 الحتادات الر ، دار العلم 1): االنشطة اللوجستية التسويقية 
واالميان للنشر والتوزيع، دسوق.



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجيالوم و لعلاا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سنوية

52

ضية 2009العايش (حممد خبيت. 13 ): دراسة حتليلية لتسويق محامات السباحة ببعض االندية الر
جبمهورية مصر العربية، رسالة ماجستري، كلية الرتبية البدنية، جامعة الزقازيق.

: اسرتاتيجية تكوين العيب املستوى العايل يف (2015)حمفوظي حممود، قامسي فيصل، بلكيش قادة . 14
ضية، العدد الثاين عشر، املدارس الكروية ا لة العلمية لعلوم وتقنيات االنشطة البدنية والر جلزائرية احملرتفة، ا

.ديسمرب
ضية االوملبية، ط(2012حممد امحد كمال رمادي . 15 الحتادات الر ، دار الوفاء 1): جلنة تسويق مقرتحة 

لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية،.
ضة ( الرعاية والتسويق والتمويل)، (2013)مرو امحد جرب . حممد صبحي حسانني، ع16 ت الر : اقتصاد

مكز الكتاب للنشر، القاهرة.
للغة األجنبية:2-

17- Booniel park house, PH.D1994: the management of sport its foundation

and application Mosby,.
18- Charles W. Lamp, Jr. Joseph F. Hair, Jr. Carl McDaniel, 1994 “ Principles
of marketing.”2 nd ed. – South-Western Pub..
19- Christian MICHON, le marketer 2003 (les nouveaux fundaments du
marketing), Pearson Education France, Paris,.
20- Delpy;-L;Bosett;HA1998: Sport management And Marketing via the world
wide (Morgantown; va).
21- George Karilis2003: City And Sport Marketing Strategy ( The Case Of
Athens) 2004 , The Sport Journal , Volume 6 , Number 2 , SPRING.
22- L.L. Berry ,A. Parasuraman 1999,Marketing Services ,Competing through
Quality ,The Free Press, New York,.
23- nigel Pop And Other 2005: Sport Marketing In Internet, WWW.CBPP-
UAA.Alaska,edu/Him,.
24- P. Kotler & B. Dubois, 2000 « marketing management » ; publi- union ;
Paris ; 10ème édition ;.



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سنوية

53

حركي لطفل القسم -اقرتاح بطارية اختبارات لقياس اجلانب  احلس
سنوات)6-5(التحضريي

ين مسريةا.  2قوراري بن علي. د-1ز

ضية1 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ديس  مستغامن2 ضيةمعهد الرتبيةجامعة عبد احلميد بن  البدنية و الر

امللخص:
دف لقياس اجلانب ألعابحركية  على شكل –متثلت الدراسة يف اقرتاح بطارية اختبارات احلس  صغرية 

اشتمل جمتمع البحث على تالميذ القسم حبيث ) سنوات. 6-5حركي لطفل القسم التحضريي (-احلس
مباالبحثمشكلةملالئمتهاملسحيسلوبهصفيالو املنهجاستخدمحبيث - السانيا–التحضريي مبقاطعة 

تمع األصلي املقدر 50(اومت اختيار عينة البحث والبالغ عدده.أهدافهحيقق ت) من ا ) طفال(ذكور وا
وبعد تطبيق االختبارات .جتانس عينة البحث من حيث  (الطول، الوزن و العمر ) دراسةومتطفال 100ب

ختبارات االأنكوسيلة إحصائية للتوصل إىل نتائج البحث ,ومت استنتاج SPSSظامنستخدامومجع النتائج 
.ألجلهحركي الذي وضعت -اجلانب احلسفعال اليت مت اقرتاحها تقيس 

حركي ، القسم التحضريي-الكلمات املفتاحية:  بطارية اختبارات ،اجلانب احلس

---

---

Proposition of a battery of tests to measure the sensory-motor aspect of
preschool children.

Abstract:
The study was to propose a battery of tests in the form of mini-games designed
to measure the sensory-motor aspect for children of preparatory class (5-6
years).
The research community includes preparatory course pupils from the area of
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ES-SENIA (ORAN). The research sample totaled 50 children (boys and girls)
in the community, from 100 children selected
The sample was homogeneous in terms of study (height, weight and age). The
exploratory sample included 10 children (05 boys and 05 girls) and after
application of the tests and collecting results, they were treated by the statistics
mean  of SPSS, we obtained that the tests that have been proposed to measure
the sensory-motor side of children of preparatory class were reliable.

Keywords: battery of tests, the sensory-motor side, the preparatory class

---

---

Proposition d’une batterie de tests pour mesurer l’aspect sensori-moteur
des enfants du préscolaire.

Résumé:
Cette recherche s’est appuyée sur l’utilisation d’une batterie de tests « sensori-
moteur » à partir de l’emploi de petits jeux dans le but de mesurer l'aspect
sensori-moteur d’enfants de niveau préscolaire (5 - 6 ans) de la population du
secteur d’ES-SENIA  à ORAN. Le nombre total des enfants étant de 100.
La méthode descriptive appliquée à partir de la problématique et en fonction
des objectifs envisagés, nous a permis de choisir un échantillon de 50 enfants
(filles et garçons), l’homogénéité de l’échantillon a été respectée sur le plan des
critères suivants, « taille, poids et âge ».
A l’issue des résultats obtenus à partir de l’outil statistique SPSS ; nous
constatons que les tests choisis sont pertinents et objectifs et mesurent de
manière significative les aspects « sensori-moteurs ».

Mots clés : Batterie de tests, aspect sensori-moteur, niveau préscolaire

.
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مقدمة:
تلعب االختبارات والقياسات دور كبري يف عملية التقومي حيث يتم من خالهلا عملية التشخيص والعالج 
ا متكننا من التنبوء والتصنيف والتوجيه والبحث  إلضافة إىل أ من اجل متابعة التقدم ووضع املعايري الالزمة 

سني طعمه(العلمي و تسعى خمتلف املنظمات ).63، ص 2008، حممد عبد العال النعيمي وحسن 
واهليئات الرتبوية إىل االهتمام بربامج الطفل، واعتماد مناهج علمية إلعداد رجل الغد ، وقد سبقهم إىل ذلك  

راء روسو فاجتهو اىل تربية –وهم رواد الرتبية احلديثة –كل من بستالوتزي و فروبل ودكرويل ومنتسوري 
كد هلم أن مجيع حاجات الطفل ودوافعه الطفل عن طريق النشاط ات احلسية واأللعاب الرتبوية بعد أن 

واستعداداته تنتهي مجيعها يف حقل اإلحساس ، ومن مثة حبثوا عن مراكز اهتمام الطفل وجعلوها حماور لرباجمهم 
اء األساسي وخاصة مرحلة ماقبل املدرسة اليت تعترب مرحلة البن).13، ص 2010(فتيحة كركوش، الرتبوية

).137، ص 2001(وجيه حمجوب ، للتوافق احلركي 
وذلك عن طريق اللعب الذي يشغل معظم أوقات األطفال فمن خالله يتعلمون كل شيء عن أنفسهم وعن 

مج حول خربات هلا وظيفة يف احلياة اليومية للطفل  (عاطف عديل فهمي ، عاملهم . على أن يدور حمتوى الرب
فطن إىل أمهية اللعب علماء الرتبية ووجدوا أنه ميزة جيب استغالهلا واإلستفادة منها وقد ).149، ص 2004

وظهرت اىل حيز الوجود الكثري من ٬)26، ص 2006(دالل فتحي عيد، يف عملية الرتبية والتعليم 
ن اللعب ماهو إال اعداد الطفل ت اليت حتاول تفسري لعب االطفال .فنجد ان (جروس ) يؤكد  للعمل النظر

ج ٬اجلدي للحياة املستقبلية ت .وينهج (سبنسر)  ن الغرائز هي مصدر لعب االطفال واحليوا ويرى 
(شيللر) يف النظر اىل لعب االطفال من الوجهة البيولوجية ويرى ارجاع لعب االطفال اىل استغالل الطاقة 

ن لعب الطفل يف مراحل من وه املختلفة عبارة عن عملية تلخيص الزائدة عند الطفل .ويؤكد البعض االخر 
ا البشرية يف تطورها )80، ص1985(حممد حسن العالوي ،للمراحل اليت مرت 

حركي مهم إذ نشهد إمهال هذا اجلانب خاصة يف األقسام التحضريية وذلك لعدم -فإدراج اجلانب احلس
ليت يكون هدفها تربوي ترفيهي ينمي حركية تعتمد على األلعاب الصغرية ا–االهتمام بتسطري برامج  حس 

-مدارك الطفل وميكنه من قراءة املنبهات اخلارجية وإعطاء قراءة هلا . وكذلك احلاجة إىل بناء بطارية حس
لدرجة األوىل الن  حركية هلذه املرحلة العمرية اليت تعتمد على األلعاب الصغرية وال تكون كتابية بل حركية 

لدرجة األوىل ألنه متنفس له اغلب أطفال هذه املرحلة  العمرية ليعرفون الكتابة والقراءة ويلجا إىل اللعب 
وعامله اخلاص ومن خالل نتائج البطارية ميكن توجيه الطفل وقراءته قراءة صحيحة تساعد املعلم على بناء 

ده يف عملية حركية معينة  تساع-حمتوى يتالءم مع البناء األساسي للطفل وكذلك توجيه حنو أنشطة  حس 
التعلم . 
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مشكلة البحث:
ا مرحلة أساسية يف تكوين الطفل وبناء شخصيته -انعدام تسطري حمتوى مبين على الرتبية احلس حركية كو

حركية قائمة على األلعاب الصغرية دون احلاجة إىل تكييف البطارية  -مستقبال فكان البد من بناء بطارية حس
ا صاحلة ألطفال اجلزائر و  لطالبة الباحثة إىل التفكري يف تصميم بطارية العاب كو كل هذه النقاط دفعت 
تتطلب إمكانيات كبرية. صغرية  مبسطة قابلة للتطبيق ال

دف قياس  اجلانب احلس قرتاح بطارية األلعاب الصغرية  حركي - ومن هذا املنطلق قامت الباحثة 
ال أو غري وحسب متطلبات وقدرات ه.بوسائل بسيطة مكانية تطبيقه من قبل املختص يف ا ذه املرحلة و

املختص كونه مفصل ودقيق. 
العام  :التساؤل

حركي لطفل القسم -هل ميكن بناء بطارية اختبارات على شكل العاب صغرية لقياس اجلانب احلس
؟التحضريي
: التساؤالت اجلزئية

شكل ألعاب الصغرية لدى طفل القسم التحضرييحركية على-هل ميكن بناء بطارية اختبارات حس
؟حركي لدى طفل القسم التحضريي-هل  البطارية املصممة  تسهم يف قياس اجلانب احلس

:أهداف الدراسة
دف هذه الدراسة إىل:

حركي لدى طفل القسم التحضريي.-بناء بطارية الختبار  اجلانب احلس
حركي لطفل القسم التحضريي.-قياس اجلانب احلسمعرفة مدى فعالية البطارية املصممة ل
الفرضيات
:فرضية العامة -
حركي  لطفل القسم -ميكن بناء بطارية اختبارات على شكل العاب صغرية لقياس اجلانب احلس

؟التحضريي
:الفرضيات اجلزئية - 
 حركية على شكل ألعاب الصغرية لدى طفل القسم التحضريي- بناء بطارية اختبارات حسميكن.

حركي لدى أطفال القسم التحضريي.-البطارية املصممة تقيس اجلانب احلس
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مصطلحات البحث:
:  البطارية

ا :( جمموع االختبارات املقننة على االشخاص انفسهم 1987يعرفها حممد صبحي حسانني(   (
ملقارنة ) .ومعايريها مشتقة بطريقة تسمح 

يت تعطينا القدرة على إدراك وضع احلس وأعضائه يف احلركة حيث ا احلاسة الحركي :-اإلدراك احلس
حلواس اخلمس، فهو يعطينا إدراك اجلسم يف الفراغ  (مروان ميكننا من معرفة مسببات احلركة دون اإلستعانة 

).106، ص 2006أبو حويج، 
: القسم التحضريي

سنوات يف حجرات ختتلف عن غريها ) 6-4هو القسم الذي يقبل فيه أطفال ترتاوح أعمارهم ما بني (
ا ووسائلها البيداغوجية كّما أن املدرسة تنظر للطفل على أنه مازال طفال وليس تلميذا بذلك هي  بتجهيزا

(منهج الرتبية استمرارية للرتبية األسرية حتضري للتمدرس يف هذه املرحلة املقبلة مكتسبا مبادئ القراءة 
.)5، ص 2008التحضريية، 
ة الدراسا :ت السابقة و املشا

رميان"دراسة: "-  أللعاب احلس(2012)كامران عبد الرمحن  ثري منهج   حركية يف تنمية بعض - عن 
عناصر الذكاء احلركي ومهارات اإلدراك البصري  لدى أطفال ما قبل املدرسة  .

ويهدف البحث اىل :
أللعاب احلس ثري منهج   ض عناصر الذكاء احلركي ومهارات حركية يف تنمية بع-الكشف عن 

عمار ( ) سنوات  .6-5اإلدراك البصري لدى األطفال 
 الكشف عن الفروق بني االختبارات البعدية بني جمموعيت البحث التجريبية والضابطة ألطفال ماقبل

املدرسة يف تنمية بعض عناصر الذكاء احلركي واالدراك البصري لدى أطفال ما قبل املدرسة.
 ء نتائج البحث يستنتج الباحث ما يلي :يف ضو
 موعة الضابطة يف االختبار البعدي يف اختبارات موعة التجريبية على أطفال ا تفوق أطفال ا

بعض عناصر الذكاء احلركي ومنو مهارات اإلدراك البصري .
التوصيات :

يف ضوء نتائج البحث واالستنتاجات يوصي الباحث مبا يلي:
 ض االطفال يف اقليم كردستان االعتماد على االلعاب اإلدراكية احلس احلركية يف مؤسسات ر

لدورها الفعال يف تنمية الذكاء احلركي واملهارات اإلدراك البصري.
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 ض األطفال ملا له من دور اجيايب يف ابراز املتفوقني ضرورة الرتكيز على اجلانب العقلي يف مناهج ر
مبكراً 

بعنوان تصميم وتقنني بطارية اختبار لقياس دقة (2009)هاب اخلشايل""حممد وليد شسة:درا- 
لكرة الطائرة ــ جلوس للمتقدمني املهارات الفنية 

أهداف البحث:
 لكرة الطائرة يئة بطارية لقياس دقة املهارات الفنية  جلوس –تصميم جمموعة اختبارات 

للمتقدمني. 
لكرة الطائرةاستخالص بطارية االختبارات لقياس ب جلوس.- عض املهارات الفنية 
 لبساطة هلذا فهي مناسبة من حيث سهولة تنفيذها من قبل العيب الكرة تتميز البطارية النهائية 

جلوس.-الطائرة 
التوصيات:

 لكرة الطائرة جلوس) يف التقومي املستمر ويف التوجيه واالختيار.–اعتماد البطارية املهارات الفنية(
ماد املعايري اليت مت التوصل إليها من خالل استخدام اجلداول املعيارية اليت وضعها الباحث للبطارية  اعت

لكرة الطائرة  ا النهائية عند تقومي الالعبني( جلوس). –ككل ومفردا
 لكرة الطائرة ختيار الالعبني ( ة يف اجلوانب األخرى املرتبطة  جلوس) من –إجراء دراسات مشا

حي البدنية و اجلسمية والوظيفية والنفسية.النوا
 التعليق على الدراسات السابقة:

ة توصلت الباحثة اىل معرفة جوانب اخرى من  من خالل الدراسات السابقة والبحوث املشا
ت البحث وكذلك التأكيد على امهية  املواضيع املأخوذة يف هذه الدراسات .حيث سامهت يف مناقشة نظر

ل يف هذه املرحلة العمرية ,كما متت االستفادة منها يف جوانب بناء ادوات املعاجلة االحصائية احلركة للطف
كد جل الدراسات على امهية النشاط املستعملة ,واهم النتائج اليت اسفرت عنها هذه الدراسات, حيث 

على كل مايكتسبه وما احلركي اذ يعترب التعطش اجلامح للحركة والنشاط من اهم مميزات هذه املرحلة خاصة 
يتعلمه الطفل كنتيجة لتعامله مع االشخاص واألشياء يف احمليط البيئة اليت يعيش فيها .

منهجية البحث وإجراءاته امليدانية
لتجربة االستطالعية وكان الغرض :االستطالعيةالدراسة . 1 لضمان السري احلسن للتجربة، قامت الباحثة 

الية : منها الوقوف على النقاط الت
.ضية يف مرحلة التحضريية واقع الرتبية البدنية والر
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. ت اليت ميكن أن تعرتض الطالبة أثناء تطبيق االختبارات الصعو
.وكذلك لتحديد أي مدرسة تتوفر على الفضاء والوسائل املناسبة لتطبيق بطارية االختبارات املقرتحة
.معرفة صدق وثبات وموضوعية اإلختبارات
األساسية :الدراسة-2

منهج البحث : - 
ألسلوب املسحي ملالئمة لطبيعة وأهداف هذا البحث . استخدم املنهج الوصفي 

جمتمع عينة البحث : - 
ميثل جمتمع هذا البحث أطفال ما قبل املدرسة مبقاطعة السانية املسجلني يف العام الدراسي 

ث)طفال 100، وقد مشلت عينة البحث 2013-2014 .(ذكور وإ
مصطلحات البحث االجرائية : -3
: جمموع االلعاب املكونة للبطارية مبعىن هي جمموعة اختبارات تقيس اجلانب بطارية االختبارات - 

الذي وضعت الجله.
.هي العالمة اليت حيصل عليها املفحوص يف جمموع اختبارات بطاريةحركي :- اإلدراك احلس- 
سنوات ليلتحق بقسم السنة اوىل 7ز سنه  هو الطفل الذي مل يتجاو طفل القسم التحضريي : - 

.ابتدائي
جماالت البحث :-4
ال البشري : -  لطريقة املقصودة ومتثل عينة البحث ا ث)طفال 50اختربت العينة  (ذكور وإ

) سنوات موزعني على النحو التايل :6-5ترتاوح أعمارهم ما بني (
ث).(ذكور و أطفال 10عدد أفرادها العينة اإلستطالعية:-  إ
ث)طفال 40:عدد أفرادها العينة التجريبية-  اليت طبق عليها بطارية األلعاب الصغرية (ذكور وإ

ضي خارج املدرسة.املقرتح من طرف الطالبة. كّما إستبعاد األطفال املمارسني للنشاط الر
ال املكاين :-  ملدارس اإلبتدائية التالية : مدرسة األا مل، املعاهد,مفدي مت إجراء االختبارات 

بعة ملقاطعة السانيا تقع وسط  ء,البشري االبراهيمي ,حسن احلساين , املستقبل ومدرسة النصر. زكر
بلدية السانية والية وهران.

ال الزماين :-  امتام 2014إىل غاية 2013هي الفرتة الزمنية املمتدة ما بني التاريخ احملدد با
حركية .-عية (على مدى يوم واحد) وتطبيق اختبارات البطارية احلساختبارات  التجريبية االستطال
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ادوات البحث : -5
حركي خالل املرحلة -بعد اإلطالع على الدراسات والبحوث اليت أجريت يف جمال اإلدراك احلس

ض ية وعلم السنية لطفل ما قبل املدرسة وبعد أخذ أراء بعض اخلرباء واملختصني يف جمال الرتبية البدنية والر
النفس الطفل مث :

حركية مصمم ألطفال ما قبل املدرسة، - بطارية احلس׃حركي - بطارية املصممة لإلدراك احلس- 
ت قي ذلك االدراك ويتألف هذا املقياس من اختبارات تقيس يف  وللتعرف على من لديهم صعو

حركي) -جمموعها اإلدراك (احلس
حركيه ومن مث –مع اختبارات القدرات االدراكيه احلس قامت الطالبة  الباحثه جباالختبارات :  - 

عرضها على جمموعه من اخلرباء واملختصني لبيان رأيهم حول صالحية االختبارات يف قياس القدرات 
احلس_حركي وبعد مجع االستمارات وتفريغها حصلت االختبارات االتيه على امجاع اخلرباء 

الستخدامها
اختبار االدراك الشكلي:- 

قياس االدراك الشكلي لغرض من االختبار :ا
طباشري ملون،مدور،مسطرة.االدوات :

لقدم اليمىن داخل مواصفات االداء : يقف الطفل عند خط البداية وعند مساع االشارة ينطلق للقفز 
لنسبة للقدم اليسرى . ة والعكس صحيح  االشكال املتشا

لرجل اليسرى .القفز يتم يف املرحلة االو التوجيهات :  لرجل اليمىن واملرحلة الثانية  ىل 
لرجل اليسرى .02لرجل اليمىن ،02حماوالت 04مينح الطفل التسجيل :  

نقاط).04مينح  نقطة لكل حماولة صحيحة ، جمموع النقاط( 
:اختبار توافق العني واليد- 

توافق العني واليد : الغرض من االختبار
بون ،لعبة الفقاعات.ماء ،صااالدوات : 

ال احملدد وتقوم  بنفخ مواصفات االداء :  ال احملدد وتقف كذلك املعلمة داخل ا يقف الطفل داخل ا
صابع اليد اليمىن  صابع اليد اليسرى  05الفقاعات اهلوائية ويطلب من الطفل فرقعتها  مرات متتالية مث 

مرات متتالية.05
ليد اليمىن يبقي اليد اليسرى خلف الظهر و العكس صحيح.عندما يفرقع الالتوجيهات:  كرات 

عدم تكرار نفس االصابع 



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سنوية

61

نقاط  .05مينح نصف درجة لكل حماولة صحيحة  جمموع النقاط التسجيل : 
:اختبار التذكر- 

معرفة مدى تركيز االنتباه : الغرض من االختبار
ة ،ميقايت .05: األدوات  صور خمتلفة ومتشا

نية ،مث يتم قلب 15يتم وضع الصور فوق الطاولة ويطلب من الطفل النظر اليها ملدة : واصفات األداء م
ة فقط . الصور ويطلب من الطفل قلب الصور املتشا

يتم احرتام الوقت احملدد.التوجيهات : 
حماوالت 03مينح الطفل 

لطريقة التالية التسجيل : يتم التسجيل 
(االجابة اخلاطئة )0نقاط (االجابة الصحيحة ) و03___ 15ظر مدة ن: 01احملاولة 
(االجابة اخلاطئة )0نقاط (االجابة الصحيحة ) و 02___ 10نظر مدة :02احملاولة 
(االجابة اخلاطئة )0نقاط (االجابة الصحيحة ) و 01___ 05نظر مدة :03احملاولة 

اختبار التوازن:-
قياس درجة التوازن .تبار : الغرض من االخ

طباشري ،مدور ،ميقايت .االدوات:
او 05دوائر على االرض ويتم تسجيل داخل كل دائرة رقم   06تقوم املعلمة برسم مواصفات االداء : 

لتناوب للوقوف داخل مركز الدائرة 10الرقم  ، ويطلب من الطفل استعمال الرجل اليمىن او الرجل اليسرى 
عني اىل االعلى حسب املدة احملددة واملكتوبة داخل الدائرة .،ورفع الذرا

لرجل اليمىن مث تليها الرجل اليسرى .التوجيهات :  البداية 
اية الوقت احملدد تلغى احملاولة ، عدم تكرار نفس الرجل ،تقدر املسافة بني  اذا مت اخلروج من الدائرة قبل 

مرت .1الدوائر ب
ف درجة لكل حماولة صحيحة .مينح الطفل نصالتسجيل: 

مينح كل طفل حماولة واحدة.
درجات.03جمموع النقاط 

اختبار االدراك السمعي احلركي:-
قياس االدراك السمعي احلركي .: الغرض من االختيار

طباشري ،اقماع ،ميقايت ، ديكامرت ، جرس .االدوات : 
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يسمع دق اجلرس (مرة واحدة) جري لألمام د خط البداية وعند مايقف الطفل عنمواصفات االداء : 
مرت واالنطالق  10مرت ليلمس الشاخص والعودة .جيري للخلف ( خلط البداية ) مسافة  05مسافة  

قصى سرعة خلط االمام .
كيد على التوجيهات :  الوقوف خلف خط االنطالق من وضع الوقوف ،مرجحة الذراعني عند اجلري و

التنفس الصحيح. 
يتم التسجيل بوقت  املرور الكلي للمسافة احملددة .التسجيل : 

اختبار ادراك االجتاه :-
ادراك االجتاه .الغرض من االختبار : 

طباشري ،مدور.األدوات 
داخل منتصف الدائرة وتقوم املعلمة بتحديد االجتاه لألمام مث للوراء  مث يقف الطفلمواصفات االداء : 

للجانب االمين وأخريا للجانب االيسر.
يطلب من الطفل البقاء داخل مركز الدائرة وعند مساع االجتاه التقدم بثالث خطوات متتالية  التوجيهات : 

.والوقوف داخل الدائرة الصغرية . مينح لكل طفل حماولتني 
درجات .02جمموع النقاط الكلي  -مينح نصف درجة لكل حماولة صحيحة .التسجيل :

׃الدراسة االحصائية-6
إن اهلدف من استخدام املعاجلة اإلحصائية هو الوصول إىل مؤشرات كمية تساعد على التحليل و التفسري و 

ختالف نوع املشكلة و تبعا هلد ف الدراسة، و من هذا املنطق مت التأويل مث احلكم، و ختتلف خطتها 
مجالباحثةاستخدمتاالعتماد على الوسائل اإلحصائية التالية:   اإلحصائية إلجياداحلقيبةيفاجلاهزالرب

SPSS .اإلحصائيةالوسائل
:عرض وحتليل ومناقشة النتائج

ألسس العلمية لالختبارات املستخدمة :- 1
طة مبجتمع البحث :أوال: ضبط املتغريات املرتب

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباملتغريات
1.110.05الطول
21.652.36الوزن
72.484.36العمر

159.7930.68معامل الذكاء
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نيا: الدراسة االستطالعية:
معامالت الصدق الذايت الختبارات بطارية االختبارات املقرتحة :جدول 

اسم اإلختبارت
ل معام

الثبات
معامل 
الصدق

معامل 
الداللةاملوضوعية

معنوي0.8190.9040.950االدراك الشكلياختبار1
معنوي0.8680.9310.964اختبار توافق العني واليد2
معنوي0.7860.8860.941اختبار التذكر3
معنوي0.7760.8800.938اختبار التوازن4
معنوي0.8290.9100.953االدراك السمعي احلركي5
معنوي0.7620.8720.933ادراك االجتاه6

(عينة البناء) 10ن= 
القدرة التمييزية لالختبارات احلس حركية :-

احلس حركية املرشحة للتطبيقلالختباراتالقدرة التمييزية 

اسم اإلختبارت
وحدة 
القياس

نخفضجمموع املستوى املجمموع املستوى املرتفع
الداللةقيمة (ت)

ع-+سَ ع-+سَ 

1
االدراك اختبار

الدرجةالشكلي
معنوي4.0000.0000.9090.83115.041

اختبار توافق 2
العني واليد

معنوي3.9010.57359.75001.152412.333الدرجة

معنوي3.1500.3011.2720.46712.264الدرجةاختبار التذكر3

معنوي2.1810.2520.3180.40412.965الدرجةار التوازناختب4

االدراك 5
الثانيةالسمعي احلركي

معنوي11.1330.3098.5800.46315.180

معنوي2.2720.2611.0900.20211.867الدرجةادراك االجتاه6
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ستوى داللة ) حتت م2.086والقيمة اجلدولية (20)= 2-11+11) (2-/ (ن +ن40ن= 
)0.05(

احلس حركية:لالختباراتمعامل السهول والصعوبة 
احلس حركية املرشحة للتطبيقلالختباراتمعامل السهول والصعوبة 

وحدة اسم اإلختبارت
القياس

الوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

معامل 
االلتواء

3.1001.0570.756الدرجةاالدراك الشكلياختبار1
2.6001.2960.677الدرجةتوافق العني واليداختبار2
2.2000.7570.357الدرجةاختبار التذكر3
1.3000.7900.111الدرجةاختبار التوازن4
9.9201.0760.255الثانيةاالدراك السمعي احلركي5
1.6870.5390.201الدرجةادراك االجتاه6

(عينة التقنني)40ن= 
شتقاق املعايري :ا
 للتالميذ :احلس حركيةحتديد املعايري لالختبارات

إن "الدرجات اخلام املستخلصة من تطبيق االختبارات ليس هلا داللة إال إذا رجعنا إىل معيار حيدد معىن 
هذه الدرجات". 

االختبارات إىل درجات وعلى وفق ذلك مت حتويل الدرجات اخلام اليت مت احلصول عليها من تنفيذ
ستعمال طريقة التتابع  ئية  معيارية 

 ت املعيارية :للتالميذاحلس حركيةلالختبارات حتديد املستو
ت املعيارية يتم على أساس نتائج العينة يف متغريات البحث اليت تتوزع توزيعا طبيعيا وان  إن حتديد املستو

%) تقع ضمن 99.73ني العالمات املعيارية للمنحين الطبيعي البالغة (النسبة املئوية للمجاالت الواقعة ب
ت وبذلك يكون هناك  ثالثة احنرافات معيارية موجبة وثالثة احنرافات معيارية سالبة، ومت اختيار ست مستو

ت يكون 6درجات معيارية على (6احنراف معياري واحد بني كل مستوى وآخر، وبقسمه املدى  ) مستو
).01كما موضحة يف الشكل (توى مدى قدره احنراف واحد من الدرجات املعيارية, لكل مس
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)01شكل (
ت املعيارية الختبارات احلس حركية(كاوس) منحىن التوزيع الطبيعي  .يبني حدود املستو

ت املستو
املتغريات

ضعيف ضعيفمقبولمتوسطجيدجيد جداً 
جداً 

االدراك اختبار
الشكلي

4.25-
3.75

3.7-3.23.15-2.652.6-2.12.05-1,551.5-1

اختبار توافق 
العني واليد

3.85-
3.253.2-2.62.55-1.951.9-1.31.25-0.650.6-0

-3.05اختبار التذكر
2.75

2.7-2.42.35-2.052-1.71.65-1.351.3-1

اختبار التوازن
2.65-

2.25
2.2-1.81.75-1.351.3-0.90.85-0.450.4-0
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االدراك السمعي 
احلركي

8.22-
8.81

8.86-
9.45

9.5-10.0910.14-
10.73

10.78-
11.37

11.42-
12.00

ادراك االجتاه
2.25-

2.00
1.95-
1.7

1.65-1.41.35-1.11.05-0.8
0.75-
0.5

):05اجلدول رقم (

2.14% 13.59% 34.13% 34.13% 13.59% 2.14%

حدود 
املستو
ت

املعيارية

ضعيف جدا فضعي مقبول متوسط جيد جيد جدا
التصني
ف

%
العد
د %

العد
د %

العد
د %

العد
د %

العد
د %

العد
د

املتغريا
ت

7.65 13 10 71 0 0 40 68 0 0
42.3

5
72

اختبار
االدراك     

الشكلي

10 17
11.7

6 20 0 0
27.0

6 46
25.8

8 44
25.2

9 43

اختبار 
توافق 
العني 
واليد

17.0
5 29 0 0 37.6

5
64 0 0 0 0 45.2

9
77 اختبار 

التذكر

19.4
1 33

12.3
5 21

18.2
4 31 0 0

26.4
7 45

17.6
5 30

اختبار 
التوازن

5.29
9 4.12 7

15.2
9

26
34.7

1
59

18.8
2

32
21.7

6
37

االدراك 
السمعي 
احلركي
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15.8
8

27
29.4

1 50 0 0
18.2

4 31 0 0
36.4

7 62
ادراك 
االجتاه

):05يبني لنا اجلدول رقم (
ت  ) 1-1.5احنصرت بني الضعيف جدًا والبالغة (الختبار االدراك الشكليإن حدود املستو
ت 3.75-4.25وبني املستوى جيد جداً والبالغ ( الختبار توافق العني )، يف حني احنصرت حدود املستو

، وأن حدود )3.25-3.85) وبني املستوى جيد جدًا والبالغ (0-0.6بني الضعيف جدا والبالغة (واليد
ت  ) وبني املستوى جيد جداً والبالغ 1–1.3احنصرت بني الضعيف جداً والبالغ ( الختبار التذكراملستو

ت 2.75–3.05(  ) 0-0.4بني الضعيف جدًا والبالغ (اختبار التوازن)، يف حني احنصرت مستو
ت 2.25-2.65وبني املستوى جيد جدًا والبالغ ( االدراك السمعي احلركيالختبار )، إما حدود املستو

- 8.22) وبني املستوى جيد جدًا والبالغ ( 12.00–11.42فقد احنصرت بني الضعيف جدا والبالغ (
ت 8.81 ) وبني 0.5-0.75احنصرت بني الضعيف جدًا والبالغ ( ادراك االجتاه) ، وإن حدود املستو

ت املعيارية ونسبها ).     2.00-2.25املستوى جيد جدًا      والبالغ (  يبني اجلدول حدود املستو
املئوية يف االختبارات احلس حركية

ت متباينة النسب لكل االختبارات )06اجلدول رقم (يبني لنا :إن عينة البحث حققت مستو
احلس احلركي عند مقارنتها بنسب التوزيع الطبيعي ، ففي اختبار االدراك الشكلي حتققت أعلى نسبة يف 

) ، يف حني إن أدىن نسبة حتققت يف املستويني اجليد واملقبول %42.35توى اجليد جداً بنسبة مقدارها (املس
لنسبة نفسها ومقدراها ( ). ويف متغري اختبار توافق العني واليد حققت العينة أعلى نسبة يف املستوى %0و

) %0توى املقبول بنسبة مقدارها() ، يف حني إن ادىن نسبة حتققت يف املس%25.88اجليد بنسبة مقدارها (
)، يف حني %45.29إما يف اختبار التذكر حققت العينة اعلى نسبة يف املستوى اجليد جداً بنسبة مقدارها ( 

لنسبة نفسها ومقدراها ( ت اجليد واملتوسط والضعيف و )، ويف اختبار %0إن ادىن نسبة حتققت يف املستو
)، يف حني ان ادىن نسبة %26.47املستوى اجليد بنسبة مقدارها ( التوازن حققت العينة اعلى نسبة يف 

)، ويف اختبار تركيز االنتباه فقد حققت العينة اعلى نسبة يف %0حتققت يف املستوى املتوسط بنسبة مقدارها( 
)، يف حني إن ادىن نسبة حتققت يف املستوى الضعيف بنسبة %34.71املستوى املتوسط بنسبة مقدارها (

فقد حققت العينة اعلى نسبة يف املستوى اجليد جدًا بنسبة ادراك االجتاه)، ويف اختبار%4.12( مقدارها
لنسبة نفسها ومقدراها %36.47مقدارها( )، يف حني إن ادىن نسبة حتققت يف املستويني اجليد واملقبول و
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حصائية تتمثل يف اختبار %) ، ونظرًا ملا جاءت به العينة يف هذا اإلختبارات املبحوثة من الوجهة اإل0(
(االشكال ، توافق العني واليد ، التذكر ، التوازن ، االدراك السمعي احلركي ، ادراك االجتاه) واليت حققت 
أكرب نسبة مئوية يف املستوى اجليد جدا واجليد واملتوسط ، لذا فالباحث يرشح هذا اإلختبارات كمؤشر 

لبطارية النهائية املستخلصة.لالنتقاء ويكون ضمن املفردات املتعلقة 
 مناقشة الفرضيات:

يالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها يف اختبارات البطارية خاصة يف اختبار ادراك الشكلي  
لنسبة لالخرين ضف ٬ويعزى هذا التقدم اىل ان طفل هذه املرحلة يدرك وجوده شخصيا يف الفراغ ووجوده 

ية تنعكس على الطفل . فبواسطته تتسرب املعرفة ويكتشف الكثري عن نفسه وعن اىل ذلك فان للعب  امه
ن عارف مصلح  به يتعلم كيف يسيطر على بيئته ويسخرها ملصلحته ٬العامل الذي يعيش فيه ومن حوله  (عد

اما التقدم الذي ∙حركية –وهذا حيقق صحة الفرض االول انه ميكن بناء بطارية حس )57، ص 1990،
اما يف اختبار ققته العينة فسببه هو ان الطفل من خالل لعبه اليومي يساهم يف توسيع ادراكه السمعي ح

االيقاع والتحكم العضلي العصيب واختبار التوافق بني العني واليد وادراك التجاه فقد سجلت فروق دالة 
زر اجياب٬احصائيا ولصاحل العينة التجريبية يا بني العني واليد والسيطرة على اذ يستطيع الطفل ان حيقق 

على ان بوادر السيطرة على العضالت ٬احلركات الدقيقة لكي يستطيع اظهار مهارة حقيقية يف هذه اللعبة 
∙)313، ص 2010(حممد عصام الدين امساعيل  ،الدقيقة تبدا يف الظهور عند سن اخلامسة 

فارقا يف املتوسطات وبدرجات متفاوتة ايضا اىل ان اما يف اختبار ادراك االشكال فنجد انه حققت
اذ متكن طفل هذه املرحلة من ادراك …) ادراك طفل هذه املرحلة تنمو حواسه املختلفة ( كالبصر والسمع 

فهو يتمكن ٬العالقات املكانية فبل ادراك العالقات الزمنية وكذا اوجه االختالف قبل ادراك اوجه التشابه بينها
مكانه ان يصف وبفضل ادراكه من مقارنة ا الحجام املختلفة الكبرية والصغرية واملتوسطة يف عامه الثالت و

- 33، ص2008(فتيحة كركوش  ،احلسي ما يرى وما يسمع ويلمس فتكاد تبلغ حواسه منوها الكامل 
سة كرايت وهذا ما يتفق مع درا1994(مىن حممود عبد احلليم عمر  ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ∙)34
كما يرى ان ٬) اذ تؤكد على ان منو القدرات االدراكية يعتمد اىل حد كبري على النشاط احلركي 1983( 

الضافة اىل ان اللعب يف هذه -اكرب قدر من النمو االدراكي احلس حركي حيدث قبل ان يبلغ سن السابعة 
لذي يعترب من االنشطة اليت تستلزم حركي ا- املرحلة يسهم بدرجة كبرية يف النمو وخاصة اللعب احلس
وهذا حيقق )33، ص2009(عائشة بن عمار ،استخدام احلواس واحلركة مبا فيها العضالت الكبرية والصغرية 

وان معظم العاب البطارية ركزت على ∙حركي –صحة الفرض الثاين انه ميكن بناء بطارية تقيس اجلانب احلس 
ال لتنمية احلواس وخاصة حاسة املالحظة اليت تعترب املدخل الرئيسي هذه اجلوانب كون ان االلعاب تفتح ا
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حركي - كما ان هذه االلعاب تسهم يف منو احلس∙)38، ص1989(فاضل حنا ،اىل تنمية عقلية بناءة 
الضافة اىل خمتلف جوانب النمو العاطفية واالنفعالية واالجتماعية وخاصة العقلية الن ادوات اللعب تثري 

ن عارف مصلح ،الطفل العقلية وحتفزها على العمل قوى  فاملمارسة احلركية وحب ∙)58، ص1990(عد
لطفل اىل تبين فكرة اولوية احلركة واالنشطة احلركية حىت نغرس فيه الوعي بضرورة  النشاط احلركي  يدفع 

ال ضة للجميع مستقبال .ضف اىل ذلك فاالحساس الصحيح  ضيممارسة وتبين مبدا الر والذي ٬داء الر
لشعور الصحيح مبا يتم من  جيب ان يتوافق مع قدرة االنتباه وجمموعة املرسالت العصبية اليت تزود الالعب 

وهي من املمكن ان تطفي بصفة خاصة تغدية راجعة يف اثناء التدريب لتطوير ٬حركة يف اجزاء جسمه 
حلركة للظاهرة الكينيماتيكية لدرجة )  82، ص2005رمي ،(صريح عبد الكاالحساس  وهذا البعد يعتمد 

االوىل على سالمة احلواس والرتمجة الصحيحة هلذه املثريات وتعزز هذه الرتمجة مبدى حتقيق الطفل ملختلف 
جلانب  احلس حركي وملا له من ابعاد طويلة -ابعاد النمو من خالل اللعب وااللعاب الصغرية اليت تعىن 

مستقبال املدى تنعكس على الطفل
االستنتاجات:

.البحثعينةومستوىتتالءمحركي-احلسلإلدراكاملصممةاالختباراتان-
رةالتشويقعواملاتتوفرحركي-احلساالدراكاختباراتنثبت- واالبتعادالبحثلعينةواملنافسةواال

املللعن
التوصيات:

القسم يفاملوضوعةمناهجهمضمنحركي-احلساالدراكلتطويرااللعاب الصغرية اعتمادضرورة-
التحضريي

تاعتماد- اجلمنصالحيتهاواثباتالفئاتخمتلفعلىالدراسةهلذهاملعياريةوالدرجاتاملستو
.تعميمها

.اخرىعيناتعلىوحبوثدراساتاجراء-
:قائمة املصادر واملراجع

للغة العربية :-
).وزارة الرتبية الوطنية،.2008يف الرتبية التحضريية ( .   الدليل املنهجي . 1
ض االطفال، ط2006.  دالل فتحي عيد (. 2 ، املكتب اجلامعي احلديث، 1) .الرتبية احلركية يف ر

القاهرة.
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ضية 2009. بوداودعبد اليمني وعطا هللا امحد ( . 3 ). املرشد يف البحث العلمي لطلبة الرتبية البدنية والر
املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر .ديوان

، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان.1).معلمة الروضة،ط2004.عاطف عديل فهمي  (. 4
).علم نفس الطفل ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر.2010.فتيحة كركوش (5. 2
يد إبراهيم  (6. 3 ة، األردن.، الدار العلمية الدولي1).النمو البدين، ط2002.مروان عبد ا
يد(. 7. 4 ) . األساليب اإلحصائية يف جماالت البحوث 2001حممد جاسم الياسري ومروان عبد ا

,عمان   ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع .  1طالرتبوية، 
سني طعمه (.8. 5 : عمان ، دار 1). اإلحصاء التطبيقي، ط2008حممد عبد العال النعيمي وحسن 

وائل للنشر 
ت التعلم  و التطور احلركي، ط2001جيه حمجوب (. و 9. 6 ، دار وائل للنشر والتوزيع، االردن.1). نظر
، دار الفكر ، عمان ، 1) : فسيولوجيا العمليات العقلية ، ط2000عبد الستار جبار الضمد(.10. 7

األردن   .
لكتب ، دار ا2). التعلم احلركي، ط2000. جناح مهدي شلش وأكرم حممد صبحي حممود (11. 8

والنشر جامعة املوصل.    للطباعة 

للغة االجنبية :-
1. ALBART JM(2001) .TROUBLES PSYCHOMOTEUR CHEZ
L’ENFANT ; EMC.
2. BOUCHER.H(1980).LES PROBLEMES PSYCHOMOTOUR CHEZ
L’ENFAN ;PARIS.
DUGAS.M.HYPERKINESIE ET TROUBLE  (2000). DEFICITAIRES DE
LATTENTION    DICTIONNAIRE DE PSYCHOPATHOLOGEE DE
L’ENFAN ET DE ADOLESCENT; PARIS.
3. SOPPELSA.R. ALBARTJM )2004( .MANUEL DE LA BATTERIE
Dévaluation DU MOUVEMENT CHEZ L’ENFANT.PARIS.EDITION
CENTRE Psychologie Appliquée. Paris
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الوعي مبخاطر وأضرار املنشطات لدى العيب كرة القدم
" من البطولة اجلزائرية2"و"1القسم احملرتف "

3بن قوة علي..دا. -2كوتشوك سيدي حممد.  د- 1غوال عدةد. 

ضية1 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضيةخمرب تقو 2 ديس  مستغامنمي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضية3 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
اع دف التألق أو حماولة االرتفانطالقا من ظاهرة تفشي تعاطي العيب كرة القدم بعض املواد املنشطة احملظورة 

إلبر و...اخل ضي من خالل االستعانة بطرق خمتلفة كاحلقن  هدفت دراستنا ملستوى البدين واألداء الر
احلالية إىل معرفة مستوى إدراك الالعبني احملرتفني يف كرة القدم اجلزائرية مبدى أمهية الوعي الصحي خالل 

ضية وخطورة وأضرار املنشطات على صحتهم يف امل م الر إلضافة مسري م،  دى القريب والبعيد وعلى حيا
ت. إىل معرفتهم أهم املواد املنشطة احملظورة واملمنوعة كيميائية كانت أو طبيعية ومعرفتهم أهم القوانني والعقو

العب كرة القدم ميثلون القسمني األول و 92ومن اجل حتقيق ذلك أجري البحث على عينة مكونة من 
قدم اجلزائرية احملرتفة.وخلصت الدراسة اىل النتائج التالية :أن األغلبية يؤكدون على تفشي الثاين لرابطة كرة ال

م.   هذه الظاهرة بني الالعبني يف الوسط الكروي دون دراية خبطورة وأضرار هذه املنشطات على صحتهم وحيا
الوعي، خماطر، أضرار، املنشطاتالكلمات املفتاحية:

-----------



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سنوية

72

The study of the healthy conscious importance about the Doping
prejudices and danger for the football players”.

The Algerian professional championship as a sample

Abstract:
This study attempts to shed light on the role of developing the scientific and
cultural level of the players towards the danger of dopage In bad of this, the
researchers adopted both the qualitative and quantitative paradigms.
Throughout a test and questionnaire of three phases; whish are the cultural and
scientific level of the players about dopage and its bad effects, the cultural and
devising programs about it and the player’s attitude toward the planning rules
of taking drugs.

The samples were 90 players who were chooser and only from the first and
second professional league who were asked about this phenomenon and it’s
prevent and future disadvantages and the playing rules.
After the data analysis, the results show the crucial role of developing the
cultural and scientific level of the players towards the problem of dopage and
the demand to assist the right healthy thinking of the players to choose the right
healthy food and natural nontoxic treatments.
They researchers finally suggest teaching the health education in all the levels
to prevent the future generation from this problem.

Keywords: Doping. Prejudices. Danger. Professional championship.

---
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املقدمة:
مهية الصحة، وتنشر الكثري  تنفق حكومات العامل أمواال طائلة لتجعل كل املواطنني على وعي 

عتبار أن (1997سالمة)من الكتيبات والنشرات الطبية اليت تدعم هذا املفهوم وتزيد يف تعزيز املعرفة 
ا اإلنسان، وتزيد إنت اجيته يف عمله، ويف الوقت ذاته يصبح قادرًا على الصحة أعظم الثروات اليت يتمتع 

.االستمتاع حبياة صحية كاملة خالية من األمراض واملشكالت الصحية
ضات عموما .. موضوع كان وما زال حمال للجدل القانوين  املنشطات او املواد احملظورة يف كرة القدم والر

دةيو املواد املنشطة ه(julie.M, 2001)والبحث العلمي نشاط كل مادة أو دواء يدخل اجلسم لز
ضي بطرق غري مشروع. » العقاقري املنّشطة«وتعترب قائمة العضالت أو الكفاءة البدنية للحصول على اجناز ر

ضي معرفة ا خطرية واملنتشرة احملظورة أحد األمثلة ملا على الالعبني واملدربني و املسؤولني يف الوسط الر ثريا
ت احملفزة للتفاعالت االيضية ومادة األمفيتامنيمؤخرا مثل والكوكايني. حيث تؤكد الوكالة العاملية اهلرمو

ت .ملكافحة املنشطات أن تعاطيها بكثرة ستنجم عنه أمراض خطرية كالعقم وأمراض القلب والكبد ا ويف 
ائمة املنشطات واستحداث طرق القرن املاضي استطاعت الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات ختتص بتحديث ق

ان  الكشف عنها وصارت املرجعية األساسية للجنة األوملبية الدولية ولالحتاد الدويل لكرة القدم اذا اعترب
مليون العب والعبة فان اجلزم حبجم تعاطي املواد 250االحتاد الدويل لكرة القدم يشرف علي ما يزيد عن 

من االستحالة ل تعذر الكشف علي كل الالعبني يف كل املنافسات. وحبسب إحصائيات احملظورة يعد ضر
عينة يف 30.000الوكالة فان معدل الكشف على املنشطات لدي العيب كرة القدم يف العام كان مبعدل 

2014.العام بعضها يتم بطريقة عشوائية والبعض بطريقة منظمة لكل الالعبني كما حدث يف كاس العامل 
مليون العب فانه يشرف مباشرة علي الكشف عن 250الفيفا مباشرة علي أكثر من ولصعوبة إشراف 

املنشطات علي العبيه يف البطوالت اليت ينظمها مباشرة مثل كاس العامل لكل الفئات من اجلنسني وكأس 
قي البطوالت لالحتادات القارية واالحتادات الوطنية ويشرف الفيفا  علي القرار القارات بينما يرتك األمر يف 

النهائي. كما أسلفنا فان تعاطي املواد احملظورة بعلم وبغري علم فيه ما يضر الالعب وما خيل بشرف التنافس 
)2006(حسن، سنوات إيقاف.4وهلذا جاءت القوانني رادعة للمخالفني وغالبا العقوبة تبدأ من 

ا السلبية على نزاهة النتائج، بكل ال ثريا ضية واالقتصادية وإضافة إىل  تداعيات اإلعالمية والر
ثريات سلبية بدنية ونفسية وصحية تطال بشكل مباشر الالعبني املتعاطني  ت فإن هناك  واألخالقية والعقو
م الصحية ومن هنا تربز أمهية البحث املتمثل يف إلقاء الضوء على ظاهرة تعاطي  هلذه املواد وعلى حيا

ضيني وأخالقيات املنشطات يف الوسط الر دد صحة الر ضي االحرتايف لدى العيب كرة القدم اجلزائرية اليت 
ا الباحثون واألطباء والعلماء، إن املنشطات هلا أضرار اللعبة.  لقد أثبتت مجيع الدراسات العلمية اليت قام 
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ضيني تؤدي إىل أعراض مرضية غري طبيعية وتكون سببا للوف اة يف بعض األحيانصحية خطرية على صحة الر
، حيث انتشرت هذه الظاهرة وأدت إىل فضائح لطخت مسعة كرة القدم اجلزائرية حيث )2015(الطويل، 

من كشفت املستورحاالت فاضحة4عدد كبري من الفحوصات لكشف املنشطات اجري هذا املوسم و 
الحتحبسب "مجال الدين دمرجي"ممارسات الالعبني ادية اجلزائرية لكرة القدم  فإثنني رئيس اللجنة الطبية 

و هي نوع من "من احلاالت اليت مت الكشف عنها من خالل الفحوصات تتعلق بتناول "االكستازي
لتايل فإن األمر غري عادي ويستدعي املخدرات املعقدة واخلطرية إلضافة إىل حالة واحدة لتناول الكوكايني و

كسب األموال وتعويض النقص البدين.. خاصة وأن جل الالعبني يف الوقوف مليا" وهذا من أجل التألق و 
البطولة الوطنية جيهلون املواد وقائمة األدوية املمنوع تداوهلا قبل اللقاءات، كما أن بعض األطباء الذين يرافقون 

ائمة حتديثا أندية القسمني األول والثاين، جيهلون أيضا املواد واألدوية اليت مينع استعماهلا، حيث تعرف الق
مستمرا من طرف اهليئات الدولية، وال توجد متابعة دورية من طرف اللجان الطبية اجلزائرية، مما يؤدي إىل 
م فتعترب هذه من  ا الالعبون على مدى القريب أو البعيد وقد تودي حبيا أضرار وخماطر صحية اليت يصاب 

ملخاطر واألضرار الصحية اليت املشكالت الرئيسية اليت حفزت الباحثون يف معرفة مست وى وعي الالعبني 
ضي واإلبقاء على  تسببها هذه العقاقري واملنشطات من أجل التقليل أو احلد منها واحملافظة على مستقبلهم الر

ضية السامية ومنه نطرح التساؤل التايل:  القيم و املبادئ املنافسة الشريفة و األخالق الر
 لدى العيب كرة القدم القسم احملرتف األول و الثاين من البطولة اجلزائرية ما مستوى الوعي الصحي

اجتاه خماطر و أضرار املنشطات ؟
:  و اهلدف من هذا البحث يكمن يف
 .معرفة أهم األسباب الرئيسية لتعاطي الالعبني للمواد املنشطة
ت اجلديدة يف مدى اطالع الالعبني على املواد املنشطة احملظور استخدامها وعلى ال قوانني والعقو

حالة ثبوت تعاطي املواد املنشطة 
 ضرار واملخاطر الصحية عند تعاطي املواد املنشطة وعلى بعض احلاالت مدى وعي الالعبني 

املرضية اليت تسببها هذه املواد.
رة القدم املسامهة يف إجياد احللول الفعلية لتقليل أو احلد من تفشي ظاهرة املنشطات لدى العيب ك

والطرق املثلى لتخلص منها.
وعليه فرضنا أن : 

هناك نقصا يف مستوى الوعي الصحي لالعيب كرة القدم القسم احملرتف األول والثاين من البطولة . 1
اجلزائرية اجتاه خماطر وأضرار املنشطات.
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الالعبني املخاطر واألضرار الصحية واألمراض اليت تسببها املواد املنشطة من أهم أسباب ختوف. 2
ت. ضي أو التعرض للعقو مقارنة مع توقف املسار الر

:املنهجية واألدوات
منهج البحث :-

خطار وأضرار املنشطات لدى العيب كرة القدم اعتمد  نظرا ملتطلبات موضوع حبثنا ومشكلته املتعلقة 
ت الباحثون على املنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إىل دراسة وصف الظاهرة وذ لك من خالل مجع البيا

وتصنيفها وتدوينها وحماولة تفسريها وحتليلها.  
عينة البحث :-

تمع أصلي يف مجيع أندية القسم الوطين احملرتف األول والثاين يف البطولة اجلزائرية لكرة القدم واليت  متثل ا
عينة أماالعب، ف080من القسم الثاين) مبجموع 16من القسم األول، 16فريق، (32بلغ عددها 

العب حمرتف لكرة القدم وهذه الفرق ممثلة يف جمموعة من 92البحث مت اختيارها بطريقة عشوائية متمثلة يف 
الالعبني صنف األكابر.

ت الشخصية لعينة الدراسة.01جدول ( ): يبني البيا
%تاملستوى الدراسي

2527.2متوسط
3841.3نوي
2931.5جامعي
%تةاخلرب 

%5660.8املتوسط
موع 92100ا

نوي  كما هو موضح من خالل نتائج يف اجلدول أعاله أن غالبية أفراد عينة الدراسة هلا مستوى 
%)، يليهم أصحاب املستوى 31.5%)، فيما بلغ الالعبني ذوي املستوى اجلامعي (47.3بنسبة (

%) لديهم أكثر من 60.8أفراد عينة الدراسة أي بنسبة (%)، كما أن غالبية 21.2الدراسي أقل بنسبة (
سنوات خربة يف هذا املستوى .5

:أداة البحث- 
متثلت يف استعمال االستبيان جلمع معلومات ومتحور حول :
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سؤاال يبني أهم أسباب تعاطي الالعبني للمواد املنشطة ومدى اطالع على 13:حيتوي على احملور األول
ت.قائمة املواد احمل ظورة وعلى القوانني والعقو

أسئلة وهي تظهر مدى وعي الالعبني مبخاطر وأضرار املنشطات واألمراض اليت 08حتتوي على احملور الثاين:
تسببها هذه املواد املنشطة وعلى االقرتاحات ملواجهتها. 

ال الزمين-  ضي ا لدراسة أثناء املوسم الر .2016–2015:قام الباحثون 
ومناقشتها.عرض النتائج لنتائج:ا

وما تبعها من نتائج املعاجلات اإلحصائية أن يستخلص الباحث النتائج اليت سنقوم األسئلةأسفرت 
:بعرضها

):رأي الالعبني يف أسباب تعاطي املنشطات ؟01جدول (
موعاإلدمانتعويض النقص البدينلق وكسب املال ا

%ت%ت%ت%ت
4233.67862.40504125100بحثعينة ال

% يرون أن من أهم 62.4من خالل نتائج اجلدول السابق نالحظ أن نسبة كبرية من الالعني أي 
أسباب تعاطي الالعبني للمنشطات هي من أجل تعويض النقص البدين واألداء اجليد أثناء املنافسة وتفادي 

% يرون أن كذلك أسباب تعاطي 33.6ى من الالعبني هبوط مستوى أداء الالعب. كما أن نسبة أخر 
ضيني بنسبة املنشطات من أجل الشهرة وكسب األموال.  حيث أن فئ % ال ختفي أن فيه 4ة أخرى من الر

بعض الالعبني املدمنني على املنشطات والسهرات الليلية.. ففي اخلالصة تعترب هذه من أهم أساب تعاطي 
الالعبني للمواد املنشطة من أجل تعويض النقص البدين والقدرة اإلسرتجاعية وتفادي هبوط املستوى أثناء 

املنافسة وكسب األموال.
): يبني مدى اطالع الالعبني على املواد املنشطة احملظور استخدامها ؟02جدول (

موعمكمالت غذائية ومنبهاتمواد طبيعيةمواد كيميائية (اصطناعية) ا
%ت%ت%ت%ت

1112.94654.12832.985100نعم
8142.44624.086433.5191100ال
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ت أن غالبية أفراد عينة أشارت النتائج ك ما هو مبني يف اجلدول أعاله ومن خالل تكرار اإلجا
% حول قائمة املواد الكيميائية 42تكرار غري مطلعني على قائمة املواد املنشطة احملظورة أي 191الدراسة 

من هم % حول بعض املكمالت الغذائية. كما فيهم 33% حول املواد الطبيعية و 24أو االصطناعية، و 
ت كالتايل نسبة  % منهم على علم ببعض 12على إطالع على قائمة بعض املواد احملضورة فكانت اإلجا

% منهم على 32% على إطالع ببعض املواد املنشطة الطبيعية ونسبة 54املواد املنشطة الكيميائية، ونسبة 
لبية الالعبني ليسوا على إطالع بقائمة علم ببعض املكمالت الغذائية واملنبهات. ففي اخلالصة نستنتج أن أغ

املواد املنشطة احملضورة اليت تصدرها الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات ورغم هذا فيه بعض الالعبني هم على 
علم ببعض املواد املنشطة سواء الكيميائية أو الطبيعية اليت تستعمل عن طريق احلقن أو بعض املواد كاحلشيش 

ت املنبهة.والكوكايني.. وامل كمالت الغذائية واملشرو
ضرار واملخاطر الصحية عند تعاطي املواد املنشطة وعلى بعض احلاالت 03جدول ( ):مدى وعي الالعبني 

املرضية اليت تسببها هذه املواد ؟

ت اجلدول السابق أن نسبة كبرية من الالعبني نستنتج % لديهم وعي إىل حد 55من نتائج وإجا
% 28ما مبخاطر وأضرار الصحية وبعض احلاالت املرضية اليت تسببها هذه املواد. بينما نسبة من الالعبني 

ضرار الصحية اليت تسببها املنشطات. فنستخلص أنه رغم وعي بعض الالع بني إىل حد ما ليسوا على علم 
م جيازفون ويغامرون يف تعاطيها من أجل األسباب  ضرار واملخاطر اليت تلحقها املنشطات بصحتهم إال أ

ذه املخاطر الصحية. السالفة الذكر، ومنهم على غري علم 
ت اجلديدة يف حالة ثبوت04جدول ( ):مدى اطالع الالعبني على القوانني والعقو

طة ؟تعاطي املواد املنش

موعالاىل حد مانعم ا
%ت%ت%ت%ت

1516.35155.42628.292100عينة البحث

موعالاىل حد مانعم ا
%ت%ت%ت%ت

3133.65458.6707.692100عينة البحث
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ت اجلدول السابق أن نسبة كبرية من الالعبني  إىل على إطالع% 58نستنتج من نتائج وإجا
ت يف حق الالعبني الذين يثبت تعاطيهم للمنشطات واليت قد  توقف املسار حد ما على القوانني والعقو

ضي لالعب. لكن نسبة من الالعبني  % ليست لديهم معلومات حول طريقة الفحص والكشف 7الر
ربعة ( ا اليت تبدأ  ت ودرجا ) سنوات وتقل إىل سنتني. فنستخلص أن الالعب الذي يتعاطى 4وأنواع العقو

ت ردعية للمخالفني قد تنهي مسارهم الكروي. املنشطات يعي جيدا أن هناك قوانني وعقو
):رأي الالعبني حول أكثر حالة اليت يتخوف منها الالعب املتعاطي للمواد املنشطة ؟05جدول (

ت ضيالتعرض للعقو موعاملخاطر الصحيةاية املسار الر ا
%ت%ت%ت%ت

1010.80606.57682.692100عينة البحث

% يرون أن 82.6نالحظ أن نسبة كبرية من الالعبني أي من خالل نتائج اجلدول السابق
املخاطر الصحية واألمراض اليت ميكن أن يتعرض هلا الالعب املتعاطي للمواد املنشطة من أهم األسباب اليت 

ت الالعبني ضي بنسبة إجا % 10يتخوف منها الالعبون مقارنة مع املخاوف األخرى كنهايته للمسار الر
ت أو ختوف من الت ت بنسبة إجا %. فتعترب هذه النتيجة من أهم النتائج اليت حتصلت عليها 6عرض للعقو

الدراسة أن املخاطر الصحية واألمراض اليت يتعرض هلا الالعبون املتعاطون تصبح من أهم الوسائل اليت جيب 
توعيتها من أجل حماربة التعاطي املنشطات.  

:االستنتاجات العامة للدراسة
لدرجة األوىل من أجل تعويض النقص البدين والقدرة على من أساب تعاطي الالعبني للمواد املنشطة 

إلضافة إىل أسباب أخرى من أجل كسب  السرعة اإلسرتجاعية وتفادي هبوط املستوى أثناء املنافسة 
األموال. كما ال خيفى أن البعض يتعاطون من أجل املساعدة على السهر واللهو..

أن أغلبية الالعبني ليسوا على إطالع بقائمة املواد املنشطة احملضورة اليت تصدرها الوكالة كما نستنتج
العاملية ملكافحة املنشطات ورغم هذا فيه بعض الالعبني هم على علم ببعض املواد املنشطة سواء الكيميائية أو 

ت الطبيعية اليت تستعمل عن طريق احلقن أو بعض املواد كاحلشيش والكوكايني .. واملكمالت الغذائية واملشرو
املنبهة.
 ضرار واملخاطر اليت تلحقها املنشطات بصحتهم نستنتج أيضا أنه رغم وعي بعض الالعبني إىل حد ما 

ذه املخاطر  م جيازفون ويغامرون يف تعاطيها من أجل األسباب السالفة الذكر، ومنهم على غري علم  إال أ
الصحية.
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ت ردعية كما نستنتج أيضا أ ن الالعبني الذي يتعاطون املنشطات يعوا جيدا أن هناك قوانني وعقو
للمخالفني قد تنهي مسارهم الكروي.  

 يرون أن املخاطر الصحية 82.6من أهم إستنتاجات الدراسة أن نسبة كبرية من الالعبني أي %
أهم األسباب اليت يتخوف منها واألمراض اليت ميكن أن يتعرض هلا الالعب املتعاطي للمواد املنشطة من

ت. ضي أو ختوف من التعرض للعقو الالعبون مقارنة مع املخاوف األخرى كنهايته للمسار الر
:مناقشة الفرضيات:املناقشة
مناقشة الفرضية األوىل:- 
خالل الفرضية األوىل على أنه هناك نقصا يف مستوى الوعي الصحي لدى العيب كرة القدم القسم من

، و )2005(د.املزروع، رتف األول والثاين من البطولة اجلزائرية اجتاه خماطر وأضرار املنشطات موافقا راي احمل
من خالل النتائج املتحصل عليها و اليت سبق ذكرها، مل تتحقق هذه الفرضية فاملالحظ أن لدى العيب كرة 

مراض اليت تسببها املنشطات، و ميكن القدم مستوى مقبول يف الوعي الصحي اجتاه خماطر وأضرار وبعض األ
تفسري ذلك أن الالعبني جيازفون ويغامرون يف تعاطي هذه املواد من أجل التألق واألداء اجليد أثناء املنافسة 

بغية الشهرة وكسب األموال. 
مناقشة الفرضية الثانية:- 

اليت تسببها املواد املنشطة من أهم أما الفرضية الثانية واملتمثلة يف أن املخاطر واألضرار الصحية واألمراض
ت وهذا ما اشار اليه  ضي أو التعرض للعقو (محزة، أسباب ختوف الالعبني مقارنة مع توقف املسار الر

ضي على )2015 . فمن خالل النتائج نالحظ أن الفرضية حتققت وخاصة عندما يتعلق األمر بصحة الر
ضي والعائد امل ادي وهذا ما يعطي مشكلة كبرية يف هذا املوضوع ويف حماربة هذه حساب شهرته ومستقبله الر

دة والرتكيز على اجلانب الوعي الصحي  ضات حيث هدفت هذه الدراسة إىل ز الظاهرة العاملية ويف مجيع الر
م وهذا ما  وأهم املخاطر الصحية واألمراض اليت ميكن أن تسببها املواد املنشطة واليت قد تؤدي أيضا حبيا

حيث أكدت بعض الدراسات على املخاطر الصحية اليت تسببها املنشطات  )2015(محزة، ذهب اليه 
دة الوزن وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايني  .فإن التثقيف )2006(حامت، كأمراض القلب والتنفس وز

مجاع كل الفاعلني يف احلق ضي إىل الصحي هو حجر الزاوية للوقاية من هذه الظاهرة.لقد خلصنا و  ل الر
ضي على حد سواء و عليه نوصي بضرورة  سلبيات و خماطر املنشطات و عواقبها املدمرة لصحة و مسرية الر

دة مستوى وعي الالعبني  ضي بشكل دوري لز ال التثقيف الصحي الر القيام حبمالت اإلعالم والتوعية يف ا
قري واملنشطات. ملخاطر واألضرار واألمراض اليت تسببها هذه العقا
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 لكشف عن التعرف على الئحة األدوية املمنوعة واحملظورة والتعرف على مجيع اللوائح اخلاصة 
ا. املنشطات وااللتزام 

 دة الكفاءة أو للمواد اليت حتتوي على االبتعاد عن إعطاء الالعبني أي عقار منشط بقصد ز
ا مثل الكوال والكاكاو والق هوة والشاي.`املنبهات يف مكو

 ضي يشرفون على األندية اجلزائرية مع االعتماد أيضا على ال الر توظيف أطباء خمتصني يف ا
األطباء النفسانيني لدراسة سلوكيات وتصرفات الالعبني.

 تقدمي دورات تكوينية للمدربني لتزويد رصيدهم العلمي والثقايف الذي يؤهلهم لتقدمي توجيهات
ا محا ية الالعبني من خماطر وأضرار املنشطات، املخدرات، التدخني واملكمالت ونصائح من شأ

دة األحجام التدريبية والتحضري الفعلي.  الغذائية. وتعويض نقص األداء والنقص البدين بز
 ت التكثيف من إخضاع لقاءات البطولة احملرتفة إىل اختبارات كشف املنشطات وتسليط العقو

الردعية على املتعاطني.
.رها اجلانبية على صحتهم إجراء دراسات مماثلة حول آفة املنشطات ووعي الالعبني 
:املراجع

د:القاهرة.الصحة و املنشطات.(2015) .م.ع,الطويل-1 .دار ا
.دار الصفاء.اساليب التحليل الكمي مفاتيح الدراسة.( 2011) .ع.ا,الفتاح-2
ضة:غزة.و الوعي الصحي املفاهيم الصحية.(2006) .ز.ب,حامت-3 .كلية الر
ضي .(2006) .م.د,حسن-4 ال الر ضية:القاهرة.املنشطات يف ا .السلسلة الطبية الر
ضيني .(2015) .ع.ا,محزة-5 رها املدمرة على الر ضية و آ .دار اجمد:االسكندرية.املنشطات الر
.السعودية .الصحية دليل العاملني يف الرعاية .( 2005) .املزروع.د-6
.مكتبة العبيكان:السعودية.الصحة.(2008) .ح,م.د-7
.السعودية.الصحافة يف نشر املعرفة الصحية .( 2007) .حممد.د-8
.دار الفكر العريب:القاهرة.الصحة و الرتبية الصحية.(1997) .سالمة-9

10- Fernoux, J.-L. (2005). Le dopage sportif et le rôle du pharmacien. paris.
11- julie.M. (2001). HEALTH BELIEFS MASS AND OTHERS

COMMUNICTIONS.
12- KORCHIA, N. (2012). LE DOPAGE DANS LE SPORT DE COMPETITION

. paris: Lulu.com.
13- M.C. (2007). communication and quality in medical health journal.
14- Vial, J.-P. (2010). Le risque pénal dans le sport. Editions Lamy.
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مكانة االختبارات والقياسات العلمية عند عملية اختيار الالعبني 
سنة18يف كرة القدم اجلزائرية حتت 

3هوار عبد اللطيف.د-2حجار حممد خرفان. د- 1شاشو سداويا. 

ضية1 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضيةخمرب 2 ديس  مستغامنتقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضية3 ديس  مستغامنخمرب تقومي النشاطات البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
هدفت هذه الدراسة اىل معرفة حقيقة ما جيري على أرض الواقع أثناء اجراء عملية اختيار الالعبني على 

وى األندية اجلزائرية يف كرة القدم من حيث الطرق املستخدمة ومدى مالئمتها مع متطلبات كرة القدم مست
احلديثة اليت ترتكز على معطيات علمية وبرامج مسطرة خاصة بذلك بعيدا عن العشوائية والذاتية واملالحظة 

احملافل الدولية والقارية يعكس اخللل فقط . الرتاجع الرهيب لنتائج املنتخبات الشبانية الوطنية ولألندية يف 
املوجود يف منظومة الكرة اجلزائرية وخاصة يف عملية التكوين، وانطالقا من هذا نسعى من خالل هذه الدراسة 

اىل كشف حقيقة هذه العملية من حيث الطريقة والكيفية مقارنة مبا هو معمول به يف الدول املتقدمة كرو
ورفو وظيفية الختيار أفضل الالعبني حسب خطوط اللعب يف كرة القدم حتت كاستخدام بعض احملددات امل

سنة، حيث استخدمنا املنهج الوصفي بطريقة املسح يف استجواب مدريب الفئات الصغرى ألندية الغرب 18
ملالحظة فقط بعي دا اجلزائري كعينة للبحث، وأسفرت النتائج اىل أن غالبيتهم يعتمدون على طريقة االختيار 

ملالحظة  عن األسلوب العلمي كالقياسات واالختبارات، ومنه يوصي الباحث ضرورة تدعيم عماية االختيار 
ستخدام القياسات املورفولوجية واالختبارات الوظيفية العلمية كدعامة الختيار الالعبني حسب متطلبات 

تنفع كرة القدم اجلزائرية مستقبال. خطوط اللعب هلذه الفئة العمرية الختيار أفضل املواهب اليت ختدم و 

18الالعبني حتت –اختيار - االختبارات والقياسات الكلمات األساسية: 
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The status of tests and scientific measures in the process
of sélection of football players U 18.

Astract:
The objective of this study is to highlight what really happens during the

selection of Algerian U-18 players at the club level, and thus to focus on the
methods used here in relation to Requirements of modern football that rely
exclusively on spécial programs and scientific data that are more effective than
random intuitions. The questionable results of the young national teams and the
clubs during the major competitions or on the continental scene demonstrate a
defect in the Algerian football organization and more specifically in the
training process.
In conducting this study, we would like to demonstrate the importance of this
stage, which remains neglected here but is applied at the U18 level in the more
advanced countries in this sport, a step that includes the use of morpho-
functional determinants for selection Of the best éléments according to the
game compartments.
We carried out a descriptive study by distributing questionnaires to a few
coaches of the young catégories in western Algeria as a sample and the results
tend to show that most of them rely on their intuition to make their choice, Use
various scientific methods such as measurements, tests and debriefings of
matches.
The results of This study actively advocate strengthening our U 18 selection
method with observations, the use of morphological measurements and other
functional tests to be used to select players according to the requirements of the
game plans and So choose the most talented who will bring a plus to the
Algerian football of tomorrow.

Key words: selection- players under 20 years – the tests and measures

---

----------
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L’état  des testes et des mesures scientifiques dans le processus
de sélection des joueurs de football U 18.

Résumé :
L’objectif  de cette étude est de mettre en évidence ce qui se passe réellement
lors de la sélection des joueurs algériens U 18 au niveau des clubs, et ainsi,
mettre l’accent sur les méthodes utilisées ici par rapport aux exigences du
football moderne qui reposent exclusivement sur des programmes spéciaux et
des données scientifiques qui sont plus efficace que les intuitions aléatoires.
Les résultats discutables des jeunes équipes nationales et des clubs lors des
grandes compétitions ou sur la scène continentale démontrent une défectuosité
dans l’organisme du football algérien et plus précisément au niveau du
processus de formation.
En menant cette étude, nous tenons à démontrer l’importance de cette étape qui
reste négligée ici mais qui est appliquée au niveau U18 dans les pays plus
avancés dans ce sport, une étape qui inclue le recours à des déterminent
morpho-fonctionnel pour la sélection des meilleurs éléments selon les
compartiments de jeu.
Nous avons mené une étude descriptive en distribuant des questionnaires à
quelques entraineur des jeunes catégories de l’ouest algérien comme
échantillon et les résultats tendent à démontrer que la plus part d’entre eux se
reposent sur leur intuition pour faire leur choix, et cela sans avoir recours aux
différentes méthodes scientifiques tel que les mesures et les tests.
Les résultats de cette étude préconisent activement de renforcer notre méthode
de sélection de la catégorie U 18 avec des observations, l’utilisation des
mesures morphologique et autres tests fonctionnel sur lesquels il faut se baser
pour sélectionner des joueurs selon les exigences des plans de jeu et ainsi
choisir les plus doués qui apporteront un plus au football algérien de demain.

Mots clés: tests et mesures -La sélection -catégorie u18.

.
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:مقدمة
ضي عامة وجمال كرة القدم خاصة بتقدمي معطيات  تم البحوث العلمية احلديثة يف جمال التدريب الر
ضية املرجوة يف كل املنافسات  بتة بغية حتقيق أفضل النتائج واالجنازات ولتحقيق النتيجة الر وحقائق علمية 

ضي احلظ األوفر ل تكوين وشكل جسم الر من اهتمام املختصني والباحثني يف هذا والبطوالت ، حيث 
ضي من خصائص مورفولوجية وقياسات أنثروبومرتية جتعله مميزا عن  دف معرفة أهم مميزات جسم الر ال  ا
جحا يف ختصصه أو يف مركز لعبه وهلذا تعددت الدراسات يف حتديد تلك املواصفات اخلاصة حيث  أقرانه و

ضات اليت جتذب أنظار الغالبية )2، صفحة2004(بن قوة علي، يشري أن كرة القدم واحدة من الر
ا على االستفادة من االختبارات  ن يتسابق مدربيها واملهتمون  العظمى من اجلماهري ، وكانت جديرة 
واملقاييس يف مجيع النواحي كقياس احلالة البدنية ، املهارية ، الفسيولوجية لالعبني مع اجراء قياسات جسمية 
على الالعبني النتقاء الناشئني املوهوبني ، حيث تتطلب من ممارسيها ضرورة توفر مواصفات معينة سواء يف 
اجلانب املورفولوجي أو الوظيفي والبدين تكون مرتبطة مع اجلانب املهاري الذي ال يكفي لوحده يف احداث 

ت من األداء يف املستوى العايل ,samir chiban)حيث يؤكدالفارق أو الوصول اىل أعلى املستو
2010, p. 10) أن هناك فرق يف البنية املورفولوجية بني العب النخبة والعب البطولة نظرا لالهتمام

جلانب املهاري والبدين مع امهال مرحلة البلوغ وأمهيتها يف التأثري على عملية االختيار، حيث أن التميز 
املراكز وخطوط اللعب املتمثلة يف الدفاع ، الوسط واهلجوم ما املوجود داخل الفريق الواحد تفرضه نوعية 

لتفوق حيث توصل houar)يفرض وجود عالقة وثيقة بني تلك اخلصائص والقياسات اجلسمية وعالقتها 
abdelatif, 2015, p. 157)  اىل أن هناك فروق دالة احصائيا بني خطوط اللعب والقياسات اجلسمية

مة ، مؤشر الكتلة اجلسمية واالستهالك األقصى لألكسجني، كما أن للقدرات كوزن اجلسم ، طول القا
الوظيفية والفسيولوجية دور فعال ومهم وأخذ بدوره القسط األوفر من حبوث العلماء يف هذا االختصاص نظرا 

ا ، حيث أنه هناك فروقا ت فردية بني للعالقة الوطيدة بني األداء العايل وجاهزية الوظائف الفسيولوجية وكفاء
(عقبويب حبيب، الالعبني يف هذا اجلانب من جهة ومتطلبات مراكز اللعب للجهد البدين حيث يقول 

أن اخلربة ال تكفي دائما املدرب ، اذ هو يف حاجة ماسة اىل معامل أو مؤشرات دقيقة )3، صفحة 2017
راكز اللعب و كما أنه ميكن التنبؤ على للنشاط البدين ، تكتيكيا ، بدنيا ، وحىت بيولوجيا لالعبيه اخلاصة مب

ت الوظيفية لالعب مثل كفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي للقدرات االسرتجاعية  أساس القدرات واالمكا
عند اجراء عملية االختيار يف املستوى العايل، وهذا ما يتوافق مع الدراسة اليت حنن بصدد اجراءها ملعرفة 

ت والقياسات العلمية عند اجراء  عملية االختيار ومدى تطابق املعايري اليت حقيقة ومكانة هذه االختبارا
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ملعايري العلمية العاملية احلديثة ، أم يعتمدون اال على املالحظة فقط واليت تعترب غري كافية  ا مقارنة  يعملون 
من الناحية العلمية على مستوى أنديتنا.

االشكالية :
دة تغريات يف طرق وأساليب التدريب ، التحضري و التكوين حيث عرفت كرة القدم احلديثة ع

أصبحت تعتمد على نتائج األحباث العلمية وتطبيق املشرفني على عملية التدريب بصفة عامة لتلك الطرق 
لسرعة والقوة وقدرة التحمل يف  العلمية كمنهاج و دليل يف براجمهم التدريبية ، فاتسمت الكرة احلديثة 

ت العليا، كما ال ميكن الرتكيز عن جوانب وإمهال جانب آخر حيث أصبحت عملية حتقيق االجناز املستو
مرتابطة ومتكاملة من مرحلة االنتقاء والتوجيه واالختيار اىل مرحلة النخبة واملستوى العايل، حيث يعترب 

، الصفحات 2002(حممد لطفي طه، االختيار الصحيح مبثابة أول خطوة حنو حتقيق النجاح، حيث يشري 
ستعدادات و قدرات خاصة 14-13 ضيني ممن يتمتعون  ) أنه عملية اختيار أنسب العناصر من بني الر

لتفوق  ضي، أي اختيار ممن تتوافر لديهم الصالحية ، و ميكن التنبؤ هلم  تتفق مع متطلبات نوع النشاط الر
نه نقال عن زاvolkov1997يف ذلك النشاط ، ويعرفه فولكوف  تيوسكي من رواد املدرسة الروسية 

حلفاظ على املوهبة الشابة  ضي معني ، مما يسمح  عملية حتديد استعدادات الناشئ مع خصائص نشاط ر
ن،  ، صفحة 2012ووصوهلا اىل حتقيق االجناز بطريقة منتظمة ومدروسة ، وهذا ما تطرق اليه (بوحاج مز

ية مركبة هلا اجلوانب البدنية واملورفولوجية والفسيولوجية و ) حيث يشري اىل أن االنتقاء هو عمل86
النفسية...اخل، لذا كان من الضروري مراعاة األسس العلمية لكافة تلك اجلوانب عند تنظيم و اجراء عملية 

االختيار.
ر هذا املوضوع انتباه أهل االختصاص ملعرفة واقع ال عملية هذا مامل جنده يف أنديتنا اجلزائرية حيث أ

ا نظرا ملا آلت اليه كرة القدم اجلزائرية من ضعف يف مستوى النتائج احملققة على الصعيد القاري والعاملي  وأسبا
لغابون سنة ، ف واليت 2017بعد اقصاء املنتخب الوطين من الدور األول يف الكأس االفريقية واليت أقيمت 

ت املدي يف سياستها رية الفنية الوطنية اجلديدة اىل اعادة النظرشكلت صدمة ملتتبعي الفريق وأنصاره ، ار
املنتهجة واليت كانت تعتمد على املنتوج األجنيب بدل احمللي، هذا ما شكل عائقا يف املشاركات االفريقية 
، مما أعاد موضوع اعادة  ورو للمنتخب نظرا لتباين واختالف البيئة واملناخ مقارنة مع ما هو موجود 

على املوهبة احمللية مثل ما كان عليه املنتخب يف الثمانينات االهتمام األبرز وذلك عن طريق التكوين االعتماد
العلمي الصحيح يف األندية و املدارس من حيث التأطري وكيفية االختيار وفق طرق ومناهج علمية مدروسة 

لفرق العاملية على املديني املتوسط والطويل كأحسن وسيلة مع تشكيل منتخبات وطنية لال حتادية أسوة 
(www.radioalgerie.dz, 2017) . املشكلة ال تكمن يف قلة املوهبة وإمنا يف نقص أساليب وطرق
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اكتشاف واختيار املوهوبني ، معتمدين على العشوائية والذاتية يف االختيار بعيدين عن استخدام األساليب
ها حاليا يف عمليات االختيار يف املستوى العايل بعيدا عن الذاتية العلمية احلديثة واملقننة واليت أصبح يعتمد علي

لضياع الوقت ، اجلهد واملال مع اعطاء الفرص للجميع. وتفاد
تقريبا متساوي على مجيع األصعدة ، ويف هذه احلالة ال ميكن اختيار  مستوى الالعبني مهار

تفرضها متطلبات اللعبة ، تتمثل يف األدوار الالعبني إال عن طريق اخضاعهم حملددات ومعايري أخرى 
والواجبات اليت يتطلبها كل خط من خطوط اللعب الثالث (الدفاع ، الوسط  و اهلجوم) وحسب املركز يف  

أن كل مركز لعب (Alexander dellal, 2008)نقال عن (halilozitch)كل خط ، حيث يشري
carterنقال عن ( )Samir chiban ،2010(له حاجاته الفسيولوجية اخلاصة به ، كما يقول 

) أنه ببعض القياسات اجلسمية ميكن معرفة املوهوب، حيث أشارت دراسات سابقة لكل من بن قوة 1985
يف عملية االختيار 2012و حجارحممد خرفان 2004علي  اىل غياب مؤشرات علمية يعتمد عليها مدربو

طريق املالحظة واليت تعترب غري كافية ، وانطالقا من هذا جاءت مستخدمني الطريقة العشوائية والذاتية عن 
دراستنا للوقوف على حقيقة هذه العملية من وجهة أهل االختصاص يف امليدان وهم املدربني املشرفني 

املباشرين على عملية االختيار. ومن خالل هذه املعطيات نطرح التساؤل التايل:
يف اجراء عملية االختيار؟هل يستخدم املدربون األسلوب العلمي

:هدف البحث
يهدف البحث اىل:

معرفة حقيقة ومكانة القياسات واالختبارات العلمية عند اختيار الالعبني يف كرة القدم.
:فرضيات البحث

ملالحظة من طرف املدربني دون مراعاة متطلبات 18تتم عملية اختيار الالعبني يف كرة القدم حتت  سنة 
اللعب وخاصة احملددات املورفو وظيفية لنقص معرفتهم بذلك.اللعبة وخطوط
:مصطلحات البحث

ضي معني.االختيار- :لغة: هو اختيار العناصر البشرية اليت تتميز مبقومات النجاح يف نشاط ر
ضي.اجرائيا: هو عملية تفاضلية بني أفضل العناصر يف التخصص الر
ين وتاملورفولوجية- الفورمة ولوجوسmorphoعين كلمة مورفو : لغة: هي مصطلح يو

logos.العلوم
: تلك القياسات األنرتوبومرتية وقياسات تركيب اجلسم ونسب تكوينه املختلفة مثل نسبة الدهن إجرائيا

والكتلة العضلية  واألطوال واحمليطات وغريها.
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هاز القليب الدوراين .لغة: األجهزة الوظيفية والفسيولوجية خاصة اجلهاز التنفسي واجلالوظيفية:-
تلك التأثريات البيولوجية على اجلسم يف التعود على مواجهة املتطلبات الوظيفية والبنائية ملمارسة إجرائيا:

ضي. النشاط الر
نه عملية يتم من خالهلا 306، صفحة 1996اجرائيا : يعرفه (محادة, مفيت ابراهم، االختبار:-  (

عبني خالل عدد كبري منهم طبقا حملددات معينة.اختيار أفضل العناصر من الال
ضي معني.volkov1997ويعرفه فولكوف  نه عملية حتديد استعدادات الناشئ مع خصائص نشاط ر

ت )2003(ليلى السيد فرحات، تعرفه اجرائيا :القياس: - أن القياس هو مجع معلومات و بيا
ستخدام أدوات متعددة وتقنية خاصة بطريقة كمية يؤسس عليها احلكم على الشيء و يت م ذلك 

ت مما يساعد على التقدم يف عملية التقومي .   يف مجع البيا
:ة عرض الدراسات السابقة و املشا

:2017دراسة عقبويب حبيب - 
بعنوان: املؤشرات الفسيولوجية و املورفولوجية عند العيب كرة القدم اجلزائرية حسب مستوى ومراكز 

لعبهم.
حتديد بعض اخلصائص الفسيولوجية والقياسات املورفولوجية عند اواسط كرة القدم اجلزائرية مع داف البحث:أه

ت يف تلك اخلصائص.  معرفة الفروق يف القياسات وبني املستو
استخدم الباحث املنهج الوصفي املقارن.منهج البحث:
سنة) من 20-17ترتاوح أعمارهم بني ( العبا من فئة االواسط 129مشلت عينة البحث عينة البحث:

فرق.7) للمنطقة الوسطى من 1البطولة الوطنية مستوى (
نتيجة البحث:

 سنة لكرة القدم اجلزائرية من خالل بعض املتغريات الفيسيولوجية 20البعد الواضح ملستوى فئة حتت
ملستوى العايل أو مقاييس الفيفا حىت مع بعض دول اجلوار. مقارنة 

لتشابه والتقارب يف اجلانب املورفولوجي بني املستوى االعلى واملنخفض هلذه الفئة العمرية.ا
.اسناد مهام التدريب لذوي االختصاص وإتباع األسلوب العلمي يف التدريب وخاصة يف مرحلة التكوين
:2015دراسة هوار عبد اللطيف -

Elaboration d’un programme informatique pour"بعنوان: orienter les jeunes

footballeurs vers des compartiments de jeu à base du profil
morphologique et des attributs de l’aptitude physique et technique"
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) سنة على حسب مراكز اللعب 16-15حتديد الفروقات الفردية بني العيب كرة القدم (- أهداف البحث: 
ت اللياقة البدنية واملهارية.يف بعض املؤشرات ا ملورفولوجية ، ومكو

ت .- مج حاسويب  يساعد يف توجيه الالعبني حسب مراكز اللعب على شكل قاعدة بيا اقرتاح بر
استخدم الباحث املنهج الوصفي.املنهج املستخدم:

اجلزائرية احملرتفة.) العبا مت اختيارهم بطريقة مت عمدية من البطولة 208أجريت على ( عينة البحث:
توصل الباحث اىل عدم وجود فروقات  بني مراكز اللعب وبعض احلددات املورفووظيفية .نتيجة البحث:

م املورفولوجية ، البدنية واملهارية. ومن أهم توصياته هي توجيه الالعبني اىل مراكز اللعب وفق قدرا
 ا يف ميدان كرة القدم.تكوين الالعبني حسب متطلبات املراكز اليت يشغلو
 ألسلوب العلمي ومنح الفرص أكثر ضرورة االهتمام بتكوين املدربني وخاصة يف كيفية االنتقاء والتوجيه 

حلاملي الشهادات اجلامعية وأهل االختصاص.
ت معيارية لبعض املهارات األساسية عند العيب  ": بعنوان:2005دراسة بن قوة علي- حتديد مستو

") سنة16-14شئني (كرة القدم النا
معرفة مستوى األداء البدين واملهاري هلذه الفئة من الناشئني حسب كل منطقة من - أهداف الدراسة:

مناطق الوطن (ساحل ، هضاب ، صحراء ) حسب بطارية االختبارات املقرتحة .
لالعب الفرن- سي حسب بطارية معرفة مستوى الالعب اجلزائري من الناحية البدنية واملهارية مقارنة 

االختبارات املقرتحة.
استخدم الباحث املنهج املسحي.املنهج املستخدم:

مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية ، من جمموع املناطق املكونة جلغرافية اجلزائر، وقد بلغت عينة البحث:
العبا من خمتلف املناطق(ساحل  هضاب ، صحراء ). 162العينة الكلية 

ائج:أهم النت
 ، تذبذب مستوى الالعب اجلزائري و وجود فروق كبرية املستوى سواء من الناحية املهارية أو البدنية

إذا ما توزعت مبستوى التوزيع الطبيعي.
 لكرة و كلما الحظنا أنه كلما اجتهنا اىل الساحل كلما حتكم الالعب أكثر يف اجلانب املهاري 

حية اجلنوب حتكم الالعب يف الصفات البدنية.اجتهنا 
 لالعب األجنيب بني املتوسط والضعيف يف املهارات رجح مستوى الالعب اجلزائري مقارنة 

والصفات البدنية.
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:أهم التوصيات
ت معيارية اليت توصل اليها الباحث حىت تكون مرجع للعمل امليداين.- ضرورة استخدام مستو
م يعتربون خزان ضرورة االعتماد على اختبارات اجلانب امل- هاري والبدين لالعيب كرة القدم هلذه الفئة أل

للفرق الكربى.
م  العلمية يف ميدان البحث العلمي.- االستفادة مبختصني من ذوي الشهادات اجلامعية لالستفادة من خرب
 :التعليق على الدراسات

ة ميكن استخالص عدة نقاط لنق د هذه الدراسات على حسب ما مت عرضه من دراسات مشا
االمكانيات والوسائل اليت جيب توفرها إلجراء مثل هذه وذلك لالستفادة منها يف اإلجراءات التطبيقية و

الدراسات ومنه يتم القيام بتحليلها عن طريق التطرق اىل اهلدف ، املنهج ، العينة ، األدوات املستخدمة 
رؤية متكنه من جتنب الصعاب أو بعض األخطاء يف والتحليل االحصائي املتبع يف ذلك مما مينح الباحث 

مدريب حتت  سنة ملا تتميز به هذه الفئة العمرية 18البحوث السابقة وتعترب مدخل هلذا البحث، كما اخرت
من مرحلة هامة وجد حساسة ملستقبل الالعب يف مشواره الكروي بني مرحلة التعلم يف الفئات الصغرى و 

لولوج مرحلة صنف األكابر.مرحلة الظهور و التألق 
:الدراسة امليدانية
سلوب املسح ملالئمته لطبيعة البحث.منهج البحث: - استخدم الباحث املنهج الوصفي 
عينة البحث: -

ت الغرب اجلزائري رابطة وهران 82أجريت الدراسة على عينة ضمت  مدرب للفئات الصغرى لوال
ضي % من املسجلني للم30، وهي نسبة فاقت  .2015/2016وسم الر

جماالت البحث:-
ال املكاين: - 1 مت توزيع االستمارات يف أماكن عمل املدربني مع فرقهم ، وكذلك أثناء تربصات تكوين ا

املدربني برابطة وهران.
ال الزمين:- 2 .25/04/2016اىل غاية 05/02/2016أجريت هذه الدراسة مابني ا
ال البشري- 3 ت الغرب اجلزائري.: أجريتا الدراسة على مدريب كرة القدم للفئات الصغرى لبعض وال
املعامالت العلمية ألداة الدراسة:-
: مت عرض االستمارة أوال على املختصني يف جمال التدريب من أكادمييني وخرباء يف صدق االستمارة- 1

تبيان مع موضوع البحث ، ومنه مت تعديل التخصص إلبداء رأيهم حول مدى مالئمة األسئلة املدرجة يف االس
االستمارة اىل أن وصلت لشكلها النهائي الذي عرضت به.
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تمع األصلي بفارق زمين قدر بثبات االستمارة: - 2 م 8مت تطبيق االستمارة على بعض املدربني من ا أ
بتة ، حيث بلغ معامل االرتباط  م  وهي قيمة أكرب من 0.05عند مستوى الداللة 0.95وكانت اجا

وهو ما يؤكد ثبات االستمارة.14عند درجة احلرية 0.49اجلدولية املقدرة ب 
: كان للمستجوبني احلرية التامة يف االجابة والباحث مل يتدخل يف توجيه املستجوبني أو يف املوضوعية- 3

نتائج االستبيان مما يؤكد موضوعية األداة.
:عرض النتائج ومناقشتها
ور األول: املعلومات الشخصيةاحمل

:01اجلدول رقم 
الشهادة 
األكادميية 
املتحصل 

عليها

دكتوراهماجسرتماسرتمستشارليسانسنوي

11.0792.18
4253%20%2402%214%1704%5//

شهادة 
التدريب 
املتحصل 

عليها

Aكاف Bكاف Cكاف 3فاف 2فاف 1فاف 

11.0753.09
12%1520%2434%4211%1305%6//

اخلربة 3
املهنية 
مع 

الفئات 
الشبانية

10اكثر من سنوات9اىل 5من سنوات5اىل 3من سنوات3اىل 1من 

07.8139.17
05%613%1643%5221%25

مدى 
ممارستك 

لكرة 
القدم 
سابقا  

كالعب

النعم

3.84053.12
74%9008%10

).1–ودرجة احلرية ( عدد االقرتاحات 0.05اجلدولية عند مستوى الداللة 2كل قيم كا
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11.07أكرب من اجلدولية 92.18احملسوبة 2فان كا1عند السؤال01من خالل اجلدول رقم 
لتايل الفرق دال احصائيا ألكرب تكرار وهو املستوى الثانوي بنسبة0.05عند مستوى الداللة  نه % وم53و

احملسوبة 2حول شهادة التدريب فان كا02فان أغلبيتهم لديهم امستوى الثانوي ، أما فيما خيص السؤال 
، وفيما خيص اخلربة املهنية فكان الفرق دال 03حلملة شهادة فاف 11.07أكرب من اجلدولية 53.09

كثر خربة وعمال مع الفئات لصاحل الفئة األ07.81أكرب من اجلدولية 39.17احملسوبة 2كااحصائيا فان
2واملتعلق بكون املدربني العبني سابقني فان الفرق كان دال احصائيا حيث كا04الصغرى ، أما السؤال 

% ما يؤكد أن معظم العينة من العبني سابقني .90بنسبة 03.84أكرب من اجلدولية 53.12احملسوبة 
وجودين يف امليدان أغلبيتهم من الالعبني السابقني وهذا ومن خالل كل هذا نستنتج أن املدربني احلاليني امل

لعمل مع الفئات الصغرى حيث أن  يعترب يف حد ذاته مكسب للعملية التدريبية وخاصة اذا تعلق األمر 
ا يف العمل مع الشبان مما يعطي ملهنة التدريب اضافة وخاصة اذا  س  أغلبيتهم حيوزون على خربة مهنية ال

بتلقني املهارات األساسية وتقدمي العروض التوضيحية هلؤالء املوهوبني حيث يعترب املدرب قدوة تعلق األمر 
ومنوذج هلم مما يولد لديهم الدافعية والتحفيز وحب التعلم على شاكلة ما جيري يف املستوى العايل مع املدرب 

على مردودهم الفرد لالعبيه ما انعكس اجيا ي واجلماعي وقبله املدرب قوارديوال زيدان الذي أعطى دفعا قو
، اال أن ما حيول بني تقدمي العمل القاعدي العلمي والعمل العشوائي هو ضعف املستوى التعليمي لدى هؤالء 
حيث جند أن أغلبيتهم من ذوي املستوى الثانوي وهذا ما يشكل عائقا حيث يشري كل من (بن قوة علي، 

ى ضرورة االستفادة من املختصني من ذوي الشهادات عل(houar abd latif, 2015)) و 2004
م العلمية يف ميدان البحث العلمي وتوظيفها يف جمال التكوين مع الفئات  اجلامعية لالستفادة من خرب
ا املديرية الفنية الوطنية يف جمال تكوين  هودات اجلبارة اليت ما فتئت تقوم  الصغرى ، لكن هذا ال ينفي ا

ني وخاصة الذين كانوا العبني سابقني لالستثمار يف جتربتهم كالعبني والرفع من مستواهم املعريف ورسكلة املدرب
م  مع تسوية وضعية حاملي الشهادات اجلامعية مع شهادات التدريب ، اال أن هذا يعترب غري كايف نظرا لقلة أ

لوم التدريب املرتبطة بكرة التكوين اليت ال تسمح للمدرب بكسب قدر كايف من املعلومات حول خمتلف ع
ن،  )على ضرورة فتح دورات تكوينية مومسية 86، صفحة 2012القدم وهذا ما أشار اليه (بوحاج مز

للمدربني لالستفادة من كل ماهو جديد يف اجلانب العلمي وخاصة اتباع االسلوب العلمي احلديث يف عملية 
)على ضرورة الرفع من القدرات 2010ن حممد، بن دمحا-(بن قاصد علي االنتقاء ، كما أوصى كل من

على العملية التدريبية والتكوينية لدى الالعبني املوهوبني. املعرفية للمدرب ما ينعكس اجيا
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ندية الغرب اجلزائري. احملور الثاين: حقيقة عملية االختيار على أرض الواقع 
:02اجلدول رقم 

م2كاج2كاةاالجـــــــــابــــــــالـســـــؤال
تقومون بعملية 
االختيار يف كرة 

القدم

اخصائينيمساعدينمبفردكم
5.99035.96

70%8012%15//

هل شاركتم يف 
تربصات لكيفية 
االنتقاء و االختيار

النعم
3.84028.09

17%2065%80

هل طريقة االختيار 
ملالحظة كافية 
الختيار املوهوبني

النعم
3.84067.34

4%578%95

ماهي اجلوانب اليت 
تركزون عليها 
ملالحظة عند 

االختيار

جوانب وظيفيمرفولوجيمهاريبدين
9.48076.90اخرى

31%3740%4905%604%502%3

عند اجراء 
االختيار ما نوع 
القياسات و 
االختبارات 

املناسبة

قياسات 
مورفولوجية

ة و اختبارات بدني
اختبارات نفسيةاختبارات وظيفيةمهارية

07.8143.87
06%772%8803%301%1

ما مدى موافقتكم 
على تدعيم 

جراء  االختيار 
االختيارات و 

القياسات

غــيـــر مــوافـــقمـــوافــــق

3.84056.39
75%9107%9

).1–درجة احلرية ( عدد االقرتاحات و 0.05اجلدولية عند مستوى الداللة 2كل قيم كا
05.99أكرب من اجلدولية 35.96احملسوبة 2عند السؤال األول جند أن قيمة كا02من خالل اجلول رقم 
حيث الفرق دال احصائيا ما يثبت أن أغلبية املدربني يقومون 2ودرجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 

28.09احملسوبة 2السؤال الثاين فهناك داللة احصائية حيث قيمة كابعملية االختيار مبفردهم ، واجابة عن
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من املدربني ليس لديهم تكوين مسبق حول كيفية %80ما يبني أن ما نسبتة 03.84أكرب من اجلدولية 
أكرب من اجلدولية 67.34احملسوبة 2أداء االنتقاء واالختيار، وفيما خيص السؤال الثالث فنجد أن قيمة  كا

ملالحظة غري كافية ، 03.84 ومنه فالفرق دال احصائيا ما يثبت أن أغلبية املدربني يرون أن اختياراملوهوبني 
أكرب من اجلدولية 76.90احملسوبة 2أما فيما خيص السؤال الرابع فالفرق دال احصائيا حيث أن قيمة كا

ملال09.48 حظة على اجلانب املهاري ويليه اجلانب حيث جند أن أغلبية املدربني يركزون عند أداء االختيار 
07.81أكرب من اجلدولية 43.87احملسوبة 2البدين ، أما فيما خيص السؤال اخلامس فنجد أن قيمة كا

ما كاختبارات  والذي يبني أن أغلبية املدربني يرون أن االختبارات البدنية واملهارية مها األنسب للعمل 
السادس فالفرق دال احصائيا للمجموعة املوافقة على تدعيم االختيار وقياسات ، ولإلجابة عن السؤال 

.91%بنسبة 03.39أكرب من اجلدولية 56.39احملسوبة 2الختبارات والقياسات حيث جند قيمة كا
حيث  ومن خالل كل هذا نستنتج أن العمل الفردي وليس كفريق عمل هو السائد يف منظومة التدريب عند

م يقومون بعملية االختيار مبفردهم دون مساعدين أو خمتصني وهذا ما يتناىف مع طرق يقر أغلبيتهم  على أ
ختيار املوهوبني واليت تعترب  التدريب احلديثة من حيث العمل كطاقم متكامل من جهة وخاصة ملا يتعلق األمر 

ر اليه كل من (واضح أمحد مرحلة جد هامة وحساسة ملستقبل املواهب ومصلحة الكرة اجلزائرية وهذا ما أشا
) ، كما أن هناك نقص يف برامج تكوين املدربني يف الرتبصات حيث 2009موفق صاحل، - الوسني سليمان 

ختلو من مقاييس خاصة بكيفية انتقاء واختيار املوهوبني واليت نعتربها مرحلة هامة وأول خطوة حنو حتقيق 
ملالحظة غري كايف ) ، وجيمع أغل2002االجناز حسب (حممد لطفي طه،  بية املدربني على أن االختيار 

م يعتربون كل من اجلانب املهاري والبدين مها املعياران الوحيدان اللذان  الختيار أفضل العناصر، كما أ
جلوانب األخرى املتعلقة بكرة  يرتكزان عليهما أثناء املالحظة وهذا ما يثبت حمدودية املستوى املعريف وخاصة 

بن دمحان -اجلانب املورفولوجي والوظيفي والنفسي لدى املدربني وهذا ما توصل اليه (بن قاصد علي القدم ك
) ، وهذا راجع اىل نقص يف التكوين واملام املدربني بكل ما من شأنه أن يساهم يف رفع كفاءة 2010حممد، 

كرة القدم اجلزائرية وذلك حسب ما املدربني العلمية حيث يعترب هذا األخري عقبة أمام جناح برامج التكوين يف
)، ورغم ذلك  فهم يقرون مبوافقتهم على استخدام االختبارات والقياسات  2004أشار اليه (بن قوة علي، 

كدعامة للمالحظة وهذا يبني أن هناك رغبة وإرادة لدى هؤالء املدربني يف التعلم ورفع املستوى املعريف وهذا ما 
houar abdألداء وحتقيق النتائج املرجوة من االصالح وهذا ما أوصى به (جيب االستثمار فيه لتحسني ا

latif ،2015.(
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الثالث: حمددات االختياراحملور
:03اجلدول رقم 

م2كاج2كااالجـــــابــــةالـســـــؤال
هل لديك دراية سابقة -1

لبعض حمددات االختيار.
النعم

3.8403.950
50%6132%39

هل استخدمت سابقا بعض -2
احملددات كدعامة للمالحظة يف 

عملية االختيار.

النعم
3.84046.87

72%8810%12

هل أنت موافق على أن -3
لطريقة العلمية أكثر  االختيار 
دقة و موضوعية من االختيار 

ملالحظة فقط.

ال أوافقنوعا ماأوافق كثريا

5.99075.19
7794%05%6//

هل توافق على اختيار -4
الالعبني حسب خطوط اللعب

ال أوافقنوعا ماأوافق كثريا
07.8111.46

70%8512%15//
يف رأيك ماهو اجلانب -5

األكثر أمهية اذا ما مت االختيار 
حسب خطوط اللعب.

الوظيفياملورفولوجياملهاريالبدين
5.990

63.21
14%1712%1430%3726%32

).1–ودرجة احلرية ( عدد االقرتاحات 0.05اجلدولية عند مستوى الداللة 2كل قيم كا
احملسوبة 2واجابة عن السؤال األول فان الفرق دال احصائيا حيث أن قيمة كا03من خالل اجلدول رقم 

ض من الدراية  املسبقة مايثبت أن هناك بع0.05عند مستوى الداللة 03.84أكرب من اجلدولية 03.95
م ال يستخدون تلك احملددات وهذا ما يظهر حسب االجابة عن السؤال  بطرق وحمددات االختيار، اال أ

لطريقة 03.84أكرب من اجلدولية 46.87احملسوبة 2الثاين حيث أن قيمة كا ، ويوافقون على أن االختيار 
2يف اجابتهم على السؤال الثالث حيث أن قيمة كاالعلمية هو أكثر دقة و موضوعية من املالحظة وهذا 

11.46احملسوبة 2، وعند اجابتهم على السؤال الرابع فان كا05.99أكرب من اجلدولية 75.19احملسوبة 
نه جيب مراعاة الفروق الفردية 07.81أكرب من اجلدولية  مايثبت أن هناك موافقة وقناعة لدى املدربني 

مبتطلبات خطوط اللعب الثالث ( دفاع، وسط وهجوم) وما يفرضه كل خط من وخاصة ملا يتعلق األمر 
63.21احملسوبة 2حضور بدين ومورفولوجي ووظيفي، ويف اجابتهم على السؤال اخلامس جند أن قيمة كا

الختيار جيب 05.99أكرب من اجلدولية  مايبني أن هناك فرق دال احصائيا لصاحل من يرون أنه عند القيام 
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اة أوال خطوط اللعب الثالث( دفاع، وسط وهجوم) مث متطلباته اخلاصة وكانت أكرب نسبة لصاحل مراع
. 32%والوظيفي ب  37%احملددين املورفولوجي ب

ومن كل هذا نستنتج أن املدربني احلاليني لديهم دراية مسبقة وذلك حبكم أن أغلبيتهم العبني 
عليها أثناء االختيار وبل يوافقون على استخدامها كدعامة مع سابقني بوجود حمددات أخرى ميكن االعتماد 

ا أكثر دقة وموضوعية يف نتائجها إال أن العائق األكرب هو عدم درايتهم بكيفية  املالحظة وعلى أن العمل 
ا وتطبيقها يف امليدان رغم وجود ارادة يف ذلك وهذا هو مكمن اخللل وهذا ما توصل اليه  cherifi)العمل 

ali, 2005) كما نستنتج كذلك أن للمدربني فكرة حول أن لكل خط لعب متطلباته وهذا يف حد ذاته ،
مكسب كون أن كرة القدم احلديثة أصبحت ترتكز يف عملية التدريب على مبدأ التفريد ومنه جيب مراعاة هذه 

م يعتربون أن كل من ) ، كما أ2017النقطة عند االختيار كذلك وذلك ما أشار اليه (عقبويب حبيب، 
ختيار الالعبني حسب متطلبات خطوط  الهتمام اذا ما قمنا  احملددين املورفولوجي والوظيفي مها األوىل 

)و 2015اللعب وهذا ما يتوافق مع توصل اليه كل من (عامر حسني . بن قوة علي . قامسي أحسن، 
(samir chiban, 2010)امليدان هو عدم معرفة املدربني املعرفة ، لكن يبقى العائق أمام تطبيق هذا يف

اجليدة هلذين احملددين ملا يتطلب تكوين خاص فيهما وخاصة بتطبيق خمتلف القياسات املورفولوجية 
واالختبارات الوظيفية وكيفية قراءة النتائج ، ولكن جيب التطرق هلما خالل فرتة الرتبصات ألن الوصول 

ضية وحتقيق االجناز  ل فتحي، للنتيجة الر ).2014يتطلب ذلك آجال ام عاجال وهذا  ما أوصى به (در
صحة الفرضية واليت تثبت النتائج أن معظم 03و 02و 01ويتبني اذن من خالل عرض نتائج اجلداول 

املدربني يستخدمون املالحظة كمعيار أساسي ووحيد الختيار املوهوبني وهذا ما يشكل مكمن اخللل ملا فيه 
ميش ملواهب كان ميكن أن يكون هلا مستقبل واعد ،  كما أن من تدخل ال ذاتية يف احلكم مع اقصاء أو 

ن  للمدربني قناعة حول أمهية االختبارات والقياسات العلمية من حيث الدقة واملوضوعية وكذلك على دراية 
يفية لكنت هذا لكل خط لعب متطلباته يف حالة تساوي اجلانب املهاري والبدين من حمددات مروفو وظ

يتطلب جمهودات جبارة من القائمني على شؤون الكرة اجلزائرية يف االستثمار يف هؤالء املدربني وخاصة من  
مج خاص يف  جلانب املعريف والعلمي وذلك بوضع بر كانوا العبني سابقني واالستثمار يف جتربتهم وتدعيمهم 

ال أثناء تكوينهم ملا ملوضوع االنتقاء و  لغة لتحقيق األهداف املسطرة للنهوض هذا ا االختيار من أمهية 
) و 2008) و (حجار حممد خرفان، 2004لكرة اجلزائرية وهذا ما يتفق عليه كل من (بن قوة علي، 

)houar abd latif ،2015.(
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:االستنتاجات والتوصيات
ة املناسبة وهي:مت التوصل اىل االستنتاجات التالية بعد استخدامنا للوسائل االحصائي

 اعتماد أغلبية املدربني على املالحظة كوسيلة أساسية وطريقة الختيار الالعبني دون استخدام
مج وطين موحد  ذه األمور العلمية من جهة و عدم وجود بر االختبارات والقياسات لقلة معرفتهم 

االنتقاء.وحول كيفية االختيار
 ملا يتعلق األمر مبصري ومستقبل املواهب عند اختيارها عدم العمل كطاقم تدرييب موحد وخاصة

وانفراد املدربني بذلك لوحدهم.
 حملددات لالختيار تدعيما للمالحظة حىت يكون العمل أكثر دقة وجود قابلية لدى املدربني للعمل 

وموضوعية.
:وعليه يوصي الباحث مبا يلي

ات االنتقاء واالختيار املختلفة حسب ضرورة توحيد برامج التكوين وخاصة فيما يتعلق مبحدد-
متطلبات كل فئة عمرية وكل خط لعب من طرف املديرية الفنية الوطنية لرفع من املستوى املعريف 

للمدرب اجلزائري .
ستعمال القياسات واالختبارات العلمية حىت تكون - ملالحظة  ضرورة تدعيم عملية االختيار 

النتائج أكثر دقة وموضوعية.
ملتابعة االهت ملوهبة اجلزائرية من مرحلة اكتشافها اىل مرحلة العطاء لتحقيق االجناز وذلك  مام أكثر 

ملراقبة والتقومي بعيدا عن الذاتية. املستمرة عرب خمتلف املراحل العمرية بوسائل علمية تسمح 
:املصادر و املراجع

بية عند مدريب كرة القدم اجلزائرية ومدى انعكاسها الثقافة التدري). 2010بن دمحان حممد. (- بن قاصد علي -1
ضية على مقومات العملية التدريبية. لة العلمية لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والر العدد السابع.- اجلزائر: ا

ت معيارية الختيار املوهوبني بني الناشئني كرة القدم.). 2004بن قوة علي. (-2 لة العلمية اجلزائر: احتديد مستو
ضية  العدد الرابع.- لعلوم وتقنيات االنشطة البدنية والر

ت معيارية الختيار املوهوبني الناشئني ملمارسة كرة القدم الفئة العمرية ). 2004بن قوة علي. (-3 حتديد مستو
ضيةسنة.11-12 لة العلمية لعلوم وتقنيات االنشطة البدنية والر لثالث.العدد ا-اجلزائر: ا

ت معيارية لبعض املهارات االساسية عند العيب كرة القدم الناشئني ). 2004بن قوة علي. (-4 - 16حتديد مستو
دذيس. مستغامن. اجلزائر.سنة.14 اجلزائر: جامعة عبد احلميد ابن 
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ن. (-5 قاء العيب كرة القدم بطارية اختبار لتقومي بعض القدرات البدنية و املهارية اثناء انت). 2012بوحاج مز
اجلزائر.سنة.19-17صنف اواسط 

). فاعلية التدريب على مالعب مصغرة يف منية بعض املتطلبات البدنية واملهارية 2012(حجار حممد خرفان.-6
.3للناشئي كرة القدم.جامعة اجلزائر

ضي للجنسني من الطفولة اىل املرا). 1996محادة, مفيت ابراهم. (-7 القاهرة: دارالفكر العريب.هقة.التدريب الر
ل فتحي. (-8 مقاييس البناء والتكوين اجلسمي وعالقته مع بعض املتطلبات البدنية والوظيفية لالعيب  ). 2014در

ديس . مستغامن.كرة القدم حسب مراكز اللعب. اجلزائر: جامعة عبد احلميد ابن 
عالقة الذات اجلسمية ببعض املتغريات الوظيفية لالعيب  ). 2015عامر حسني . بن قوة علي . قامسي أحسن. (-9

ضية كرة القدم حسب مراكزهم أثناء مرحلة االنتقاء. لة العلمية لعلوم وتقنيات االنشطة البدنية والر اجلزائر: ا
.مستغامن . العدد الثاين عشر.

يب كرةالقدم اجلزائرية حسب مستوى املؤشرات الفيسيولوجية واملورفولوجية عند الع). 2017عقبويب حبيب. (-10
ديس. مستغامن.ومراكز لعبهم. اجلزائر: أطروحة دكتوراه . جامعة عبد احلميد ابن 

ضية. حلوان . مصر. مركز الكتاب للنشر2003ليلى السيد فرحات. (-11 )..القياس واالختبار يف الرتبية الر
ضيني.األسس النفسية النتقاء ). 2002حممد لطفي طه. (-12 القاهرة . اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية.الر
دراسة واقع وطريقة انتقاء املواهب الشابة لكرة القدم ). 2009موفق صاحل. (-واضح أمحد الوسني سليمان -13

رادو .حيدرة. ضية. العدديف أكادميية  لة العلمية لعلوم وتقنيات االنشطة البدنية والر الثاين عشر.اجلزائر: ا
:للغة األجنبية املراجع 

14- Alexander dellal ) .2008 .( Le football de l'entrainement à la performance .
france: amphora . paris.
15- cherifi ali ) .2005 .( la valeur des considérations motrices dans la formation
des jeunes sportifs des clubes algeriens .cas des footballeures .algérie: revue
staps. mostaganem. 5 em edition.
16- houar abd latif ) .2015 .( Elaboration d'un programme informatique pour
orienter les jeunes footballeurs vers des compartiments de geu à base du
profile morphologique et des attributs de l'aptitudes physique et technique .
algérie: université abd el hamid ibn badis.mostaganem.algérie.
17- samir chiban ) .2010 .( les dimensions corporelles en tant que critér de
sélection les jeunes footballeursalgérien de 15-16 ans .france: université claude
bernard , lyon 1.
18- www.radioalgerie.dz ). تم االسترداد من 2017, 2702. ( www.faf.dz.
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ضي يف التشريع اجلزائري عقد التدريب الر

فضل حممدط 2د.عباسة طاهر- 1. 

ديس  مستغامنكلية احلقوق والعلوم السياسية.1 جامعة عبد احلميد بن 
ديس  مستغامنكلية احلقوق والعلوم السياسية.2 جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
ضيني وإع يئة الر ت من الضروري اللجوء إىل خدمات املدربني سواء تعلق دف  دادهم للمنافسات، 

ضات الفردية أو اجلماعية. لر األمر 
لنادي، وكذا  ً البحث عن التكييف القانوين للعقد الذي يربط هؤالء املدربني  من هذا املنطلق، أصبح ضرور

يع اجلزائري.االلتزامات املرتتبة عن هذا النوع من العقود يف التشر 
ضي، عقد العمل، القانون األساسي، األجوركلمات مفتاحية:  املدرب، الر

Résumé
Pour préparer un sportif à des compétitions, il est nécessaire d'utiliser les

services d'entraîneurs, que ce soit dans les sports individuels ou collectifs.
De ce point de vue, il est nécessaire de rechercher la qualification

juridique du contrat qui lie ces formateurs au club, ainsi que les obligations
résultant de ce type de contrat dans la législation algérienne.

Mots-clés: Coach, Sportif, Contrat de travail, Statuts, Salaires.
---------

Abstract:
To prepare sportsman for competitions, it is necessary to use the services

of coaches, whether in individual or collective sports.
From this point of view, it is necessary to seek the legal qualification of the

contract which binds these trainers to the club, as well as the obligations
resulting from this type of contract in the Algerian legislation.

Keywords: Coach, Sportsman, Employment Contract, Statutes, Wages.
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مقدمـــة
هتمام كبري من الفقه القانوين وأصبح يرتكز حتضى دراسة نظرية العقد وتطبي ا يف العقود املسماة  قا

لقبول من غري احلاالت الواردة حتت بند العقود املسماة يف  البحث القانوين على بعض صور ارتباط االجياب 
ا تثري مشكالت عملية حقيقية، فيحاول الوقوف عند هذه الصور  وحتليلها القانون املدين، اليت جيد الفقه أ

) خاصة وأن contrats nommésوحماولة أدراجها حتت إحدى التكييفات القانونية للعقود املسماة (
ا (ضحى حممد سعيد  لنظر للخصوصية اليت تنفرد  هذا النوعمن العقود أصبح يستحق التنظيم 

الت اليت حتتاج ) فعقد التدريب وبوصفه من العقود الغري املسماة أصبح يطرح عدة تساؤ 2005النعمان.
للبحث يف حماولة للوصول إىل اجابة عنها ولعل أهم هذه التساؤالت هي ما هو التكييف القانوين لعقد 
ضي وما هي خصائصه وما هي االلتزامات الناشئة عن هذا النوع من العقود    يف التشريع  التدريب الر

اجلزائري.
املبحث األول : مفهوم عقد التدريب وخصائصه 

خالل هذا املبحث سنحاول معرفة موقف املشرع اجلزائري من خالل دراسة املرسوم التنفيذي رقم من 
(entraineurs) 06/297احملدد للقانون األساسي للمدربني(املرسوم التنفيذي رقم 06/297

(statut des (املطلب األول) ضي يف مقسمني هذا املبحث إىل مطلبني، مفهوم عقد التدريب الر
صائص هذا العقد يف (املطلب الثاين).وخ

ضي  املطلب األول مفهوم عقد التدريب الر
هو يف حبث دائم عن نتائج وألقاب قد  ضي سوآءا كان حمرتفا أو هاو ممّا ال شك فيه أّن أي ر

ضية  ومن هنا أصبحت احلاجة امللحة للمدربني )performances sportives(حتسن من أداءاته الر
ضات الفردية أو اجلماعية.أمر ض لنسبة للر ضي، سواء  روري يف جناح أي نشاط ر

فأندية كرة القدم مثال أصبحت تتهافت على خدمات املدربني الكبار ولو من جنسيات اجنبية وهذا 
ملراكز األوىل ونيل األلقاب والبطوالت. للظفر 

لني الذين يضمنون تنشيط ممارسة كل األشخاص املؤههم"06/297إّن املدربني حسب املرسوم 
ضيني وحتضريهم وتدريبهم قصد املشاركة  ضي أو جمموعة الر ضي وتربية الر اختصاص ر

ضية" (املادة ( ضية وحتقيق األداءات الر )06/297) من املرسوم 02يف املنافسات الر
(Toute personne qualifiée assurant l’animation d’une discipline sportive) .

ضي طبقا للتشريع اجلزائري، أّما عن مهامه فتتلخص يف ما يلي : هذا عن مفهوم املدرب الر
ضي مبناسبة الرتبصات واملنافسات؛ طري ومرافقة الر
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ضي من حيث التكوين والرتبية؛ ضمان حتضري الر
 ضية الشابة وانتقائها وتوجيهها؛ تطبيق معايري اختيار املواهب الر
ضية وإسرتاتيجية تطوير النادي؛ اقرتاح السياسة الر
 .ضي املشاركة يف تكوين مستخدمي التأطري الر

ضي كما يبدي رأي يف أي توظيف أو  إبداء الرأي بشأن اجلانب التأدييب الذي خيضع له الر
ضة اجلديد(املادة( ضيني. ما جيب التذكري به أن قانون الر ) 13/05ون رقم ) من القان59حتويل للر

ضي على غرار املدربون التقنيون والذين ميارسون  يكون قد أدرج املدربني ضمن مستخدمو التأطري الر
ضة وشبه الطبيني. مهام اإلدارة والتسيري وأطباء الر

املطلب الثاين : خصائص عقد التدريب
) فإن من بني خصائص 2005على ضوء بعض الدراسات الفقهية (األستاذ ضحى حممد سعيد النعمان.

عقد التدريب أنّه:
 نّه عقد تباديل؛ عقد ملزم للجانبني أو 
أنه من عقود املعاوضة؛
عقد مستمر التنفيذ؛
أنّه عقد رضائي؛
 .من العقود اليت تقوم على االعتبار الشخصي

لعودة إىل أحكام املواد  فإنّنا نستخلص ما يلي:06/297من املرسوم 24و22،23أّما 
 قي عقود العمل التقليدية اليت ميكن إبرامها ملدة غري أنّه عقد عمل حمدد املدة، وهذا ما جيعله خيتلف عن 

.90/11) طبقا للقانون رقم C.D.Iحمدودة ( 
 ضية أنه عقد شكلي، مبعىن أنه خيضع لشكلية معينة وهي وجوب إيداعه واملصادقة عليه من االحتادية الر

) خبالف عقود العمل الكالسيكية Nul effetملصادقة يعد العقد عدمي األثر (املعنية، وبدون هذه ا
اليت ال ختضع ألي شكلية أو مصادقة.

،لتايل ال ميكن إيداع أنّه عقد مكتوب، حبيث ال ميكن تصور عقد مدرب غري مكتوب أي شفهي و
لنسبة للقانون   الذي يقبل ويعرتف 90/11وتسجيل واملصادقة على العقود الشفوية كما هو احلال 

) 08لعقود الشفهية، مبعىن أن عالقة العمل قد تنشأ بعقد كتايب أو غري كتايب، حسب املادة الثامنة (
اعتمدت 2016من قانون عالقات العمل (جيب اإلشارة أّن االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خالل موسم 

.(contrat type)على عقد منوذجي للتدريب 
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ة. املطلب ال ثالث: متييز عقد التدريب عن بعض العقود املشا
ضي عن طريق فصله ومتييزه عن النظم القريبة منه، فقد يتصور وجود  يتحدد نطاق عقد التدريب الر
شبه كبري بينه وبني عقود أخرى كعقد االستعمال ن الذي يلتزم مبقتضاه أحد الطرفني أن ميكن الطرف 

)2009ة أو ملعب مع تقدمي أدوات االستعمال (فرات رستم أمني اجلاف.األخر من استعمال صال
يئة املكان، واستعمال العتاد،  غري أّن االستعمال يتميز عن نشاط التدريب، فاألول ينصب على 
يف حني أن الثاين ينصب على التدريب الالعبني وتكوينهم وتربيتهم وتلقينهم جمموعة من املعلومات النظرية 

ية اليت تساعدهم على اكتساب مهارات تؤهلهم للفوز يف املنافسات.والعلم
ضي عن عقد التمهني  أوال : متييز عقد التدريب الر

ضي مع عقد التعليم املهين كون املتدرب يف كال العقدين تنقصه اخلربة  يشرتك عقد التدريب الر
غري أّن اخلالف يكمن يف كون الالزمة فيحاول احلصول عليها من خالل طلب خدمات معلم أو مدرب

) هو عقد تلتزم مبوجبه املؤسسة املستخدمة بضمان تكوين 81/07من القانون رقم 10التمهني (املادة 
لعمل لديها طيلة مدة العقد، ويتقاضى عن ذلك أجرا مسبقا  مهين منهجي للمتمهن، يلتزم مقابل ذلك 

حيدد سلفا.
ضي خيتلف عن عقد التمهني من عدة من التعريف الذي جاء به قانون التمه ني يظهر أن عقد التدريب الر

نواحي:
 عقد التمهني غالبا ما يربم بني شخص طبيعي من جهة وهو ممتهن وشخص معنوي املتمثل

ضي تكون أطرافه دائما  يف اهليئة املستخدمة من جهة أخرى، يف حني أن عقد التدريب الر
ضي من  نية.أشخاص طبيعية، املدرب الر جهة والالعب أو جمموعة الالعبني من جهة 

 املمتهن يف عقد التمهني يتقاضى أجرا مقابل العمل املقدم عن فرتة التمهني، يف حني املدرب هو
ضيني. من حيصل على أجور وتعويضات عن خدمات التدريب املقدمة لفائدة النادي أو جمموع الر

ع لقانون العمل واالتفاقيات اجلماعية للهيئة املستخدمة املمتهن يف عقد التمهني يعترب أجري وخيض
وأنه يستفيد يف إطار التغطية االجتماعية من الضمان االجتماعي والتأمني من احلوادث العمل واملنح 

)81/07من القانون رقم 16العائلية (املادة 
من القانون رقم 25ة (املادة كما ختضع النزاعات املرتتبة عن تنفيذ عقد التمهني إىل إجراءات املصاحل

ضي فال يعترب أجريا وال يستفيد من احلماية 81/07 ضي املستفيد من خدمات املدرب الر ) أّما الر
ضي يف إطار ما يسمى بنظام  ت القضاء االجتماعي، إال إذا مارس نشاطه الر االجتماعية وكذا ضما

ضي(املرسوم التنفيذي رقم  ).15/73االحرتاف الر
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ضية  نيا: متييز عقد التدريب عن عقد املسابقة الر
ضية بروح تنافسية تنتهي  ضية ميارس أشخاصها لعبة ر ضية هي منط من أمناط األنشطة الر املسابقة الر

ضية والتتويج بتفوق 2009مبعرفة املتفوق فيهم(فرات رستم. ) فاهلدف من التدريب هو االعداد للمسابقة الر
ضي.ر

ضية وهدف التدريب  دف الدخول يف املسابقة الر ضي، قد يتم  خنلص إىل القول أن عقد التدريب الر
ضي وكالمها ممكن أن يكون بعوض أو  ضية، ويتمثل يف التفوق الر ضي هو هدف ممارسة املسابقة الر الر

التفوق ملصلحة شخص معني هو بدون عوض ولكن العقد بني املدرب واملتدرب تشرتك فيه نية الطرفني يف
لنسبة للمتعاقدين متعارضة، فكل منها يبغي الفوز لنفسه واخلسارة  املتدرب أّما يف عقد املسابقة، فاملصلحة 

) . 2009ملنافسه (فرات رستم.
ضي املطلب الرابع: التكييف القانوين لعقد التدريب الر

م املشتغلني إّن حتديد الطبيعة القانونية ألي عقد من العقو  د يعد من أهم الّدراسات القانونية اليت 
بدراسة القانون، فإضفاء وصف قانوين معني على عقد من العقود يفيد يف معرفة الّنظام القانوين الذي خيضع 

) ما جيب اإلشارة إليه، أنّه غالبا ما يذهب قصد الباحثني 2007له هذا العقد(عبد احلميد عثمان اخلفي. 
لعكس، على الرغم من وجود الفارق بينهما، فإذا كان إىل إعطاء معىن التكييف للطبيعة القانونية أو 

التكييف يعين إعطاء الوصف القانوين الصحيح للواقعة املعروضة، فالطبيعة حتدد نوع القانون املطبق (القانون 
لألحو  أو قانو جتار مدنيا أو قانو ال الشخصية، أّما التكييف فهو انطالقة مبعناه اخلاص) كما لو كان قانو

تطبيق القانون على الواقعة املعروضة أمام القاضي لينتهي إىل كون العقد حمل النزاع هو عقد اجيار أم بيع 
).2009وبطبيعة احلال فاملعىن الذي نقصده هنا هو التكييف القانوين (فرات رسم.

ضي، فهل هذا العقد  يعد نوعا أخذ الفقه على عاتقه مواجهة مشكلة التكييف القان وين لعقد التدريب الر
من أنواع عقود العمل ،وتطبق عليه  قواعد وأحكام هذا العقد، أم أنّه عقد مقاولة خيضع لقواعد قانونية 

) فال هو من طائفة contrat suis generisمفصلة ضمن القانون املدين، أم أنه عقد ذو طبيعة خاصة (
قبيل عقود املقاولة ملا يتصف به من خصائص ختتلف عن خصائص هذين العقدين.عقود العمل وال هو من

ضي عقد عمل أوال : عقد التدريب الر
يرى جانب من الفقه أن عقد العمل وعقد التدريب يشرتكان من حيث العناصر املكونة هلذه العقود 

مقابل أجرة يلزم بدفعها الطرف األخر.مادام أن كالمها يردان على أداء عمل يلتزم به أحد الطريف العقد يف
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ضي على أنه عقد عمل مادام توافر عنصر العمل واألجر دون  ومن هنا مت تكييف عقد التدريب الر
) املتمثلة يف خضوع املدرب لرقابة وإشراف النادي كهيئة la subordinationإمهال عنصر التبعية (

مستخدمة.
ه أمهيته يف عقد العمل وهو املدة، حيث ال نتصور أن يربم مدرب كرة هذا كما ال ميكن انكار عنصرا أخر ل
قدم عقد تدريب ملدة غري حمددة زمنيا.

ضي عقد مقاولة نيا : عقد التدريب الر
نّه: " عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن 549عرفت املادة  من القانون املدين اجلزائري عقد املقاولة 

ي عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد األخر"، يظهر من التعريف املقدم، إّن كال من عقد يصنع شيئا وأن يؤد
ضي وعقد املقاولة ينصبان على أداء عمل يلتزم به أحد الطريف العقد مقابل أجر ولكن على  التدريب الر

ح بني العقدين ال ميكن الرغم من هذا التشابه املوجود بني عقد التدريب وعقد املقاولة، فإّن هناك تباين واض
ضي وطبيعة التزام املقاول الذي  إغفاله، فمن حيث طبيعة التزام املدرب الذي ينشأ عند عقد التدريب الر
ينشأ عن عقد املقاولة، فاألصل يف التزام املدرب ـ يف الغالب ـ   هو التزام ببدل عناية وليس بتحقيق نتيجة، 

التزام بتحقيق نتيجة وليس بدل عناية، فااللتزام الذي يتعهد به املقاول، أّما املقاول فاألصل يف التزامه أنه 
) ومن جهة 2005تتحدد نتيجته بتحقيق أداء أو اجناز معني بذاته وحمدد يف شكله النهائي(فرات رستم.

أخرى فاخلالف بني العقدين يكمن يف أن شخص املقاول ليس حمل اعتبار خبالف شخصية املدرب واليت 
لنظر إىل الكفاءة contrat intuitu personnae)حمل اعتبار عند التعاقد (تكون أصال وهذا 

متام التدريب فإّن عقده ينقضي دون إمكان التنفيذ  واملؤهالت الشخصية فلو تويف مدرب أو عجز عن القيام 
).2009على تركته (فرات رسم.

ضي لثا: موقف املشرع اجلزائري من تكييف عقد التدريب الر
ائيا يف مسألة التكييف القانوين لعقد  إّن املؤكد والغري متنازع فيه أّن املشرع اجلزائري يكون قد فصل 

ضي وهذا من خالل تصفحنا للمرسوم التنفيذي رقم والسيما أحكام املواد من 06/297التدريب الر
العمل هلذه الفئة من األجراء.من نفس املرسوم التنفيذي واخلاصة بعالقات 32إىل نص املادة22املادة

)، ويتم CDD) اعتربت العقد املربم هو عقد عمل حمدد املدة(22فالفقرة الثانية من نص املادة (
) أّما الفقرة الثالثة من 90/11اخلاص بعالقة العمل (القانون رقم 90/11تنفيذه طبقا ألحكام القانون 

ضية املختصة من أجل املصادقة ) فأخذت هذا العقد إىل وجوب إيد22نص املادة ( اعه لدى االحتادية الر
)homologation سبق إلحدى حماكم جملس قضاء وهران أن رفضت دعوى مدرب على أساس أّن) (
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ضية.) وبدون هذا االجراء يبقى العقد عدمي  العقد الذي حبوزته غري مسجل ومصادق عليه من االحتادية الر
.24الثانية من املادة ) حسب الفقرةnul effetاألثر (

ومن هنا ميكن القول أن عقد عمل املدرب و خالفا لعقود العمل التقليدية، خيضع لشكليات املصادقة، هذه 
املصادقة ال يتطلبها القانون يف عقود العمل بل الرتاضي و االجر  يكفيان إلبرام مثل هذه العقود (هناك من 

ضية يعترب انتهاك ملبدأ الّرضائية الذي حيكم العقود).اعترب أن اشرتاط املصادقة يف العقود ال ر
من املرسوم السابق الذكر جيب أن يتضمن 23ما جتب اإلشارة إليه أّن عقد عمل املدرب وحسب املادة

وحتت طائلة البطالن:
 موضوع العقد والنتائج املرجوة؛
 حقوق والتزامات املدرب؛
 مدة وسبب العقد؛
 والعطل؛تنظيم ساعات العمل
األحكام املالية، األجور والتعويضات؛
كيفيات مراجعة و فسخ العقد؛
.اية العقد دخول حيز التنفيذ و

أّما فيما خيض النزاعات  اليت ميكن أن تنشأ عند تنفيذ هذا النوع من العقود وإضافة إىل   وسائل تسوية 
كطريق بديل بعد تعثر (l’arbitrage)نزعات العمل الفردية، استحدث هذا املرسوم إجراءات التحكيم، 
).06/297من املرسوم 32إجراءات املصاحلة على مستوى االحتادية أو الرابطة املختصة (املادة 

ره القانونية املبحث الثاين: أركان عقد التدريب و أ
ضي (املطلب االول)،  مث عرض سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق ألركان عقد التدريب الر

االلتزامات القانونية للمدرب من خالل املطلب الثاين، وتليه حقوق هذا االخري جتاه النادي أي التزامات 
اللتزامات يف عقد التدريب  ضي يف مواجهة املدرب (املطلب الثالث)، وأخريا جزاءات االخالل  النادي الر

ضي ( املطلب الرابع). الر
ريباملطلب االول: أركان عقد التد

تطبيقا للقواعد العامة اليت حتكم العقود، فإّن لعقد التدريب ثالثة أركان أساسية تتمثل يف الرتاضي واحملل 
احملل يف عقد التدريب هو اخلدمة اليت يقدمها املدرب ويلتزم بتأديتها، واملتمثلة يف تدريب والّسبب. إنّ 

مج املتفق عليه يف العقد. أّما السبب يف عقد التدريب فهو الغرض الذي  الالعب أو الالعبني حسب الرب
)2009يسعى إليه كل طرف للوصول إليه من خالل هذا العقد (فرات رستم.
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ضي يفرض علينا التعريف بطريف العقد و هذا قبل دراسة احملل والسبب. إّن الكالم يف أركان عقد التدريب الر
ضي أوال: طرفا عقد التدريب الر

غالبا ما يربم عقد التدريب بني املدرب والنادي، مادام أن القانون اشرتط املصادقة على عقود التدريب 
ضية املعنية  ضية ، من طرف اهليئات الر فيمكن اعتبار االحتادات أو الرابطات كأطراف متدخلة يف العقود الر

ضي، كما هو الشأن يف حالة جلوء العب التنس أو  وقد يكون الالعب طرفا يف العقد عوض النادي الر
السباح إىل مدرب خاص، ففي هذه احلالة عقد التدريب يربم بني هذا الالعب ومدربه مباشرة دون تدخل 

ي.الناد
طبقا لألحكام العامة اليت حتكم تكوين العقد جيب توافر إرادتني متوافقتني، فإذا كان الرتاضي  يكفي لوجود 
العقد، فإنّه ال يكفي لصحته، بل جيب لكي يعترب العقد صحيحا، أن يكون صادرا من شخصني يتمتعان 

العيوب اليت تشوب الرضا (فرات ألهلية الالزمة لعقده، و أن يكون رضا كل منهما سليما، أي خايل من
).2009رستم.

املدرب :- 1
ألهلية القانونية الالزمة إلبرام العقد، أي االهلية العامة للمدرب اليت متكنه من  جيب أن يتمتع املدرب 

إبرام العقد حسب القواعد الواردة يف القانون املدين.
ا صالحية ا ملدرب للقيام بعملية التدريب لألندية والفرق اليت تعاقدت أّما األهلية اخلاصة للمدرب فيقصد 

من 16معه، فالكفاءة واملؤهالت الفنية والعلمية هي اليت تؤهل املدرب ملباشرة مهنة التدريب، فمثال املادة 
كان أن ميارس وظائف مدرب إذا مل يكن حاصال على 06/297املرسوم رقم  نصت على أنه ال ميكن أ

ت أو الرابطات املختصة شهادات وإجاز  (licence d’exercice)ات تسلم له من االحتاد
دف الالعب:-2 ضي إىل مدرب يكون  ميكن لالعب أن يكون طرفا يف عقد التدريب، فلجوء هذا الر

ضي. حتسني االداء الر
ضي حسب نص املادة  ملمارسة ، "هو كل ممارس معرتف له طب13/05من قانون رقم 58إّن تعريف الر يا 

ضية ". ضي أو مجعية ر دي ر على إجازة ضمن  ضية و متحصل قانو الر
ضي اهلاوي  ضي احملرتف (sportif amateur)وهنا جيب التمييز بني الر sportif)والر

Professionnel) ضي احملرتف يتقاضى مقابال عن العمل الذي يؤديه للنادي، فإن ، فإذا كان الر
لنسبة له نشاطا رئيسيا و ال يتقاضى مقابلها أجر، بل تسدد له تعويضات الر ضة  ضي اهلاوي ال متثل الر

ضي. مقابل املصاريف اليت أنفقها خالل ممارساته للنشاط الر
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ضي:- 3 ضي هذا النادي نصت عليه النادي الر غالبا ما يكون الطرف الثاين يف العقد هو النادي الر
ضية هاوية وأخرى نوادي 13/05ا بعدها من قانون وم72املادة  ، حيث صنفت النوادي إىل نوادي ر

ضية  ضية حمرتفة، فإذا كان النادي اهلاوي ميثل مجعية ر ذات نشاط غري (association sportive)ر
ضية احملرتفة تعترب شركات جتارية ذات هدف مربح و تسري طبقا ألحكام قانون اجلمعيات، فإن النوادي الر

ضي  و ختضع ألحكام القانون التجاري.(société commerciale à objet sportif)ر
نيا: احملل والسبب يف عقد التدريب

ضيني، أي النشاط  ضة املراد تدريبها وتعليمها لالعبني أو الر احملل يف عقد التدريب هو نوع الر
ضي التنافسي. الر

ضية حسب فلو نتصفح قانون الر ضة اجلديد، فأنّنا سوف نالحظ أن املشرع قسم األنشطة البدنية والر
طبيعتها ونظمها كما يلي:

ضة املدرسية واجلامعية؛ الر
ضة العسكرية؛ الر
 ضة االشخاص املعوقني؛ ر
ضة املنافسة؛ ر
ضة النخبة واملستوى العايل؛ ر
ضة للجميع؛ الر
ضة يف عامل الشغل؛ الر
ضات التقليدية.( املادة األل ).13/05من قانون 13عاب والر

ضية رمسية وأخرى غري  ضية فردية وألعاب مجاعية وألعاب ر ضات إىل ألعاب ر كما ميكن تقسيم الر
ضية غري تنافسية. ضية تنافسية وألعاب ر رمسية وهناك ألعاب ر

لّنسبة للمدرب هو ا ضي هو قيام أّما السبب يف عقد التدريب  لّنسبة للنادي الر حلصول على أجور، و
ضيني بغية احلصول على أرقام قياسية وألقاب  لشكل والطريقة اليت حتسن من أداء الر املدرب بتدريب الفريق 

وبطوالت.
املطلب الثاين: االلتزامات القانونية للمدرب

داء عموما يقسم الفقه االلتزامات من حيث احملل إىل التزا م بنتيجة أو االلتزام بوسيلة، فهل املدرب يلتزم 
، األصل (Obligation de moyen)أو التزام ببذل عناية؟ (obligation de résultat)نتيجة 

يف التزام املدرب هو التزام بوسيلة أو ببذل عناية يف التدريب، وذلك لتدخل عنصر االحتمال يف النتيجة واليت 
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إرادة املدرب وحده، وذلك ألن املدرب مهما حاول يف إيصال املعلومات النظرية ال ميكن أن تتوقف على
والعملية إىل الالعب، يبقى الدور الرئيسي لالعب يف استيعاب هذه املعلومات وتطبيقها عمليا  لذلك ال 

ملدرب مل يبذل ميكن مساءلة املدرب عن عدم حتقيق النتيجة اليت يبتغيها الطرف األخر إال يف حالة إثبات أّن ا
ضي اليت تربم بني 2005العناية  الواجبة عليه (فرات رستم. .) إال أنّه حاليا أن أغلب عقود التدريب الر

لكأس أو  ضة كرة القدم، تتضمن بنودا مفادها أنه على املدرب الفوز  النوادي واملدربني، السيما يف ر
العقد إىل الفسخ مبعىن أن العقد قد تضمن شرطا البطولة، أو التأهل إىل دور تصفوي معني، وإال تعرض

داء (clause Résolutoire)فاسخا  ،و من هنا ميكن القول أن املدرب يف هذه احلالة يكون قد التزم 
نتيجة وليس االلتزام  بوسيلة وبذل العناية.

ريب يلتزم مبوجبه املدرب لّنسبة للمشرع اجلزائري يف رأينا ال ميانع من إدراج أي بند أو شرط يف عقد التد
لعكس يف نظر املشرع فإّن االلتزام  يصال النادي إىل األدوار النهائية بل  داء نتيجة معينة، كأن يلتزم مثال 

وبصيغة األمر 06/297من املرسوم 23بنتيجة معينة يعترب شرطا يف العقد وهذا ما جاء يف أحكام املادة 
يت: املوضوع واألهداف والنتائج املنتظرةجيب أن يتضمن عقد العمل، " أنّه ".حتت طائلة البطالن، ما 

املطلب الثالث: التزامات النادي اجتاه املدرب
ر  ما دام أّن عقد التدريب من العقود امللزمة للجانبني، فإّن هذا العقد يرتب جمموعة من اآل

ضي. ومن األمثلة على هذه االلتزامات اليت وااللتزامات واليت تقع على عاتق الطرف األخر وهو الن ادي الر
ا النادي هي تقدمي املعدات واآلالت  الضرورية يف إجناز برامج التدريب. يتعهد 

وأّن أهم االلتزامات املفروضة على النادي كهيئة مستخدمة هو االلتزام بدفع االجر كركن أساسي يف عقد 
ضي، هذا االجر الذي يدفع يف املكان والزمان املتفق عليه.التدريب الر

ضية حمضة، كالتزام الالعب بتخصيص وقت للتدريب،  هناك جمموعة  أو طائفة من االلتزامات ذات طبيعة ر
تباع  ضي  خر عن مواعدها، أو تغيب دون عدر مشروع، وكذا التزام الر ي جزء منها، أو  دون تفريط 

يتناول إال االغذية  اليت يقررها املشرف الغذائي، وهذا مع مراعاة نظام غذائي معني، فالالعب احملرتف ال 
ي إدالء أو تصريح إال بعد  نظام االسرتجاع والرّاحة حسب طبيعة املنافسة وعدم اللجوء إىل الّصحافة 

) 2009احلصول على موافقة خطية بذلك (فرات رستم.
la fourniture du)ولكن رغم كل هذا يبقى تقدمي العمل ( travail من أهم االلتزامات اليت يرتبها

ضي احملرتف  ) ، أّما عن حقوق املدرب  يف ظل Serge Pautot, Michel Pautotعقد الر
التشريع اجلزائري، وعلى غرار احلق يف األجر والتعويضات يستفيد املدرب من نظام احلماية االجتماعية 
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امني ضد خماطر املنافسات، دون إغفال عملية التكوين ) والطّبية والت16/152(املرسوم التنفيذي رقم 
املستمر وجتديد املعارف وحتسني املستوى.

ضي: اللتزامات يف عقد التدريب الر املطلب الرابع: جزاءات االخالل 
قد ال يتحقق تنفيذ االلتزام التعاقدي يف مجيع االحوال، فقد يهمل الطرف االخر تنفيذ التزامه او ميتنع عن 

فيذه، أو يستحيل عليه التنفيذ نتيجة خطأ صادر عنه أو عن الغري، فيحق للمدرب يف هذه األحوال أّن تن
لتنفيذ العيين (فرات رستم. ).2009يطالب بفسخ العقد مع التعويض، أو 

اللتزام  ضي، جبزاء االخالل  اللتزامات اليت يفرضها عقد التدريب الر ميكن تلخيص اجلزاءات االخالل 
حكام العقد.ب دفع االجر، مث جزاء مسؤولية املدرب عن اإلخالل 

اللتزام بدفع األجر:  خر يف دفعها يف وقت أوال: جزاء اإلخالل  إذا تقاعس النادي عن دفع االجور أو 
االستحقاق جاز للمدرب أن يطلب التنفيذ العيين أو فسخ العقد دون االخالل يف حقه يف طلب التعويض.

ستصدار حكم قضائي يلزم الطرف االخر بتسديد ما عليه من أجور، فإّن طلب ويكون الت نفيذ العيين 
املدرب الفسخ، خيضع هذا الطلب لسلطة القاضي التقديرية  الذي له سلطة رفضه إذا كان املقدار املتبقي من 

لنسبة إىل كامل األجر (فرات رستم. )..2009االجر قليال 
اليت توجب على كل 06/297من املرسوم 28دربني اجلزائريني نظمته أحكام املادة إّن دفع األجور للم

ضي احرتام االجرة احملددة يف عقد العمل، وهذا يف أجل أقصاه أخر يوم من كل  دي أو هيكل مجعوي ر
ألجور و التعويضات أو املنح املستحقة للمدرب من هذ ا االخري شهر، مع إمكانية تقدمي كل احتجاج يتعلق 

).06/297من املرسوم التنفيذي 28و23يف اآلجال املنصوص عليها يف العقد (املواد 
أما النزاع يف مادة عقود املدربني فيؤول اختصاصه إىل االحتادية  أو الرابطة املختصة، مع إمكانية املدرب من 

ضي  ون حرمانه من اللجوء إىل عند عدم تسوية نزاعه، وهذا كله د(T.A.S)إخطار حمكمة التحكيم الر
ا (املادة  من املرسوم 32احملكمة املختصة قصد احلصول على حقوقه طبقا لألحكام اإلجراءات املعمول 

.).06/297التنفيذي 
ا قانون  جرة العمل (املواد من 90/11إن االحكام اليت جاء  ) تعترب أحكام عامة 86إىل 80واخلاصة 

ان احكام املرسوم التنفيذي احملدد للقانون األساسي للمدربني تبقى أحكام لنسبة للمدرب ، يف حني
خاصة.

ملسؤولية املدنية للمدرب :  ا إما لثا: جزاء اإلخالل  ضي ال خترج عن كو إّن مسؤولية املدرب الر
لتزام يقرره العقد املربم بينه وبني الطرف األخر، أو تنشأ ع لتزام يفرضه مسؤولية تنشأ عن االخالل  ن إخالل 

). 2009القانون (فرات رستم.
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غالبا ما تنشأ مسؤولية عقدية يتحملها املدرب نتيجة إخالله ببنود العقد، و لكن قد تكون هذه املسؤولية 
ملدرب رابطة عقدية. تقصريية كإصابة الغري ممن ال تربطهم 

لية و هو املسؤولية التأديبية اليت متارسها االحتادية جبوار هذه االمناط من املسؤوليات هناك نوع أخر من املسؤو 
ر عقد التدريب  ، وهذا بسبب سلوك املدرب الغري (suspension du contrat)عن طريق توقيف أ

).06/297من املرسوم 33الالئق أو املخالف لألخالق أو بسبب عقوبة جزائية (املادة 
la suspension de la licence)مارسة كما ميكن للمدرب أن يتعرض للتوقيف إجازة امل

d’exercice) دي جزائري أو أجنيب أو مل يدرج يف 03إذا مل حيصل يف فرتة سنوات على عقد عمل مع 
.)06/297من املرسوم 34إطار الرتبصات املنظمة رمسيا من طرف االحتادية (املادة 

ديني أو أكثر يف نفس ديبية للتوقيف ملدة سنتني يقررها كما يتعرض املدرب الذي يتعاقد مع  الوقت لعقوبة 
ضية الوطنية املعنية (املادة  ضة أو االحتادية الر لر ).06/297من املرسوم 35الوزير املكلف 

ت أو الرابطات ينزل على املدرب  للّرتبصات املنظمة واملربجمة من طرف االحتاد إّن الغياب الغري املربر قانو
ت التأديبية 06/297من املرسوم 36يف عن املمارسة(املادة عقوبة التوق ). ، ما جتب مالحظته أّن العقو

املسلطة على املدرب يف القانون اجلزائري ذات طبيعة ثالثية أي ميكن أن تصدر عن النادي الذي ميارس 
ة عن الرابطة أو سلطته التأديبية يف مواجهة املدرب بوصفه اجري، كما ميكن أن يتلقى هذا املدرب عقوب

االحتادية كجزاء عن إخالله بقواعد ممارسة مهنة التدريب، كما ميكن أيضا أن تتطبق عليه عقوبة قد تصدر 
لنسبة للعقوبة املنصوص عليها يف املادة  ضة كما هو الشأن  لر من املرسوم 25مباشرة عن الوزير املكلف 

التنفيذي السالف الذكر. 
:خامتة

ضي هو عقد عمل من نوع خاص وهذا راجع إىل خصوصية وطبيعة ختاما نقول أن عقد التدريب الر
ضي. النشاط الر

فإذا كانت عقود العمل حترر كتابة أو شفاهة، فإن املشرع اجلزائري ومن خالل املرسوم التنفيذي رقم 
ثبات والنفاذ فقط.يكون قد اشرتط الكتابة يف إبرام عقد التدريب كشرط لصحة العقد وليس لإل06/297

، (CDD)، فإّن عقد التدريب يربم دائما ملدة حمدودة 90/11وخالفا للقواعد العامة واملكرسة ضمن قانون 
(CDI)واليت ميكن إبرامها ملدة غري حمدودة   90/11عكس عقود العمل املنصوص عليها يف قانون 

.90/11من قانون 14و13إعماال ألحكام املواد 
العمل الكالسيكي ال خيضع ألي شكلية وأّن عالقة العمل قد تنشأ بعقد مكتوب أو غري إذا كان عقد 

مكتوب، فإّن عقد التدريب إذا مل تتم املصادقة عليه من االحتادية املختصة فـإنّه يصبح عدمي األثر، وعليه ميكن 
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ضية بل صحة هذه العقود ونفا دها يقتضي إخضاعها القول أّن الرضائية ال تكفي يف إبرام العقود الر
ضية خمتصة وعن طريق عقود منوذجية كما هو الشأن  إلجراءات االيداع و التصديق على مستوى هيئات ر

لّنسبة لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم.
:قائمة املراجع
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ضية  أثر اخلربة و املؤهل العلمي على كفاءة مدرس الرتبية البدنية و الر
للمرحلة الثانوية يف إخراج الدرس

3عطاء هللا أمحد. أ. د - 2د. قامسي بشري - 1عاليل طالب،  .د

ضية  1 ديس  مستغامنخمرب تقومي األنشطة البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضيةالرتبية دمعه2 وهرانجامعة البدنية و الر
ضية  3 ديس  مستغامنخمرب تقومي األنشطة البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
ضية للمرحلة الثانوية يف اخراج التعرف علىدف من خالل البحث إىل كفاءة مدرس الرتبية البدنية و الر

لغ األمهية يف الرفع من كفاءة الدرس، و هلذا الغرض اف رتضنا أن للخربة امليدانية، و التكوين القاعدي دور 
يف حبثنا هذا على املنهج الوصفي بطريقة املسح على عينة من  هذا األستاذ يف إخراج الدرس. و قد اعتمد

ت الغرب اجلزائري مت اختيارهم بطريقة ضية لبعض وال عشوائية، و كان عددهم أساتذة الرتبية البدنية و الر
أستاذا) مجعنا نتائجها بواسطة  أداة قياس متمثلة يف إستبانة مكونة من سبعة حماور ضمت يف جمملها 250(
ا  (77( ) .بعد مجع النتائج وحتليلها إحصائيا مت التوصل إىل أن للخربة املهنية و 0.906) بندا بلغ ثبا

ثريا إجيابيا  اءات التدريسية واستثارت الدافعية لدى التالميذ من قبل أستاذ الرتبية على الكفالتكوين القاعدي 
ضيةالبدنية و  أن اخلربة اليت يكتسبها األستاذ من خالل التخطيط للمواقف التدريسية املختلفة أعطته و، الر

ربة املهنية يف إمكانية التعامل مع هذه الكفاءات والتمكن منها، و قد أوصينا بضرورة إشراك األساتذة ذوي اخل
طري و اإلشراف على تكوين األساتذة اجلدد. 

ضيةمدرسالكفاءة، الكلمات املفتاحية :  اخلربة امليدانية، التكوين القاعدي.، الرتبية البدنية و الر
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The impact   of  both  the  experience  and the level  of  the  instruction
on the  competency  of  the teacher of the physical and sportive  education

at  the  secondary   school  when  performing the course

Summary
This  research  aims at shedding light on the competency  of the teacher of the
physical  and sportive education at the  secondary  school  when  performing
the course  (lesson) for such a  deal  we did suppose that the pratical experience
and the basic training  have  a  graet  importance  in  promoting  the
competency  of  the  teacher  when  dealing  with  his work we did relay on
the  descriptive  methodology  brushing  up a chosen  corpus  distinated to a
group of teachers  of  physical  and  sportive  education   taken from  some
wilayas. Of  algerian west. whom we did chose  at random. They were  250.
and  after. The study. We got  its results  by means  of measurement  device
that was  a questionnaire.that contained            Seven  axes  enchosing  77
articles. wich were  fixed  at  a  rate of 0,96.   After gathering of the results  and
their analysis statistacally we did conclude that both of the professional
experience  and the basic training  have a so positive impact on the
competencies of the. Teacher when  dealing  with work  as well as his pupils
when being thaught –more over this Practice  would  certainly enable the
teacher  to solve  any given complicated situation that  may hamper his duties
at last we did recommend to teachers  who  are mostly experienced to supervise
the ones  who are just  new (beginners )

Key_ words :
Competency _the teacher of physical and sportive education _the basic training
_the professional experience.
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:  مقدمة
التطور الذي يشهده العامل يف خمتلف جوانب احلياة، يفرض على مجيع املؤسسات و املرافق تغيري إن 

ت فالعامنطها اإلداري وحتسينه إىل األفضل، و من ضمنها املؤسسات الرتبوية،  مل اليوم يواجه الكثري من التحد
و املعلم هو أهم ركن من اليت تؤثر بشكل مباشر يف بنية التعليم و بيئته، و أهدافه و إسرتاتيجياته و مناهجه،

أركان العملية التعليمية، و ال ميكن ألي تطوير أن يؤيت مثاره إذا أغفل دور املعلم اختيارًا و إعدادًا و تدريباً 
املعلم يعترب من أهم القوى املؤثرة يف عملية التعليم بصفة خاصة ويف املوقف التعليمي بصفة عامة، وتقومياً. ف

فكم من منهج ال يراعي طبيعة النمو النفسي للتالميذ انقلب أداة تربوية مهمة يف يد معلم قدير، بينما قد 
، ص 1996مزية الغريب، (ر ينقلب منهج تربوي يف يد معلم غري كفء إىل خربات مفككة ال قيمة هلا

أحد أهم املدخالت البشرية للعملية التعليمية إن مل يكن أمهها على اإلطالق فهو العنصر "أيضاهوو. )59
(أبو يف حتقيق أهدافه على حنو أفضل و بكفاءة عاليةوالفعال و املؤثر يف مجيع مدخالت النظام التعليمي 

ضية ال يقل أمهية عن غريه من كما أن دو .)17، ص 2001النجا عز الدين،  ر مدرس الرتبية البدنية و الر
ا، وذلك نظرا لطبيعة املادة و خصوصيا ال الرتبوي بل قد يتعداه أحيا " و هنا يربز دور املدرسني يف ا

ا، كما يوجههم  االت اليت يتمّيزون  ضية يف اكتشاف املواهب وتوجيه الطلبة حنو ا الحرتام مدرس الرتبية الر
و من ،الذات و بناء شخصية متزنة و كما يرشدهم إىل كيفية  التغلب على ما يصادفهم من أمراض اجتماعية

تمع  ا اخلارجون عن ا عتباره من الشخصيات احملبوبة لدى الطلبة و املؤثرة فيهم وتصرفات شاذة يقوم 
صاغية مبا ينصحهم به. من ).151، ص 2008ى السايح حممد، (مريفت علي خفاجة، مصطفيلقى آذا

دة على أن يكون ملما بطبائع التالميذ،  أجل ذلك وجب أن حيصل هذا املدرس على قدر كبري من التعلم ز
وكيفية معاملتهم و طرق توصيل املعلومات إليهم و هذا حيتم عليه أن يكون مطلعا على أحدث ما ينشر يف 

يفقد مكانته العلمية و العملية بني تالميذه، و زمالئه وحميطه ميدان الرتبية و يف جمال ختصصه، حىت ال
لتمكن من الرتبوي. " و يعتمد هذا األمر يف املقام األول توافر املعلم اجليد واملتمكن من املهنة، واملقصود 

ال معرفة و سلوكا. لكفاءات املطلوبة يف هذا ا ال إبراهيم ( زكية إبراهيم كامل، نو املهنة هنا هو وعيه  
لتحقيق هذا فإن ذلك حيتاج إلعدادهم اإلعداد اجليد و).47، ص 2007شلتوت، مريفت علي خفاجة، 

قبل توليهم هلذه املهمة مبا يتفق مع عظم املسؤولية امللقاة على عواتقهم، وكذلك العناية بتدريبهم التدريب 
ملهارات ا ملرغوبة واملواصفات األدائية اجليدة اليت يتطلبها املناسب أثناء قيامهم مبهنة التدريس، و تبصريهم 

" فإن املعلم ال يستطيع أن ميارس أدواره منهم املوقف التدريسي للحصول على أفضل النتائج و جبودة عالية
ا ميكن أن ينحصر دوره يف تلقني  املنوطة به  إال إذا متكن من جمموعة الكفاءات األساسية و اليت بدو

ميا متجددا على الدوام، حيث إن منوه مرتبط متاما مبسألة املعلومات، و من  ن يكون  مث فان املعلم مطالب 
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و هذا ما توصلت إليه العديد من ).41ص،2011(مـضر عبد الباقي وآخرون، منوه العلمي و املهين. " 
سر الرواحي و مجع صر  ة حممد اهلنائيالدراسات، و دعت إليه كثري من البحوث نذكر من بينها دراسة 

دراسة راشد ، و ) 2011أمحد يوسف أمحد محدان (و دراسة ) 2012)، و دراسة حممد طياب (2013(
ضية كغريها من املواد تسعى لتحقيق األهداف الرتبوية 2010أبو الصواوين ( ). و مادة الرتبية البدنية و الر

" و ترتكز ايرة العصر بتطوراته العلمية و املعرفية العامة للمجتمع، و هلذا البد هلا من مواكبة األحداث، و مس
ت للمعلم كمرب و كمعدل للسلوك، و كمعاجل كفء، و على  املفاهيم احلديثة لرتبية املعلمني على الكفا
ت النوعية الستعماهلا يف تدريب املعلمني و توطيد أدائهم فيها، و تزويدهم  استنباط جمموعة من الكفا

ت العامة واخلاصة اليت تؤهلهم لقيادة العملية الرتبوية، و ليصبح لديهم الكفاءة ملواكبة مبجموعة من الكفاءا
زينب علي عمر، وغادة (على أسس حمددة و معروفة مسبقا. "إليهماملوكلة املهامالتطور يف املعرفة وتنفيذ 

ضية من جوانبها العلمية و و إن اإلملام مبادة الرتبية البدنية و الر.)115، ص 2008جالل عبد احلكيم 
إلضافة إىل اخلربة امليدانية و مهارة تقدميها و إيصاهلا للتالميذ هو العامل األول الذي جيب توافره يف  العملية 

ا ال تستطيع أن تزوده حبلول هذا املدرس. حيث أن " جودة برامج إعداد املعلم قبل اخلدمة مهما كانت فإ
حية أخرى فمهما كانت مهارة املعلم و  لكل املشكالت اليت سوف تواج هه يف مواقع العمل الفعلية و من 

كفاءته فإنه ال يستطيع مسايرة التطورات السريعة و االنفجار املعريف وثورة املعلومات يف مادة ختصصه ما مل 
مج تدريب مستمرة و ما مل تزوده هذه الربامج مبهارات التعلم الذايت"  ( فؤاد علي يلتحق هذا املعلم برب

ضية من ).14، ص 2010العاجز، و أخرون،  إن املالحظ للواقع املعاش ملدرس الرتبية البدنية و الر
مشاكل مجة تعيقه يف أدائه ملهامه على أحسن وجه، من نقص يف التكوين واكتضاض يف األقسام، و قلة يف 

طويلة يف ميدان التدريس ملادة الرتبية الوسائل و املنشئات و غريها من املشاكل ومن خالل سنوات عديدة و
لتعليم الثانوي ومن خالل حضور الندوات و امللتقيات التكوينية رفقة املفتشني و زمالء  ضية  البدنية و الر
املادة، الحظنا أن هناك ضرورة جد ملحة لتقارب األساتذة اجلدد بزمالئهم األكثر خربة لتبادل املعارف و 

سناه أيضا من خالل نتائج عدة دراسات و حبوث سابقة من أن اخلربة امليدانية سامهت اخلربات، و هذا ما مل
قاسم حممد خزعلي و عبد اللطيف عبد يف الرفع من مستوى الكفاءة لدى األستاذ، و من هذه البحوث حبث 

صر بن صاحل )، و 2007)، و دراسة عمر بن عبد هللا مصطفى مغريب (2010الكرمي مومين ( دراسة 
). و للعمل على حل مشكلة البحث املطروحة  وجب علينا طرح التساؤل التايل: ما هي 2005القرين (

ضية للكفاءات يف إخراج الدرس يف ضوء متغريات املؤهل العلمي  درجة امتالك مدرس مادة الرتبية البدنية والر
و كأسئلة فرعية للدراسة:و سنوات العمل ؟  

خلربة املهنية املكتسبة؟هل كفاءة أستاذ الرتبي-1 ضية ترتبط  ة البدنية و الر
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هل التكوين القاعدي يسهم يف امتالك هذا املدرس لكفاءات التدريس؟-2
ضية ترتبط بنوع الشهادة املكتسبة؟-3 هل كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و الر
:أهداف الدراسة

ذه الدراسة إىل التعرف على ضية للكفاءات نسعى من خالل قيامنا  درجة امتالك مدرس مادة الرتبية البدنية والر
يف إخراج الدرس يف ضوء متغريات املؤهل العلمي و سنوات العمل. 

خلربة املهنية املكتسبة.- ضية هلا ارتباط  معرفة إن كانت كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و الر
ساب هذا املدرس للكفاءات التدريسية.معرفة إن كان التكوين القاعدي يسهم يف إك-
ضية ترتبط بنوع الشهادة املكتسبة.  -  التعرف إن كانت كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و الر
:فرضيات الدراسة

الفرضية العامة: 
لغ األمهية يف الرفع من كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و ال ضية يف إخراج للخربة امليدانية، والتكوين القاعدي دور  ر

الدرس.
الفرضيات اجلزئية:

خلربة املهنية املكتسبة.ـ1 ضية يف إخراج الدرس هلا ارتباط  كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و الر
م للكفاءات التدريسية.ـ2 التكوين القاعدي الذي يتلقاه األساتذة يسهم يف إكسا
ضية ـ3 يف إخراج الدرس ليس هلا ارتباط بنوع الشهادة املكتسبة.  كفاءة أستاذ الرتبية البدنية و الر

 :الطريقة و األدوات
انطالقا من اإلشكالية املطروحة، فإن املنهج الوصفي هو األكثر مالئمة لإلجابة منهج البحث :- 

على التساؤالت املطروحة حول املوضوع.
يف دراستنا هذه على عينة من أساتذة مادة الرتبية البدنية ملرحلة التعليم عينة الدراسة : - اعتمد

ت الغرب اجلزائري ، وكان عددهم (  أستاذا ).250الثانوي ببعض وال
جماالت البحث  :- 
ال البشري :-1 ت الا ت الرتبية للوال ستة استطعنا حتديد العدد اإلمجايل نتيجة االتصال مبدير

لتايل حتديد العينة املناسبة للبحث لتوزيع االستبيان. ضية بكل والية  و  ألساتذة الرتبية البدنية و الر
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ال املكاين-2 ت من الغرب اجلزائري ا : لقد أجريت الدراسة امليدانية على مستوى ستة وال
وشنت، مستغامن و سيدي بلعباس. حيث وزع االستبيان على أساتذة هن : تلمسان  وهران، سعيدة عني مت

ت الستة. ت  هلذه الوال لثانو ضية  الرتبية البدنية و الر
ال الزماين:- 3 إىل غاية  شهر مارس من سنة 2014امتدت الدراسة من شهر فيفري ا

2015.
 : أدوات  و وسائل البحث
الدراسة النظرية: -

ملوضوع قيد الدراسةاإلملمن أجل الت ام أكثر  ملصادر و املراجع من الكتب و البحوث يف ا استعنا 
ضية و الكفاءات اليت جيب عليه  و املذكرات و اجلرائد اليت يدور حمتواها حول أستاذ الرتبية البدنية والر

ثري كل من اخلربة املهنية و الشهادة املتحصل عليها يف ا ته و  امتالكها، و مدى  لرفع من قدراته و إمكا
كفاءته اليت هي حمل اهتمام الدراسة. 

االستبيان:-
ت أو معلومات  أحد وسائل البحث العلمي املستعملة على نطاق واسع من أجل احلصول على بيا

م.  م، و دوافعهم أو معتقدا حوال الناس أو ميوهلم أو اجتاها ان وجه ستبيهذهدراستنايفواستعناتتعلق 
ه يف حبوث و دراسات  عداده مستعينني يف ذلك مبا وجد ت. قمنا  لثاو ضية  ألساتذة الرتبية البدنية و الر

سبقت و تكييف ذلك مبا خيدم الدراسة احلالية.
للتحقق من قائمة االستبيان املقرتحة قمنا بعرض هذا األخري على جمموعة خرباء ـ صدق االستبيان: 1

كاترة من ذوي اخلربة و الكفاءة، و ذلك بغرض إبداء الرأي يف احملاور األساسية والفقرات من أساتذة ود 
ا غري  املكونة له، و مدى متاثل هذه األخرية و احملور املنتسبة إليه، و كذلك النظر يف تعديل أي عبارة يرو

مناسبة.    
الصدق يف عملية تقنني االستمارة، وهو ميثل الثبات العامل الثاين يف األمهية بعدـ ثبات االستبيان: 2

يعين أن تكون على درجة عالية من الدقة و اإلتقان فيما وضعت لقياسه، ألجل ذلك قمنا بتوزيع االستبيان 
أستاذا) و بعد أسبوعني أعيد توزيعه على نفس العينة بنفس املكان و 30يف املرحلة األوىل على عينة صغرية (

نتائج توصلنا إىل ما يلي :و بعد مجعنا للالتوقيت. 
لألداة ككل  :معامل الثبات

0.906معامل آلفاكرونباخ = 
0.887ر بعد التصحيح = 0.797ر  =
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) ميثل صدق أداة القياس ككل1جدول رقم (
الداللةمستوى الداللةمعامل االرتباطاحملاورالرقم
دال0.700.01الكفاءة العلمية و املعرفية01
دال0.730.01الكفاءة التدريسية و استثارة الدافعية02
دال0.710.01كفاءة التخطيط و صياغة األهداف03
دال0.630.01الكفاءة الشخصية و القيادية04
دال0.720.01كفاءة االتصال الفعال وإدارة الصف05
دال0.830.01كفاءة التقومي06
دال0.940.01التنمية املهنية07
--0.88األداة ككل-

بعد حساب اتساق البنود مع احملاور و احملاور مع أداة القياس مت حذف البنود غري املتسقة مع حماورها و بعد 
) بندا.77) بندا، أصبح يضم  : (88أن كان االستبيان يضم  : (

ة قبل و بعد دراسة األسس العلميةميثل احملاور و عدد البنود لألداة املوجهة لألساتذ)2رقم (جدول
عدد الفقرات بعد األسس العلميةعدد الفقرات قبل األسس العلميةاحملاور

فقرة09فقرة12الكفاءة العلمية و املعرفية
فقرة12فقرة13الكفاءة التدريسية و استثارة الدافعية
فقرة12فقرة12كفاءة التخطيط و صياغة األهداف

فقرة10فقرة12شخصية و القياديةالكفاءة ال
فقرة12فقرة14كفاءة االتصال الفعال وإدارة الصف

فقرة11فقرة12كفاءة التقومي
فقرة11فقرة13التنمية املهنية
بندا77بندا88جمموع البنود

ا موضوعية االستبيان:  سهلة وواضحة خالية من أثناء وضعنا لالستبيان كان احلرص منا على أن تكون فقرا
التعقيدات والصعوبة و التأويل، مفهومة من قبل األساتذة، و من أجل ذلك كانت الدراسة االستطالعية. 
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: إن اهلدف من الدراسة اإلحصائية هو التوصل إىل مؤشرات تساعد الباحث الدراسة اإلحصائية املعتمدة 
لت ايل احلكم عليها. ويرى الباحث جراء ذلك االعتماد على من أجل حتليل وتفسري النتائج املتحصل عليها، و

ملعادالت التالية : معامل ارتباط، النسبة املئوية، االحنراف املعياري اختبار حسن املطابقة   الطريقة اإلحصائية 
).²(كا
 : النتائج

ا و كان ذلك كما يلي:تطرقنا يف هذا الفصل إىل عرض وحتليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة مث مناقشته
عرض و مناقشة نتائج احملور األول (الكفاءات العلمية و املعرفية) :-1

موعات يف حمور الكفاءات العلمية و املعرفية) يبني اختبار أنوفا3جدول رقم ( للمقارنة بني ا

مستوى الداللة ف  احملسوبة جمموع املربعات درجة احلرية جمموع املربعات

دالغري  1,906

56,489 3 169,466 موعات بني ا
29,644 225 6669,966 موعات خارج ا

228 6839,432 موع ا

موعات و داخلها يف حمور الكفاءات  يتضح لنا من اجلدول أعاله و الذي يبني الفروق بني ا
ات اخلربة لدى أساتذة الرتبية البدنية العلمية واملعرفية و الذي ال يظهر فروق دالة إحصائيا بني نتائج سنو 

ضية للتعليم الثانوي. حيث يتضح لنا و من خالل النتائج الظاهرة يف اجلدول أعاله أنه ال يوجد فروق  والر
ال وما ميكننا استنتاجه هنا أنه بني األساتذة يف الكفاءات العلمية و املعرفية تعزى لفارق يف اخلربة املهنية. 

ألساتذة يف الكفاءة العلمية و املعرفية تعزى لفارق يف اخلربة املهنية.يوجد فروق بني ا
الكفاءات التدريسية و استثارت الدافعية ) :   عرض و مناقشة نتائج احملور الثاين (-2

موعات يف حمور الكفاءات التدريسية  واستثارت ) يبني اختبار أنوفا4جدول رقم ( للمقارنة بني ا
الدافعية.

وى الداللةمست ف  احملسوبة
جمموع املربعات

درجة احلرية
جمموع املربعات

دال عند 
0.05مستوى  3,007

122,358 3 367,074 موعات بني ا
40,692 225 9155,695 موعات خارج ا

228 9522,769 موع ا
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موعات و دا خلها يف كفاءات التدريس واستثارة يتضح من خالل اجلدول أعاله و الذي يبني الفروق بني ا
الدافعية، و الذي يظهر فرق دال إحصائيا بني نتائج سنوات اخلربة. و ملعرفة أين يكمن هذا الفرق قمنا 

ه    بدراسة أقل فرق دال بني الفئات،  فكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول أد
موعات يف 5جدول رقم ( ور الكفاءات التدريسية و استثارت حم) يبني أين يوجد الفرق بني ا

الدافعية.
ج )–خمتلف معدالت  ( أ  فوج   ج فوج   أ
1,08947
,95614

-1,96810

س10أقل من 
س10أكثر من س5أقل من 

س15أكثر من 
-1,08947
-,13333

*3,05758-

س5أقل من 
س10أكثر من س10أقل من 

س15أكثر من 
-,95614
,13333

-2,92424

س5أقل من 
س10أقل من س10أكثر من 

س15أكثر من 
1,96810

*3,05758
2,92424

س5أقل من 
س10أقل من س15أكثر من 

س10أكثر من 

0.05دال عند مستوى الداللة 
) 5من (يتضح من اجلدول أعاله أنه ال يوجد فروق يف املتوسطات احلسابية لكل من الفئة أقل

) سنة. لكن أظهرت النتائج 15) سنوات، و أكثر من (10) سنوات، و أكثر من (10سنوات وأقل من (
) سنة 15) سنوات و أكثر من (10) بني كل من أقل من (0.05وجود فرق دال عند مستوى الداللة (

ما اليت بلغت  (*15لصاحل أكثر من ( و هو فرق )3.05) سنة حيث تظهر قيمة الفرق بني متوسطا 
معنوي و له داللة إحصائية. مما ميكننا استنتاجه أن دخول األستاذ مباشرة من التكوين و مزاولته مهنة 
التدريس، يكون على اطالع و دراية مبا يقوم به  و أن تكوينه القاعدي قد ساعده على اكتساب كفاءات 

ا. لكن يالحظ أنه بعد ( سنوات، يظهر ركود لدى األستاذ جيعله ال )5التدريس واستثارت الدافعية والعمل 
) سنة تظهر الفروق 15) سنوات و أكثر من (10يهتم بتنمية هذه الكفاءات، و لكن وبعد أكثر من (

) سنة. و هذا ميكن تفسريه على أن اخلربة اليت يكتسبها األستاذ 15) و أكثر من (10لصاحل عينة أكثر من (
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لتايل ميكن اكتساب من املواقف التدريسية املختلفة هي  اليت أعطته إمكانية التعامل مع هذه الكفاءات. و
هذه الكفاءات من خالل التكوين القاعدي لألستاذ.  كما ميكن اكتساب هذه الكفاءات واستغالهلا خالل 
املمارسة امليدانية، فاألستاذ و خالل ممارسته مهنة التدريس مير عري عدة حمطات ومواقف و تقف أمامه عدة 

ت ميدانية، إن مع التالميذ أو الوسط الرتبوي أو املنهاج أو الوسائل و اإلمكانيات املتاحة.ص عو
كفاءات التخطيط و صياغة األهداف) :عرض و مناقشة نتائج احملور الثالث (-3

موعات يف حمور كفاءات التخطيط وصياغة األهداف) يبني اختبار أنوفا6جدول رقم ( للمقارنة بني ا

مستوى الداللة ف  احملسوبة جمموع املربعات درجة احلرية جمموع املربعات

دال عند 
0.05مستوى 

5,497

262,449 3 787,348 موعات بني ا
47,743 225 10742,076 موعات خارج ا

228 11529,424 موع ا

موعات و داخلها يف  و الذي يبني الفرو من خالل النتائج الظاهرة يف اجلدول أعاله  ق بني ا
التخطيط  و صياغة األهداف. و الذي يظهر فرق دال إحصائيا بني نتائج سنوات اخلربة وملعرفة أين كفاءات

ه يكمن هذا الفرق قمنا بدراسة أقل فرق دال بني الفئات، فكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول أد

موعات يف ) يبني أين يوجد الفرق بني 7جدول رقم ( حمور كفاءات التخطيط و صياغة األهداف.ا
ج )–خمتلف معدالت  ( أ  فوج   ج فوج   أ

*3,47719
3,41342
-,47129

س10أقل من 
س10أكثر من س5أقل من 

س15أكثر من 
*3,47719-

-,06377
*3,94848-

س5أقل من 
س10أكثر من س10أقل من 

س15أكثر من 
-3,41342
,06377

*3,88472-

س5أقل من 
س10أقل من س10أكثر من 

س15أكثر من 
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,47129
*3,94848
*3,88472

س5أقل من 
س10أقل من س15أكثر من 

س10أكثر من 

0.05دال عند مستوى الداللة 
) 0.05وى الداللة () يتضح وجود فرق دال عند مست41من خالل النتائج املقدمة يف اجلدول (

موعة أقل من ( حيث تظهر قيمة الفرق بني ).5) سنوات لصاحل أقل من (10) سنوات و أقل من (5بني ا
ما اليت بلغت (* ) و هو فرق معنوي و له داللة إحصائية. كذلك هناك فرق دال عند مستوى 3.47متوسطا

موعة أقل من ( موعة أكثر10الداللة بني ا موعة أكثر من 15من () سنوات و ا ) و هذا لصاحل ا
ما (*15( ). كما جند أنه يوجد فرق دال عند مستوى 3.94) سنة و اليت تظهر قيمة الفرق بني متوسطا

موعة األخرية و مها جمموعة أكثر من ( موعة الثالثة و ا ) سنة و 15) سنوات وأكثر من (10الداللة بني ا
ما (*) سنة، حيث تظهر قيمة الفرق بني 15هذا دائما لصاحل أكثر من ( ) و هذا أيضا فرق 3.88متوسطا

معنوي و له داللة إحصائية و هذا ما ميكننا القول عنه و تفسريه إىل أن األستاذ و بعد التخرج من اجلامعة و 
بعد التحاقه مبهنة التدريس يف أعوامه األوىل يكون مهتما بدرجة كبرية بتخطيطه للدروس و صياغة أهدافها و 

وينه القاعدي الذي ساعده يف اكتساب هذه الكفاءات.هذا ما ميكن إرجاعه لتك
) :الشخصية و القيادية الكفاءات عرض و مناقشة نتائج احملور الرابع ( -4

موعات يف حمور الكفاءات ) يبني اختبار أنوفا8جدول رقم (  الشخصية و القيادية.للمقارنة بني ا

مستوى الداللة ف  احملسوبة جمموع املربعات درجة احلرية جمموع املربعات

غري دال 2,833

99,056 3 297,167 موعات بني ا
34,967 225 7867,584 موعات خارج ا

228 8164,751 موع ا

موعات و داخلها يف حمور  الكفاءات يتضح لنا من اجلدول أعاله و الذي يبني الفروق بني ا
يظهر فروق دالة إحصائيا بني نتائج سنوات اخلربة لدى أساتذة الرتبية الشخصية  و القيادية، و الذي ال

ضية يف  ضية   و هذا ما ميكن تفسريه إىل أنه ال يوجد اختالف بني أساتذة الرتبية البدنية و الر البدنية والر
ريه إىل أن شخصية حمور الكفاءات الشخصية و القيادية تعزى لعامل اخلربة املهنية لديهم. و هذا ما ميكننا تفس
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بت يف معامالته اإلنسانية مع التالميذ و الوسط الرتبوي، حيرتم  هذا األخري ال تتغري مع الوقت، و أنه 
ينمي عند هم االجتاهات اإلجيابية مثل احلرص شخصية التالميذ بغض النظر عن مستواهم و سنهم، و 

م و حل مشاكلهم. فهذا ال ينمي عندهم القدرة على القيادةللوصول إىل اإلبداع، كما ، و يسعى ملساعد
سواءا كان حديث العهد مبهنة التدريس أو لديه عدة سنوات يف التدريس يتغري عنده مع مرور الزمن، فاألستاذ

ال تتغري نظرته، و مواقفه، و معامالته اإلنسانية اجتاه ذلك.
). ال و إدارة الصفاالتصال الفعكفاءات عرض و مناقشة نتائج احملور اخلامس (-5

موعات يف حمور كفاءات ) يبني اختبار أنوفا9جدول رقم ( االتصال الفعال و إدارة للمقارنة بني ا
الصف

مستوى الداللة ف  احملسوبة
جمموع املربعات

درجة احلرية
جمموع املربعات

دال عند مستوى 
0.05 4,207

175,040 3 525,120 موعات بني ا
41,605 225 9361,177 موعات خارج ا

228 9886,297 موع ا

موعات و داخلها يف كفاءات االتصال الفعال و  يتضح من خالل اجلدول أعاله و الذي يبني الفروق بني ا
يكمن هذا الفرق قمنا إدارة الصف و الذي يظهر فرق دال إحصائيا بني نتائج سنوات اخلربة. و ملعرفة أين

ه    بدراسة  أقل فرق دال بني الفئات، فكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول أد

موعات  يف ) يبني أين يوجد الفرق بني10جدول رقم ( االتصال الفعال و إدارة حمور كفاءات ا
الصف.

ج )–خمتلف معدالت  ( أ  فوج   ج فوج   أ
1,86316
2,06751
-1,58533

س10أقل من 
س10أكثر من س5أقل من 

س15أكثر من 
-1,86316
,20435

*3,44848-

س5أقل من 
س10أكثر من س10أقل من 

س15أكثر من 
-2,06751 س5أقل من  س10أكثر من 
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-,20435
*3,65283-

س10أقل من 
س15أكثر من 

1,58533
*3,44848
*3,65283

س5أقل من 
س10أقل من س15أكثر من 

س10أكثر من 

0.05دال عند مستوى الداللة 

) 5لكل من الفئة أقل من (يتضح من اجلدول أعاله أنه ال يوجد فروق يف املتوسطات احلسابية
) سنة. لكن أظهرت النتائج 15) سنوات، و أكثر من (10) سنوات، و أكثر من (10سنوات وأقل من (

) سنة 15) سنوات و أكثر من (10) بني كل من أقل من (0.05وجود فرق دال عند مستوى الداللة (
ما ال15لصاحل أكثر من ( ) و هو فرق 3.44يت بلغت  (*) سنة حيث تظهر قيمة الفرق بني متوسطا

موعة أكثر من ( ) 10معنوي و له داللة إحصائية. كما جند أنه يوجد فرق دال عند مستوى الداللة بني ا
موعة أكثر من ( ) سنة، حيث تظهر قيمة الفرق بني 15) سنة و هذا دائما لصاحل أكثر من (15سنوات وا

ما (* ه داللة إحصائية. مما ميكننا استنتاجه أن دخول األستاذ ) وهذا أيضا فرق معنوي و ل3.65متوسطا
مباشرة من التكوين و مزاولته مهنة التدريس  يكون على اطالع و دراية مبا يقوم به، و أن تكوينه القاعدي قد 

ا. لكن يالحظ أنه بعد (االتصال الفعال و إدارة الصفساعده على اكتساب كفاءات  ) 5و العمل 
د لدى األستاذ جيعله ال يهتم بتنمية هذه الكفاءات، و يظهر عليه التقاعس ولكن و بعد سنوات، يظهر ركو 

) سنة. و هذا ميكن 15) سنة تظهر الفروق لصاحل عينة أكثر من (15) سنوات و أكثر من (10أكثر من (
إمكانية التعامل مع تفسريه على أن اخلربة اليت يكتسبها األستاذ من املواقف التدريسية املختلفة هي اليت أعطته 

لتايل ميكن اكتساب هذه الكفاءات من خالل التكوين، حيث ميكننا إرجاع ذلك دائما  هذه الكفاءات. و 
ال و تطلعاته وحبه  للنجاح يف بداية  مهامه، فسعيه للنجاح يف امتحان التثبيت، و  حلداثة عمله يف ا

ت اليت يقدمها له زمالؤه األقدم منه، كل هذا يعطيه استفادته من توجيهات املفتش ومالحظاته، مع اإلعا
بعض الدفع يف جمال التدريس ويقوي عزميته. كما ميكن اكتساب هذه الكفاءات و حسن استغالهلا خالل 
املمارسة  امليدانية. فتعامل األستاذ الدائم مع التالميذ، و مروره بتجارب ميدانية، تكسبه ال حمالة معلومات و 

و كيفية جذب التالميذ للدرس و تشويقهم ية التعامل مع التالميذ و ضبط الصف والتحكم فيهمعارف يف كيف
له.
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). التقوميكفاءات عرض و مناقشة نتائج احملور السادس (-6
موعات يف حمور كفاءات) يبني اختبار أنوفا11جدول رقم ( التقومي.للمقارنة بني ا

مستوى 
الداللة ف  احملسوبة

املربعاتجمموع 
درجة احلرية

جمموع املربعات

غري دالة 1,490

65,955 3 197,866 موعات بني ا
44,254 225 9957,129 موعات خارج ا

228 10154,996 موع ا

موعات و داخلها يف حمور كفاءات التقومي   يتضح لنا من اجلدول أعاله و الذي يبني الفروق بني ا
ضية. و أن والذي ال يظ هر فروق دالة إحصائيا بني نتائج سنوات اخلربة لدى أساتذة الرتبية البدنية و الر

م، و بنفس الطريقة ودون حتيز  هؤالء األساتذة حيافظون على مر السنني على نفس الوترية يف تقوميهم لتالمذ
سئلة التالميذ، و يستخدمون أساليب تقومي متنوع م يهتمون  مأو متييز وأ يستخدمون نتائج التقومي ة. كما أ

يف معاجلة مواطن الضعف عند التالميذ، مع مراعاة الفروق الفردية عند تقوميهم هلم ويستخدمون أساليب تقومي 
لديهم املهارة يف تشخيص نقاط متنوعة      (تشخيصي، تكويين، حتصيلي) للحكم على أداء التالميذ، و

ال القوة و الضعف يف حتصيل التالم يذ. هذه الكفاءات التقوميية جندها ال تتغري مع مرور السنوات يف ا
التدريسي لدى األستاذ ألن التقومي جيب أن يكون عادل و منطقي و خال من التحيز و العاطفة كل هذا 

يصب يف سبيل إجناح العملية التعليمية.
). نية التنمية املهكفاءات عرض و مناقشة نتائج احملور السابع (  - 7

موعات يف حمور كفاءات) يبني اختبار أنوفا12جدول رقم ( التنمية املهنية.للمقارنة بني ا

مستوى الداللة ف  احملسوبة
جمموع املربعات

درجة احلرية
جمموع املربعات

غري دال 1,967

140,331 3 420,992 موعات بني ا
71,358 225 16055,576 موعات خارج ا

228 16476,568 موع ا

موعات و داخلها يف حمور كفاءات التنمية  يتضح لنا من اجلدول أعاله و الذي يبني الفروق بني ا
ضية. و  املهنية و الذي ال يظهر فروق دالة إحصائيا بني نتائج سنوات اخلربة لدى أساتذة الرتبية البدنية والر

حمتوى نني و بشكل فعال يف الندوات و امللتقيات التكوينية، و أنأن هؤالء األساتذة يشاركون على مر الس
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امللتقيات يسهم يف حتسني كفاءة األستاذ و يشجعه على العمل أكثر، كما أن توصيات امللتقيات تتوافق مع 
الواقع املهين لألستاذ و أن عدد الدورات التكوينية كايف لتحسني املستوى املعريف و كفاءة األستاذ، و هذا

السنوات الطويلة يف ميدان التدريس وغريهم. فالكل مطالب حبضور هذه حسب آراء األساتذة أنفسهم ذوي 
ملشاركة الفعالة فيها واالستفادة منها. الندوات و امللتقيات، و الكل معين 

عرض و حتليل نتائج استبيان األساتذة حسب متغري الشهادة.  –2
موعتني غري متساويتني ماسرت و ليسانس) يبني نتائج اختبا13جدول رقم ( ر (ت)  للمقارنة بني ا

ماسرتليسانسإختبار ليفن
قيمة  ت     

احملسوبة
قيمة  ت  

اجلدولية
نوع 
الفرق Fف  

Sig
عسعسالداللة

الكفاءات العلمية 
واملعرفية

0.420.5134,705,435,435,551.57

1.66
غري 
دال

الكفاءات التدريسية         
و استثارت الدافعية

1.000.3145,806,096,096,661.01

كفاءات التخطيط             
و صياغة األهداف

1.470.2747,766,846,847,240.11

الكفاءات الشخصية             
و القيادية.

5.340.2241,026,656,655,620.7

تصال كفاءات اال
الفعال    و إدارة 

الصف
0.10.7548,946,566,566,610.51

4.660.0343,586,066,067,020.44كفاءات التقومي

0.450.5036,338,548,548,331.11كفاءات التنمية املهنية

)، 1.57) و(0.11(من اجلدول أعاله و حيث جند أن قيمة (ت) احملسوبة جاءت عند مجيع احملاور بني 
و اليت أتت أقل من (ت) اجلدولية و الذي يظهر لنا عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الكفاءات لدى 
ضية تعزى ملتغري الشهادة املتحصل عليها من طرف هؤالء األساتذة، حيث كانت  أساتذة الرتبية البدنية و الر

بة جاءت يف حمور الكفاءات العلمية و املعرفية حيث الفروق متقاربة جدا، و جند أن أعلى قيمة (ت) احملسو 
). ما ميكننا إرجاعه إىل أن هناك 1.66) وهي قريبة جدا من قيمة (ت) اجلدولية اليت بلغت (1.57بلغت (
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ألساتذة  بعض التفاوت لدى األساتذة احلاصلني على شهادة املاسرت يف الكم املعريف و املعلومايت مقارنة 
عموما، و ما ميكننا استنتاجه أن عامل احلاصلني على شها دة الليسانس. لكن جند أن املستوى كان متقار

ثري ظاهر على الكفاءة التدريسية ألستاذ  الشهادة (ليسانس أو ماسرت أو غريها من الشهادات) ليس له 
ضية. و هذا ما ميكننا إرجاعه إىل كون مجيع األساتذة يتلقون تك م ملواجهة الرتبية البدنية و الر وينا يدفع 

م التعليمية، و مجيعهم يقومون  متطلبات التدريس، و يدرسون موادا برجمت خصيصا ليتمكنوا من أداء واجبا
بدورات تدريبية أثناء التكوين تعينهم على أداء مهامهم التعليمية و التدريسية على أحسن وجه و تضعهم أمام 

لتفسري التايل و الذي مفاده أن جل األساتذة و بعد تلقيهم للتكوين األمر الواقع. و ما يدفعنا أيضا لوضع ا
القاعدي سواءا يف شهادة الليسانس أو املاسرت أو غريها من الشهادات يكون االختالف يف بعض املواد و 
ا أصحاب شهادة املاسرت، لكن و مبجرد  دة إىل بعض التخصصات اليت قد حيظى  التعمق يف دراستها ز

هنة التدريس و الدخول للميدان و ما حيمله من واقع غري الذي كان يتوقعه أو ينتظره يدخل هذا التوجه مل
األستاذ ليعمل على إجياد احللول املناسبة لكل موقف تدريسي مستعينا بكل ما لديه من معرفة و ما مجعه غريه 

كفاءات يكتسبها األستاذ من من الذين سبقوه يف امليدان. و ما ميكننا استخالصه بعد كل هذا أن هذه ال
خالل التجربة والعمل امليداين و املمارسة للنشاط التدريسي و أن هذه الشهادة و التكوين ما هو إال بداية 

مساعدة لطريق طويلة وشاقة.
املناقشة

، و مما سبق ذكره ميكننا تفسري هذا املتحصلمن خالل النتائج اإلحصائيةالتحليالتاستنادا إىل 
لتايل ميكنه و عرب السنوات الطويلة يف ميدان التدريس يكتسب األستاذ خربة و جتربة ميدانية، إىل أنه و 

دى  يدفعنا للقول أن  اكتساب هذه الكفاءات و التحكم فيها من خالل املمارسة امليدانية. و هذا ما 
ت و دورات تكوينية      و األستاذ و بعد سنوات طويلة يف ميدان التدريس، و من خالل مروره بعدة ملتقيا

من خالل عمله امليداين مع التالميذ، و الوسط الرتبوي، و غري ذلك من التجارب امليدانية اليت يكتسبها يف 
ت التعلم، كما حقل التعليم و التدريس، يكتسب هذا األخري خربة ميدانية يف جمال التدريس و تذليل صعو

يئة الدرس جلذب انتباه التالمي ذ و استثارة  دافعيتهم للتعلم و حتفيزهم على ذلك، كما يتحكم يف جييد 
استخدام الوسائل الرتبوية التعليمية املناسبة اليت تساعد يف أداء املهارة احلركية بكفاءة عالية و غري ذلك من 

ال  ضف إىل هذا اكتساب خربة ميدانية يف جمال ختط يطه املهارات و الكفاءات اليت يكتسبها يف هذا ا
للدروس و صياغة أهدافها، حيث و مبرور السنني يصبح من السهل عليه مراعاة ميول و اهتمامات التالميذ 
عند ختطيطه للدروس، كذلك وضع خطط بديلة حال عدم جناعة اخلطة املوضوعة، مع  اجلودة يف تسخري 

التخطيط. كما و أنه بعد عدة الوسائل و اإلمكانيات املتاحة، و غري هذا من الكفاءات واملهارات يف جمال 



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سنوية

127

غري ذلك سنوات يف جمال التدريس أيضا جيد سهولة يف التعامل مع التالميذ، و يتحكم يف سريورة الدروس، 
دىمن كفاءات االتصال الفعال و إدارة الصف. راشد)، و 2012حممد طياب (منكلإليهو هذا ما 

م و يف)، 2010للطيف عبد الكرمي مومين (. مع قاسم حممد خزعلي وعبد ا(2010)صواوين. أبو دراسا
يتضح لنا و من خالل كما.)12، ص2004يؤكد هذا أيضا (حممد سعد زغلول، و  مصطفى السايح، 

النتائج الظاهرة أنه ال يوجد فروق بني األساتذة يف الكفاءات العلمية و املعرفية تعزى لفارق يف اخلربة املهنية، و  
لنسبة  للكفاءات الشخصية والقيادية، و كفاءات التقومي، و كفاءات التنمية املهنية. وميكننا كذلك الشيء 

م و، و تتكون لديهم نفس املعلومات التكوينتفسري ذلك أن جل األساتذة يتلقون نفس  املعارف، كما أ
م للتالميذ و الوسط الرت و املنهاجيعملون على تنفيذ نفس الربامج  بوي ال تتغري مع ضف إىل هذا أن معامال

بتة يف معامالته.  هذا ثبات األستاذ يف تقوميه للتالميذ، دون تغري و ال ومعالوقت،  و أن شخصية األستاذ 
احنياز. و ما نستنتجه هنا أيضا أن هذه الكفاءات قد يكون االختالف فيها نسيب و من شخص آلخر و هذا 

به ملمارسة املهنة، و السعي لالرتقاء مبادة الرتبية البدنية حسب إمكانيات كل أستاذ وتطلعاته، مع إرادته و ح
ضية. والر

كما ميكننا القول أن األستاذ و بعد التخرج من اجلامعة و بعد التحاقه مبهنة التدريس يف أعوامه 
األوىل يكون مهتما بدرجة كبرية بتخطيطه للدروس و صياغة أهدافها و هذا ميكن إرجاعه لتكوينه القاعدي 

رات املفتش املتكررة له و خاصة يف هذه اآلونة ال إلضافة إىل ز ذي ساعده يف اكتساب هذه الكفاءات، 
جتياز امتحان الكفاءة. و هذا ما يتفق و آراء كل من (حمسن حممد درويش محص  وخاصة اهتمامه 

).13، ص 2013
ملاسرت يف الكم املعريف كما الحظنا أن هناك بعض التفاوت لدى األساتذة احلاصلني على شهادة ا

عموما  و ما  ألساتذة احلاصلني على شهادة الليسانس. لكن جند أن املستوى كان متقار واملعلومايت مقارنة 
ثري ظاهر على  ميكننا استنتاجه أن عامل الشهادة (ليسانس أو ماسرت أو غريها من الشهادات) ليس له 

ضية. و هذا ما ميكننا إرجاعه إىل كون مجيع األساتذة يتلقون الكفاءة التدريسية ألستاذ الرتبية البدني ة و الر
م  م ملواجهة متطلبات التدريس، و يدرسون موادا برجمت خصيصا ليتمكنوا من أداء واجبا تكوينا يدفع 

سية على التعليمية، و مجيعهم يقومون بدورات تدريبية أثناء التكوين تعينهم على أداء مهامهم التعليمية والتدري
قاسم حممد خزعلي و عبد أحسن وجه و تضعهم أمام األمر الواقع. و هذا ما توصلت إليه كل من دراسة (

)).2009مر السلمي ())، و( 2010اللطيف عبد الكرمي مومين (
 : خالصة



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سنوية

128

ضيةجاء يف نتائج الدراسة أن  للخربة امليدانية دور كبري يف إكساب أستاذ الرتبية البدنية و الر
كفاءات التدريس و استثارت الدافعية، و كفاءات التخطيط و صياغة األهداف، مع كفاءات االتصال 

ثري على كفاءة وإدارة الصف. كما استنتجنا أن املؤهل العلمي والفعال  الشهادة املتحصل عليها ليس هلا 
ضية. و قاه األستاذ يف املعاهد واجلامعات، أن هذه الشهادة و التكوين الذي يتلأستاذ الرتبية البدنية و الر

ا مشواره التدريسي و التعليمي و يرجع هلا   ا ليبدأ  ما هو إال مادة خام يستثمرها األستاذ، و يستعني 
كلما دعى األمر لذلك. كما ميكننا القول أن األستاذ و بعد التخرج من اجلامعة و بعد التحاقه مبهنة 

هتما بدرجة كبرية بتخطيطه للدروس و صياغة أهدافها مع اكتسابه التدريس يف أعوامه األوىل يكون م
ا و هذا ميكن إرجاعه لتكوينه القاعدي الذي ساعده االتصال الفعال و إدارة الصفلكفاءات  و العمل 

رات املفتش املتكررة له و خاصة يف هذه اآلونة، و احتكاكه  إلضافة إىل ز يف حتصيل هذه الكفاءات، 
جتربة ميدانية أكرب.مبن لديهم 
 :اإلحاالت واملراجع

59القاهرة: األجنلو املصرية، ص التقومي و القياس النفسي و الرتبوي.). 1996رمزية الغريب. (. 1
ضية.). 2001أبو النجا أمحدعز الدين. (. 2 17مصر: مكتبة شجرة الدر، ص معلم الرتبية الر
اإلسكندريةطبعة دخل إىل طرائق التدريس.امل). 2008مريفت علي خفاجة، مصطفى السايح حممد. (. 3

.151نية: ماهي للنشر و التوزيع و خدمات الكمبيوتر، ص 
طرق التدريس يف الرتبية ). 2007زكية إبراهيم كامل، نوال إبراهيم شلتوت، مريفت علي خفاجة. (. 4

ضية. .47اإلسكندرية، طبعة أوىل: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ص الر
ضية يف ).2011ر عبد الباقي و آخرون. (مـض. 5 ت التعليمية ملدرسي و مدرسات الرتبية الر الكفا

لد الرابع. ضية. العدد الثالث، ا 41صحمافظات الفرات األوسط. جملة علوم الرتبية الر
سر الرواحي و مجعة حممد اهلنائي. (. 6 ضة املدر 2013صر  ت التدريسية ملعلمي الر سية ). الكفا

لد  سباب اختيار مهنة التدريس. جملة العلوم الرتبوية و النفسية، ا العدد 14بسلطنة عمان و عالقتها 
.538–513.  ص 2013مارس 1
ضية من وجهة ). 2011(يوسف أمحد محدان.أمحد . 7 ت التدريسية الالزمة إلعداد معلم الرتبية الر الكفا

لة العلمية لعلوم و تقني ضية، العدد الثامن، ديسمرب نظرهم. ا جامعة 2011ات األنشطة البدنية و الر
مستغامن
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ت التعليمية الالزمة للطلبة املعلمني ختصص معلم صف يف كلية (2010)صواوين. أبوراشد. 8 . الكفا
م التدريبية، جملة العلوم اإلسالمية        ( س لسة الرتبية جبامعة األزهر من وجهة نظرهم يف ضوء احتياجا

لد الثامن عشر، العدد الثاين،  . 2010، يونيو 398ـ 359الدراسات اإلنسانية ). ا
ضية. الطبعة األوىل 2008زينب علي عمر، و غادة جالل عبد احلكيم. (. 9 ). طرق تدريس الرتبية الر

115القاهرة : دار الفكر العريب. ص 
سر حسن األشقر . 10 ) : واقع تدريب معلمي        2010(فؤاد علي العاجز، عصام حسن اللوح، و 

و معلمات املرحلة الثانوية أثناء اخلدمة مبحافظة غزة. جملة اجلامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) 
لد الثامن عشر، العدد الثاين، ص  14ص .59–1ا

ت التدريسية2010قاسم حممد خزعلي و عبد اللطيف عبد الكرمي مومين (. 11 لدى ) : الكفا
معلمات املرحلة األساسية الدنيا يف املدارس اخلاصة يف ضوء متغريات املؤهل العلمي و سنوات اخلربة. حبث 
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ضية اسرتاتيجية مقرتحة الستثمار وقت الفراغ يف ممارسة األنشطة الر
الرتوحيية عند طلبة اإلقامات اجلامعية.

2د. بن قناب احلاجا.-1قراش العجال. ا

ضية  1 ديس  مستغامنخمرب تقومي األنشطة البدنية والر جامعة عبد احلميد بن 
ضية  خمرب تقومي األنشطة البدني2 ديس  مستغامنة والر جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
ضية الرتوحيية عند  هدفت هذه الدراسة إىل اقرتاح إسرتاتيجية الستثمار وقت الفراغ يف ممارسة األنشطة الر

ث) موزعني 197ذكورا، 141طالبا (338طلبة اإلقامات اجلامعية. وقد اشتملت عينة الدراسة على  إ
ث) اختريوا بطريقة عشوائية من جمموع 2للذكور و 2ى أربع إقامات جامــعية ( عل طالبا. انتهج 5815لإل

الباحث املنهج الوصفي واعتمد على اإلستبيان. ومت استخدام النسب املئوية، التكرارات و اختبار حسن 
ضي وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة ال حيسنون إستثمار و .  2املطابقة ك قت الفراغ يف ممارسة النشاط الر

ولديهم مناشط تروحيية خمتلفة كما أن قلة اإلمكانيات وعدم جاهزيتها على الدوام يؤثر يف أنشطة وقت الفراغ. 
ضي من  ملشاركة اإلجيابية يف املناشط الرتوحيية  حىت تكون ممارسة النشاط الر وعليه يوصي الباحث 

إلمك ت واالهتمام  ضية من اجل حسن استثمار وقت الفراغاألولو . انيات الر

ضي الرتوحيي-استثمار وقت الفراغ -اإلسرتاتيجية الكلمات األساسية: .النشاط الر
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Title: the strategy proposed how to explore the free time in the pratical
sports activities recreatives for the students residents universities.

Abstract:
This studys amed to strategic propositions to exploid the free time in
practising various sports activities with residents students .
Is based on a survey sample of 338 students (141 M and 197 F) distributed on
four campus (02 M and 02 F) were randomly selected from a number of 5815
students.

The researcher adopted a descriptive approach, based on a questionnaire.
Using the percentages, frequencies and tests k2.

The results showed the students don’t know how to exploid the free time in the
appropriate sports activities however they have several recreative activities and
the lack of the means and materials are not provided all the time affect in their
defferent sports activities .

The researcher advises the students to participate positively in the recreative
activities to reach the basic and necessary and to put into consideration the
materials in order to exploid the free time in the right way .

Keywords: strategy, operating of free time, practicing reacreative sports .
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 :مقدمة
تمعات حيث صار من بني  ضي الرتوحيي قيمة كبرية نظرا ألمهيته يف تطوير ا يكتسي النشاط الر
ت عند أي جمتمع متحضر، ألنه يرتبط ارتباطا وثيقا بصحة الفرد و سعادته و ملا هلذه األخرية من أمهية  األولو

حليوية وكثرة احلركة، يف ازدهار ورقي الشعوب  ،وعلى هذا أساس كانت حياة اإلنسان يف زمن مضى تتسم 
ضي من ضمن األوليات،  جيابية املشاركة يف مناشط وقت الفراغ، وكانت ممارسة النشاط الر حيث متيزت 
فقلت األمراض وحسنت الصحة، إال أنه يف العصر احلديث عصر التطور و التكنولوجيا تغريت املعطيات 
ت، فزادت  ضي من األولو فصارت املشاركة يف مناشط وقت الفراغ سلبية، ومل تعد ممارسة النشاط الر

ن تدين مستوى ممارسة النشاط البدين يعترب من 2013األمراض وساءت الصحة و تؤكد ذلك ماالفوي (  (
ع السرطان وتقول كذلك أنه األسباب الرئيسية لألمراض املزمنة كالسكري وأمراض القلب والشرايني وبعض أنوا 

40ساعات أسبوعيا  (بكيباك كندا) وحتول الوقت احلر من 3,9زاد وقت العمل ب 2010و1998بني 
(malavoy, 2013, p. 4)ساعة أسبوعيا . 37إىل 

وإن صحة الفرد من األوليات اليت جيب وضعها يف أعلى اهلرم ضمن أي ختطيط إسرتاتيجي، فهي الغاية  
ضي الوسيلة لتحقيق تلك الغاية، فحسب جوبر وأخرون (املرجوة، ) 2014حيث يعترب النشاط البدين والر

أنه يف األلفية الثالثة قل استعمال البدن إىل أقصى حد بسبب التكنولوجيا فبدت أمهية النشاط العضلي من 
أجل احملافظة على الصحة، ونتكلم هنا عن النشاط البدين الضروري للصحة.

ضية واملنتزهات حىت ومن  أجل مواجهة هذا التحدي عملت الدولة اجلزائرية على بناء املرافق الر
تمع الطلبة اجلامعيني  ضية خمتلفة، ومن بني فئات هذا ا تمع من مزاولة أنشطة ر تتمكن خمتلف فئات ا

ا فاصلة ا وهي املرحلة اجلامعية نظرا لكو بني فرتة التعلم و احلياة العملية، و ونظرا ألمهية املرحلة اليت يعيشو
كتساب سلوك ملمارسة النشاط  ضية تسمح له  هلذا كان من الضروري إكساب الطالب اجلامعي ثقافة ر

ضي الرتوحيي، حيث حسب الوزير وآخرون ( )  ميثل قطاع التعليم اجلامعي أمهية كبرية يف جمال 2011الر
ضي ألنه يضم الص ضية العمل الطاليب والر فوة من الشباب وهم الفئات اليت جيب أن توجه هلم اخلدمات الر

املتميزة كعنصر من عناصر إعداد اإلنسان وتكوينه و جتهيزه على أكمل وجه و هلذا جيب أن تكون خطط و 
ضي جادة وهادفة و أن تبىن على أحدث األساليب العلمية هلذه الفئة من الشباب.  برامج النشاط الر

) أن 2013(ويذكر حسني وسليمان )731، صفحة 2011عبد الرمحان عارف، وعزة فكري، (الوزير، 
 . من أهم أهداف التعليم اجلامعي مبفهومه الرتبوي أن يهيئ املناخ املناسب لنمو الطلبة منوا متكامال ومتواز

)209، صفحة 2013(حسني و حممد سليمان، 
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ريات اليت جيب التحكم فيها من أجل جلب أكرب عدد من وعليه فالتحدي كبري يف وجود مجلة من املتغ
زكس  ضي والذي جيب أن يكون بصورة منتظمة ومدروسة ويتبني ذلك مما ذكره  املماريسني للنشاط الر

كيلو حريرة يف األسبوع تساهم بصورة معتربة يف التقليل 1700إىل 1000): إن حترير من 2012وآخرون (
ضي بشدة متواضعة لثالث ساعات من حاالت الوفاة وبني من خالل دراسة أخرى أن ممارسة النشاط الر

دقيقة للواحدة لثالث مرات يف األسبوع يساهم يف التقليل 20على األقل يف األسبوع أو ثالث حصص ملدة 
(bazex, pierre, & daniel, 2012, p. 1431)ملائة. 30من حاالت الوفيات بنسبة 

ضي، لكن السؤال  وإن توفري اإلمكاني ات يلعب دورا كبريا يف حتفيز األفراد على ممارسة النشاط الر
رجات و اخرون ( ) إن 2008املطروح هو كيف جيب أن تكون يف ظل النمو الدميوغرايف اهلائل؟ يشري 

ضية معيارية بدائية وقليلة اإلستيعاب و ال تناسب الطلب س ياكل ر واء سياسة البناء املركزية انتهت 
ضية ومتطلبات األمان،  ألصحاب الرخص أو غريهم، و أشار كذلك إىل الفارق املوجود بني حالة اهلياكل الر

(barget, daniel, & jacques, 2008, p. 222)النظافة والصحة. 
يت دور الربجمة حيث  فإذا كانت اإلمكانيات ال ترقى إىل مستوى الطلب ال بد من إجياد احللول، و هنا 

ضية وعدد املمارسني، وأشار يف هذا السياق الوزير وآخرون (في ) 2011ها يراعى قدرة إستعاب اهلياكل الر
ا و هي بتقسيم األفراد إىل مجاعات متجانسة مع األخذ بعني االعتبار نوع األنشطة  إىل الكيفية اليت تكون 

) ومن 2011رمحان عارف، وعزة فكري، ومستوى املمارسة من أجل توسيع قاعدة املمارسني. (الوزير، عبد ال
ضي جند دراسة حسني  بني الدراسات اليت تتوافق مع دراستنا يف كون اإلمكانيات حتد من ممارسة النشاط الر

ضية للجامعات احلكومية يف بغداد، دراسة كنعان 2014وهدى ( )بعنـوان: دراسة معوقات األنشطة الر
ضية املدرسية ومعوقات مشاركة طالبات) بعنوان:2010( دراسة مسري بن مشال األردن يف األنشطة الر

ضية على اجتاهات طلبة جامعة 2009حممد خليل سيد( ثري اإلمكانيات و األنشطة الر ) بعنــوان : دراسة 
يت الدور على العملة الغالية أال و هي الوقت، وهنا يطرح السؤال : ما السبيل إىل تنظيمه يف  طيبة. واآلن 

) إن فقدان التحكم يف الوقت هو مصدر النتائج السلبية يف 2007ل املعطيات الراهنة؟ يقول فوندرامان(ظ
ومن بني الدراسات اليت تتوافق مع دراستنا (vandramin, 2007, p. 51)العمل ويف ما بعد العمل.

يغلب عليها الطابع يف كون أن الطالب اجلامعي املقيم ال حيسن استثمار وقت فراغه يف أنشطة تروحيية
ضي جند دراسـة السويد ( ) بعنـوان :استخدامات الشباب السعودي ملوقع التواصل االجتماعي 2015الر

ثريها على درجة عالقتهم بوسائل اإلعالم حيث وجد أن أغلبهم يتعامل معه بصفة يومية والقلة اليت  (تويرت) و
عينة وقتا زمنيا يوميا يرتاوح بني الساعة والساعتني و ماهو أكثر ملائة ويقضي أفراد ال3ال تستعمله ال تتجاوز 

حيث ) بعنوان : استثمار أوقات الفراغ لدى طلبة اجلامعة2009دراسـة عزيز وحيدر (وساعات ،3من 
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توصل إىل وجود جانب سليب مسيطر على الطلبة يف استثمار معظم أوقات فراغهم ألن هنالك جمموعة ال 
ا يقض ون وقت فراغهم بدون فائدة أو جدوى كاللقاء مع اجلنس األخر ،التجوال يف الشارع يستهان 

يل للهو. ،اجللوس يف املقهى واستعمال جهاز املو
ا إىل األحياء اجلامعية بوالية مستغامن وقفت على حجم املمارسة  رات امليدانية اليت قمت  ومن خالل الز

ضي الرتوحيي من طرف الطل ث، حيث كان اإلقبال عليه قليال وعليه أجريت بعض للنشاط الر بة، ذكورا و إ
ث مؤكدين ذلك، وهنا  حياء الذكور واإل اللقاءات مع بعض الطلبة املقيمني وبعض املشرفني على األنشطة 
ضي الرتوحيي ممارسة من قبل الطلبة املقيمني حىت رأى الباحث ضرورة اقرتاح إسرتاتيجية لرتقية النشاط الر
تصبح سلوكا يف وقت الفراغ من أجل حتقيق الغاية أال وهي الصحة. لكن من أجل ذلك وجب التعرف على 

األسباب اليت تعزى إليها قلة املمارسة،وعليه تطرح التساؤالت التالية: 
السـؤال العام:-

ضي الرتوحيي ؟ إىل ماذا تعزى قلة ممارسة النشاط الر
األسئلة الفرعية: -
ضي الرتوحيي إىل أن الطالب اجلامعي املقيم ال حيسن استثمار ـ هل ت1 عزى قلة ممارسة النشاط الر

ضي؟ وقت فراغه يف أنشطة تروحيية يغلب عليها الطابع الر
ضي الرتوحيي إىل قلة اإلمكانيات؟2 ـ هل تعزى قلة ممارسة النشاط الر

:الطريقة وأدوات
منهجية البحث واإلجراءات امليدانية: 

على املنهج الوصفي. منهج الدراسة:  ويف دراستنا هذه اعتمد
ألحياء اجلامعية السبعة لوالية مستغامن جمتمع وعينة البحث: تمع األصلي للبحث هو الطلبة املقيمني  ا
يف دراستنا على 7960ذكور و 4551طالبًا تتوزع بني 11520والذي يقدر عدده بـ:  ث. واعتمد إ

ث1951كور مبجتمع أصلي مقدر ب حيني للذ  طالبة 3864مبجتمع أصلي مقدر ب طالبا  وحيني لإل
,

: يوضح نسبة أفراد عينة الدراسة موزعني حسب اجلنس)01(اجلدول رقم

النسبة املئوية العدد اإلقامات اجلامعية

7,22 141 اإلقامات اجلامعية للذكور
5,09 197 ث اإلقامات اجلامعية لإل
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طالب وطالبة موزعني 338ختيار العينة من جمتمع البحث األصلي بطريقة عشوائية متثلت يف قمنا
على اإلقامات اجلامعية.

جماالت البحث: 
ال الزماين: لدراسة االستطالعية يف شهر جانفي ا أما الدراسة األساسية انطلقت 2016مت القيام 

.2017يف شهر فيفري 
ال املكاين: اإلقامات مذكورة يف اجلدول رقم: -إقامات جامعية بوالية مستغامن 4جراء البحث بمت إا

01
ال البشري: والعدد  ا إلقامات اجلامعية مبستغامن ذكورا وإ أجريت الدراسة على عينة من الطلبة املقيمني 

.01كما هو مبني يف اجلدول رقم
تبيان (العبارات موجودة يف اجلداول)  .استخدمنا يف هذه الدراسة االسأداة الدراسة:

لتحكيم من قبل جمموعة من اخلرباء مث مت  وقد مرت أداة الدراسة قبل استخدامها يف الدراسة األساسية 
اختبار خصائصها السيكومرتية (الصدق، الثبات) .

على صدق احملكمني حيث مت عرض األداة يف صياغتها الصدق األولية : لصدق أداة القياس اعتمد
ضة مبستعامن ،حيث كان عددهم مخسة ،إثنان  على جمموعة من احملكمني من أساتذة جامعة الرتبية البدنية والر

منهم درجتهم العلمية أستاذ التعليم العايل ،وثالثة منهم درجتهم العلمية أستاذ حماضر أ.
باحث أسلوبيــــــــن مها االتساق الداخلي من أجــل التـــأكد من ثبـــــات أديت القيـــاس إستخدم الالثبات:

مج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ستخدام بر وفيما يلي 20) إصدارspssوالتجـــــزئة النصفيــــــة 
عــــــرض نتائجهمـــــا.

ب االتساق من أجـل معاينة ثبات درجة أديت القياس استخدم الباحث أسـلو االتســـــاق الداخـلـــي:–أ 
و هي قيمـة .0,842الداخلي حبســاب معامل ألفا كرونباخ للمجموع الكلي لالستبيان حيث بلغت قيمته: 

لثبات. عالية ومنه نستنتـج أن االستبيـان يتميز 
التجـزئة النصفـية:

لرغم من أن عدد فقرات  للتأكد من ثبات االستبيان استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية 
مج احلزمة اال ستبيان فردي وعلى هذا األسـاس مت اللجوء إىل معامل جيتمان للتجزئة النصفية بواسطة بر

اإلحصئية إضافة إىل حسـاب معامل سبريمان براون يف حالة عدم تكـافؤ طول اجلزئني، وجاءت النتــائج على 
0,866معامل التجــزئة النصفيـة جليتمـان:النــحـو األيت:

0,870بريمان براون يف حـالة عدم تكافـؤ األجـزاء:معـامل س
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وهي قيم مرتفعة مما يدل على ثبات لدرجات االستبيــان.
مج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (الدراسة اإلحصائية ستخدام بر ت  ) spss: مت تفريغ البيا

يئتها للمعاجلة اإلحصائية.20إصدار ، و
. 2ية عن طريق حساب: النسب املئوية ، التكرارات و اختبار حسن املطابقة كاومتت املعاجلة اإلحصائ

 : النتائج
األنشطة اليت يقضي من خالهلا الطلبة الذكور أوقات فراغ): ( احملور األول)02اجلدول رقم (

رقم
العبـــــــــارةال

ت اإلجا
مستوى الداللة²كا

الأحيانعم

فنـــــيةحضور احلفالت ال01
446136ت

6,9360,031
%31,243,325,5

مشاهدة التلفاز02
536721ت

23,6600,000
%37,647,514,9

االستماع إىل املوسيقى03
457026ت

20,7230,000
%31,949,618,4

الـــــرســـــم04
375846ت

4,7230,094
%26,241,132,6

تصفح االنرتنيت05
377430ت

23,7870,000
%26,252 ,521,3

ضي06 ممارسة  النشاط الر
526722ت

22,3400,000
%36,947,515 ,6

املطالعة07
466629ت

14,5960,001
%32,646,820,6

مصاحبة األصدقــاء08
456927ت

18,8940,000
%31,948,919,1

حضور امللتقيات علمية،دينية ثقافية09
536127ت

13,4470,001
%37,643,319,1
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ت عينة الدراسة يف اجلدول أعاله والذي يبني األنشطة اليت يقضي من خالهلا الطلبة  من خالل إجا
إلستمرارية حيث كانت  حياأوقات فراغهم تبني أن مناشط وقت الفراغ ال تتميز  يبني  ت لصاحل ا اإلجا

إلقبال الكبري وهذا ما يربر االستنتاج  والذي هو سوء إستثمار  ضي مل حتضى  حىت أن ممارسة النشاط الر
وقت الفراغ.

ـاألنشطة اليت تقضي من خالهلا الطالبات أوقات فراغهن ): ( احملور األول)03اجلـــدول رقـــم (

لرقـ
العبـارةا

ــــاتاإلجـاب
مسـتـوى الداللــة²كــا

الأحيانعم

حضور احلفالت الفنـــــية01
739034ت

25,1070,000
%37,145,717,3

مشاهدة التلفاز02
81981854,102ت

0,000
%41,149,79,1

االستماع إىل املوسيقى03
789128ت

33,6950,000
%39,646,214,2

الـــــرســـــم04
598454ت

7,8680,20
%29,942,627 ,4

تصفح االنرتنيت05
629243ت

18,5890,000
%31,546,721,8

ضي06 ممارسة  النشاط الر
698939ت

19,2890,000
%35,045,219,8

املطالعة07
749330ت

31,8070,000
%37,647,215,2

مصاحبة األصدقــاء08
698147ت

9,0560,11
%35,041,123,9

حضور امللتقيات علمية،دينية، ثقافية09
539945ت

25,8680,000
%26,950,322,8
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ت عينة الدراسة يف اجلدول أعاله والذي يبني األنشطة اليت يقضي من خالهلا الطلبة  من خالل إجا
إلستمرارية مثل الذكور حيث كانت أو  ث  ال تتميز  قات فراغهم تبني أن مناشط وقت الفراغ عند اإل

إلقبال الكبري وهذا ما يربر  ضي مل حتضى  حىت أن ممارسة النشاط الر حيا يبني  ت لصاحل ا اإلجا
االستنتاج  والذي هو سوء إستثمار وقت الفراغ.

اإلمكانيات املادية والبشرية من وجهة نظر الطلبة الذكورور الثاين)): ( احمل04اجلدول رقم (

رقم
العبـــــــــارةال

ت اإلجا
مستوى ²كا

الداللة الأحيانعم

01
ضي إلقامة اجلامعية مالعب كافية ملمارسة النشاط الر 387033تتتوفر 

17,1490,000
%27,049,623,4

02
476925تملالعب يف حالة جيدةا

20,5960,000
%33,348,917,7

03
ا أجهزة ضية مغلقة  536424تيوجد قاعة ر

18,1700,000
%37,645,417,0

ضية مناسبة لعدد الطالب04 357234تمساحة القاعة الر
19,9570,000

%24,851,124,1

05
ضيتتوفر اإل 386736تقامة على األدوات و األجهزة املناسبة ملمارسة النشاط الر

12,8090,002
%27,047,525,5

06
ضيني يتناسب مع الطالب املمارسني 437424تعدد األخصائيني الر

27,1060,000
%30,552,517,0

516822تيوجد عمال لتجهيز املالعب و صيانتها07
23,0210,000

%36,248,215,6

08
ضي 406437تاملالعب صاحلة ملمارسة النشاط الر

9,3190,009
%28,445,426,2
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ت عينة الدراسة يف اجلد ول أعاله والذي يبني اإلمكانيات املادية والبشرية و بناء على من خالل إجا
ت الطلبة 0,01واليت جاءت دالة عند مستوى أقل من ²كاقيم   يف اإلجابة على الفقرات   يتبني أن إجا

يبني بالاإلمكانيات املادية والبشرية  عن فقرات   يبني بنعم وا بني ا ولكن إذا قار حيا جند كانت اغلبها 
لتايل نستنتج أن 9أن النسب املئوية للمجيبني بنعم كانت أكرب يف كل الفقرات إال يف الفقرة  اإلمكانيات و

. املادية والبشرية متوفرة إىل حد ما

ـاإلمكانيات املادية والبشرية من وجهة نظر الطالبات): ( احملور الثاين)05اجلدول رقم (

إلقامة09 ضية املوجودة  317337تإساءة بعض الطلبة استخدام الوسائل الر
21,9570,000

%22,051,826,2

إلقامة 10 476331تمرشاتتتوفر 
10,8940,004

%33,344,722,0

11
ضية 497220تتوفر اإلدارة مشرفني على األنشطة الر

28,8940,000
%34,851,114,2

427029تتتوفر اإلقامة على طبيب12
18,6810,000

%29,849,620,6

قــــم
العبـــــــــارةالر

اإلجــابــــات
²كـــا

مستــوى 
الداللـــة الأحيــانـــانـعـــــم

ضي01 إلقامة اجلامعية مالعب كافية ملمارسة النشاط الر تتوفر 
669239ت

21,3910,000
%33,546,719 ,8

املالعب يف حالة جيدة02
609542ت

22,1220,000
%30,548,221 ,3

ا أجهزة03 ضية مغلقة  يوجد قاعة ر
629045ت

15,7260,000
%31,545,722,8

ضية مناسبة لعدد الطالب04 مساحة القاعة الر
679337ت

23,9190,000
%34,047,218 ,8
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ت عينة الدراسة يف اجلدول أعاله والذي يبني اإلمكانيات املادية والبشرية و بناء على  من خالل إجا
ت الطالبات 0,01جاءت دالة عند مستوى أقل من واليت²كاقيم   يف اإلجابة على الفقرات يتبني أن إجا

يبني بال جند اإلمكانيات املادية والبشرية  عن فقرات   يبني بنعم وا بني ا ولكن إذا قار حيا كانت اغلبها 
لتايل نس اإلمكانيات املادية والبشرية تنتج أن أن النسب املئوية للمجيبني بنعم كانت أكرب يف كل الفقرات و

. متوفرة إىل حد ما
:املناقشة

:احملور األولمناقشة نتائج 
ألنشطة اليت يقضي من )03(واجلدول رقم )02(من خالل عرض نتائج اجلدول رقم  املعنونني 

يبني كانت إجابتهم  لنسبة للذكور أن أغلبية ا وهذا خالهلا الطلبة أوقات فراغهم تبني  حيا على الفقرات 
))02(اجلدول رقم (أنظر يبني أن الطلبة الذكور لديهم مناشط تروحيية كثرية وترتبت بناء على النسب املئوية 

كالتايل:  

ضي05 تتوفر اإلقامة على األدوات و األجهزة املناسبة ملمارسة النشاط الر
689138ت

21,5130,000
%34,546,219,3

ضيني يتناسب مع الطالب املمارسني06 عدد األخصائيني الر
6710129ت

39,5130,000
%34,051,314,7

يوجد عمال لتجهيز املالعب و صيانتها07
688643ت

14,2030,001
%34,543 ,721,8

ضياملالعب صاحلة ملمارسة النشاط08 الر
579842ت

25,5940,000
%28,949 ,721,3

إلقامة09 ضية املوجودة  إساءة بعض الطلبة استخدام الوسائل الر
748439ت

17,0050,000
%37,642,619,8

إلقامة مرشات10 تتوفر 
6510131ت

37,3200,000
%33,051,315,7

ضيةتوفر اإلدارة م11 شرفني على األنشطة الر
718244ت

11,6450,003
%36,041,622,3

تتوفر اإلقامة على طبيب12
6110234ت

35,7060,000
%31,051,817,3
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تصفح االنرتنت ،االستماع إىل املوسيقى ، مصاحبة األصدقاء ، مشاهدة التلفاز وممارسة النشاط 
ضي ، املطالعة ،حضور امللتقي ات واحلفالت و الرسم .الر

ملناشط السلبية وهذا ما يفسر عدم االهتمام كثريا  ويظهر من خالل الرتتيب أن الطلبة ينشغلون أكثر 
ضي أثناء وقت الفراغ . لنشاط الر

كذلك وهذا يبني أن الطالبات لديهن  حيا لنسبة للطالبات فكانت إجابتهن على الفقرات  أما 
كالتايل: حضور امللتقيات ))03(اجلدول رقم (أنظر ة وترتبت بناء على النسب املئوية مناشط تروحيية كثري 

،مشاهدة التلفاز ،املطالعة ،تصفح االنرتنت ،االستماع إىل املوسيقى ،حضور احلفالت ،ممارسة النشاط 
ضي ،الرسم و مصاحبة األصدقاء. الر

مل ناشط السلبية كالذكور وهذا ما يفسر عدم ويظهر من خالل الرتتيب أن الطالبات ينشغلن أكثر 
ضي أثناء وقت الفراغ .  لنشاط الر االهتمام كثريا 

) حيث بني أن النشاط 2011وتتوافق هده النتيجة مع ما توصل إليه أمحد عبد الدامي الوزير وآخرون (
تمعات ضي ال يشغل وقت فراغ الطالب وهي إحدى املشكالت اليت تعاين منها ا املعاصرة ويستدل مبا الر

ن اإلنسان أصبح يعيش يف عصر أطلق عليه عصر الفراغ نتيجة ملا توفره هذه املخرتعات من  قاله احلمامحي 
ضي ملعاجلة مشكلة وقت الفراغ. جهد ووقت لإلنسان لذا كان من الضروري أن تتحدى برامج النشاط الر

ن الطلبة يفضلون قضاء وقت فراغهم يف نشاط ) حيث رأى أ2009ومـع ما توصل إليه مسري بن حممد(
جلامعة. ضية  ملرافق واملنشئات الر غري بدين مع أصدقائهم وهذا يف ضل قلة االهتمام 

) حيث توصل إىل وجود جانب سليب مسيطر على الطلبة يف 2009ومع ما توصل إليه عزيز وحيدر (
ا يقضون وقت فراغهم بدون فائدة أو جدوى  استثمار معظم أوقات فراغهم ألن هنالك جمموعة ال يسته ان 

يل للهو. كاللقاء مع اجلنس األخر، التجوال يف الشارع ،اجللوس يف املقهى واستعمال جهاز املو
) متمثال يف استخدام توتري بني شباب العينة وأغلبهم يتعامل معه 2015ومع ما توصل إليه السويد (
ملائة ويقضي أفراد العينة وقتا زمنيا يوميا يرتاوح بني الساعة 3ال تتجاوز بصفة يومية والقلة اليت ال تستعمله 

ساعات وتوزعوا على هذه املدد الزمنية بدرجة شبه متساوية.3والساعتني وما هو أكثر من 
سنة معروفون 30و18) حيث قال أن الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 2015ومع ما ذكره بينغ (

(bing, 2015, p. 3)كثف واملتنوع لالنرتنت والتكنولوجيات الرقمية.الستعمال امل
11,4) أن الشباب اجلامعي يستهلك 2002) عن جيبيرت روسرش (2009ومع ما ذكره كوزانيتيس (
(kozanitis, 2009, p. 5)ساعات يف اليوم. 9,6يوم يف الشهر يف االنرتنت أي 
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د أن هناك اهتمام عند طالبات الصفوف ) حيث وج2010ومع ما توصل أليه كنعان (
ضي إضافة  نوي)يف تعلم املباحث الرتبوية املختلفة على حساب ممارسة النشاط الر (السابع،العاشر،والثاين 

جلانب الديين. إىل وجود معوقات مرتبطة 
ضي هل تعزى قلة ممارسة النشاط الوهذا جييب على التساؤل األول هلذا البحث والذي ينص على: ر

الرتوحيي إىل أن الطالب اجلامعي املقيم ال حيسن استثمار وقت فراغه يف أنشطة تروحيية يغلب عليها الطابع 
ضي؟ الر

:احملور الثاينمناقشة نتائج 
إلمكانيات املادية والبشرية تبني من )05(اجلدول رقم) و04(انطالقا من اجلدول رقم  املعنونني 

ت الذكور أن  وهذا يبني أن اإلمكانيات ال خالل إجا حيا يبني كانت إجابتهم على الفقرات  أغلبية ا
حيا اجلدول رقم (أنظر ترقى إىل املستوى املطلوب ونستخلص ذلك من خالل  النسب املئوية للمجيبني 

)04((   .
جلاهزية على وهذا ما نستطيع أن نستخلص منه أن اإلمكانيات سواء كانت مادية أو بشرية ال تتميز

ضي. الدوام ملمارسة النشاط الر
إلمكانيات املادية والبشرية )05(أما من وجهة نظر الطالبات يتبني انطالقا من اجلدول رقم املعنون 

وهذا يبني أن اإلمكانيات ال ترقى إىل املستوى  حيا يبات كانت إجابتهن على الفقرات  أن أغلبية ا
حيااملطلوب ونستخلص ذلك .    ))05(اجلدول رقم (أنظر من خالل  النسب املئوية للمجيبني 

جلاهزية على  وهذا ما نستطيع أن نستخلص منه أن اإلمكانيات سواء كانت مادية أو بشرية ال تتميز 
ضي. الدوام ملمارسة النشاط الر

جيازه ملعوقات 2011وتتوافق النتائج مع ما ذكره عالء الدين محدي( إستفادة الطلبة من خدمات ) 
ضي ونذكر منها ما يلي: النشاط الر

ضة بصفة خاصة- ألنشطة بصفة عامة والر قلة اهتمام اجلامعة 
)69، صفحة 2011ـ نقص اإلمكانيات (د.عالء الدين، -

ضية  حتد 2010ومع ما توصل أليه كنعان ( إلمكانيات الر ) حيث خلص إىل وجود معوقات مرتبطة 
ضية املدرسية .من م نوي) يف األنشطة الر شاركة طالبات الصفوف (السابع،العاشر،والثاين 

) حيث توصال إىل أن من بني املعوقات اليت 2013وأيضا دراسة إميان حسني وهدى حممد سليمان(
ضية ما يلي: حتد من إقامة األنشطة الر
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ضية و - ضية قلة اإلمكانيات املادية لتوفري مالعب وقاعات ر محامات إضافة إىل قلة التجهيزات  الر
واحلوافز املادية واملعنوية.

ملرافق واملنشئات 2009ومع ما توصل إليه مسري بن حممد( دة االهتمام  ) حيث رأى أنه البد من ز
ضي لكل كلية حيث أن ذلك قد يشجع  جلامعة وتوفري الوسائل الصحية مع توفري مشرف نشاط ر ضية  الر

ضية.الطا لب على ممارسة األنشطة الر
ضي وهذا جييب على التساؤل الثاين هلذا البحث والذي ينص على: هل تعزى قلة ممارسة النشاط الر

الرتوحيي إىل قلة اإلمكانيات؟
 : خالصة

إن من مهام اجلامعة السعي إىل حتقيق جمموعة من األهداف، من بينها إعداد الشباب من كافة اجلوانب 
تمعية جبوانبها املتعددة.األكا دميية واإلجتماعية ،حىت يكونوا قادرين على أداء أدوارهم لتحقيق التنمية ا

وحىت حتقق اجلامعة أهدافها كان من الضروري توفري جوانب الرعاية املختلفة ضمن إسرتاتيجية 
حة الفرصة للطلبة من أجل ممارسة األنشطة املختلفة.حيث يو  ا إ جد يف كل إقامة جامعية شاملة من شأ

منشآت وإطارات تعكف على رعاية الطلبة من خالل ما تقدمه من انشطة وخدمات وبرامج إلستثمار أوقات 
فراغهم .

وميكن القول أنه من أهم العوامل اليت تقرر مستوى كفاءة اإلسرتاتيجية هي :
ضية بصفة خاصة ألنشطة الرتوحيية بصفة عامة والر .إيالء اإلهتمام 
.ت لكي تناسب عدد الطلبة توفري اإلمكا
 ضية مهية ممارسة األنشطة الرتوحيية بصفة عامة والر للقاءات التوعوية للتذكري  اإلهتمام 

بصفة خاصة.
 .بعد الرؤية
 .النظر إىل خصائص الطلبة املقيمني
.تنظيم الربامج مع مراعاة ظروف الطلبة

ناجحة جيب أن تقوم على عدد من االفرتاضات النظرية والفكرية لذلك خنلص إىل أن اإلسرتاتيجية ال
ألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ،وعلى الواقع الذي يتم االنطالق منه ،وعلى الوسيلة اليت يقرتح  املرتبطة 

استخدامها.
ضي تعرف على جمموعة من األنشطة ال الر ونربز أمهية هذه الدراسة يف جانبني فهي تتيح يف ا

الرتوحيية اليت مييل إليها الطلبة اجلامعيني ،وحتديد املؤثرات السلبية اليت تقلص من فعاليتها.
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حيث كان اهلدف الرئيسي هو اقرتاح اقرتاح إسرتاتيجية الستثمار وقت الفراغ يف ممارسة األنشطة 
ضية الرتوحيية عند طلبة اإلقامات اجلامعية..فاإلسرتاتيجية الناجحة تراعى  لتايل حتقق الر فيها املعايري العلمية و

ما وضعت من أجله، ويف دراستنا حسن إستثمار وقت  الفراغ ملاله من انعكاس على تكامل شخصية 
الطالب.

ومن جهة أخرى فهذه الدراسة تليب حاجة علمية تتصل بطبيعة احلياة االجتماعية للطالب اجلامعي 
ت اليت يواجهها يف استغالل أوقات فراغه ،كما تبني من الدراسة أمهية التعرف على وتشخيص الصعو

ضية الرتوحيية يف شغل أوقات الفراغ. إجتاهات الطلبة وميوهلم حنو األنشطة الر

 :اإلحاالت واملراجع
ضية للجامعات 2014أد.إميان حسني، و حممد سليمان هدى. (. 1 ). دراسة معوقات األنشطة الر

جملة ملية الرتبية ، احملرر) iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=100985احلكومية يف بغداد. (
ضية جامعة بغداد-الر

) . دراسات 2011أمحد عبد الدامي الوزير، عبد الرمحان عارف عبد اجلواد،عزة فكري حممد فؤاد. (-2. 2
عربية يف الرتبية وعلم النفس (العدد الرابع) . اإلسكندرية: ماهي للنشر والتوزيع.

ضي). 2011دي أمحد عالء الدين (د.مح-3. 3 (اإلصدار ط إسرتاتيجية تسويق خدمات النشاط الر
). اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.1
ريخ االسرتداد }pdfجامعة اإلمام حممد بن سعود{-pdf.د.حممد بن علي بن حممد السويد-4. 4  .

mu.edu.sahttp://units.ima، من 2017, 2508
ضية على اجتاهات 2009مسري بن حممد خليل سيد. (-5. 5 ثري اإلمكانيات واالنشطة الر ). دراسة 

طلبة جامعة طيبة. طيبة، السعودية.
ضية 2010د.عيد حممد كنعان. (–6. 6 ). معوقات مشاركة طالبات مدارس مشال األردن يف االنشطة الر

.جملة جامعة دمشقاملدرسية. 
). استثمار أوقات الفراغ لدى طلبة اجلامعة. 2009امت جاسم عزيز، و طارق كاظم حيدر. (د.ح-7. 7

.جملة القادسية يف األداب والعلوم الرتبوية
8. 8-bing, g. (2015, 9). vie étudiante. Consulté le 8 26, 2017, sur

www.millenaire3.com/.../Vie%20étudiante_integration%20ville%20 synthese
9. 9- eric barget ،vailleau daniel و، rogge jacques ) .2008 .( management du

sport théories et pratiques .) www.sarlvivre.com (المحرر ،bruxelles: sarl vivre.
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10. 10-malavoy, m. (2013). le gout et le paisir de bougie. (m. d. l'education,
Éd.) quebec.
11. -11 jacques bazex ،pene pierre و، riviere daniel ) .910 ,2012 .( les

activités physiques et sportives-la santé-la société) .www.académie-
médecine.fr رر ، ) ا bull. acad. natle med

12. 12-patricia vandramin ) .2007 .( enquete temps et travail temps rytmes de
travail et conciliation des temps sociaux .) www.ftu-namur.org(المحرر ،
13. 13-kozanitis, p. (2009, 7 21). les caractéristiques des étudiants
d'aujourd'hui.
www.polymtl.ca/livreeuap/docs/.../Caractéristiques_etudiants_aujourd-hui.pdf.
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األلرتاس اجلزائرية من منظور سوسيولوجي بني الوالء للنادي والتعلق 
موعة بثقافة ا

2د. زعبار سليم- 1دمحان مصطفى . ا

ضية  جامعة الشلف1 طالب الدكتوراه، معهد الرتبية البدنية والر
ضية 2 جامعة جبايةأستاذ حماضر "أ" معهد الرتبية البدنية والر

:امللخص
نسعى من خالل هذه الدراسة إىل الوقوف على أهم اخللفيات واملرامي يف تكوين جمموعات األلرتاس على 
ضي املنتمني إليه وكذا مبدأ التعلق حبركة  املستوى احمللي جبعل على حمك البحث كل من مبدأ الوالء للنادي الر

موعة من أجل فهم أعمق لسوسيولوجيات اجلماعات ال ضية كهوية مستقلة وضبط هذا الفاعل وثقافة ا ر
ضي. املهم يف النسق الر

تباع املنهج الوصفي ذو املقاربة السوسيولوجية من خالل استعمال أسلوب "املقابلة  وألجل ذلك قمنا 
ضي قبل ظهور فكرة  املباشرة" للبحث يف الفرضية األوىل مسلطني الضوء على الظروف العامة للنادي الر

ملشاركة" أداة البحث يف الفرضية الثانية، يف حماولة كشف ا موعة. يف حني قد مثل أسلوب "املالحظة 
حلركة العاملية. وعليه فقد جاءت نتائج البحث موضحة ذلك الوالء  الستار عن السلوكيات املنتهجة وعالقتها 

ضي من جهة، و  لوان النادي الر كذا بوادر العمل اجلاد ألجل تعزيز صور الشديد املزدوج بني التعلق الفاضح 
حب االنتماء املفرط لتقاليد ومبادئ احلركة املنتمني إليها من جهة أخرى.

ضية؛ ثقافة األلرتاسالكلمات األساسية: التحليل السوسيولوجي؛ املناصرة الر

*--------
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Abstract :
We seek through this study to identify the most important targets and
backgrounds in the composition of the altras  groups at the local level to make
the test search all the principle of loyalty to the sports club belonging to it as
well as the principle of attachment to the movement and culture of the group
for a deeper understanding of Sociologiesof  sports groups as the independent
identity. and rest  this important actor in the sports pattern In order to do that
we follow the descriptive approach is sociological approach through the use of
the technique of the interview "direct" to discuss the first hypothesis we light
on the general conditions of the Sports Club before the emergence of the idea
of the group. While such as the method of "note to participate" research tool in
the second hypothesis, in an attempt to reveal the curtain on advocating
behaviors and its relationship to the global movement. Accordingly, the results
of the research explaining that strong loyalty to double between the scandalous
attachment decorated in the sports club on the one hand, as well as signs of
serious work to promote images of love excessive affiliation of the traditions
and the movement's principles belonging to them on the other way.

Keywords: Sociological Analysis; advocacy sports, altras culture
*--------

Résumé :
Nous cherchons par cette étude à identifier les cibles(objectifs) les plus
importantes et des contextes(formations) dans la composition des groupes
ultras au niveau local pour faire la recherche de test tout le principe de fidélité
au club sportif y appartenant aussi bien que le principe d'attachement au
mouvement et la culture du groupe pour une compréhension plus profonde des
Sociologies de groupes sportifs .
Pour le faire nous suivons l'approche descriptive basé sur l'approche
sociologique à l'aide de la technique de « l'entretien (interview) » pour la
première hypothèse que nous éclairons sur les conditions générales du Club
Sportif avant l'apparition de l'idée du groupe. Tandis que « l’observation
participante » est utilisée  comme l'outil de recherche dans la deuxième
hypothèse, En conséquence, les résultats de la recherche expliquant que la
fidélité forte et doubler entre l'attachement scandaleux au couleurs du club
sportif d'une part, et aussi l'amour extra ordinaire du mouvement ultra
appartenant à eux dans l'autre part.

Mots clés : analyse sociologique; supporterisme sportive ; culture ultra.
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مقدمة:
ضة األقدم واألكثر شعبة يف -يعين االنتقال من املناصرة الكالسيكية إىل املناصرة املنظمة يف كرة القدم  "الر

) لدى كثري من الباحثني و املنظرين، أنه ذلك االنتقال من واقع 45، ص2004(رمعون حممد،- العامل"
ملتناسقة واملسطرة وفق ما يعرف بثقافة األلرتاس. هذه املناصرة العفوية و الفردية إىل واقع املناصرة اجلماعية ا

ضي الظاهرة اليت أصبحت إحدى أجنع السبل يف نقل خمتلف املقومات الثقافية واالجتماعية عرب الفضاء الر
)D. Bodin et al, 2008, p 164.(  ا اليت أضفت على عامل املناصرة يف أين برزت للعيان مبستجدا

موعة الواحدة لتمثل حركة كرة القدم بوادر الت ميز والتألق القائمني على مبدئية توحيد النشاط بني أفراد ا
D. Bodin et al, 2008, pاجتماعية مفادها العمل اجلماعي الذي عرف بديناميكية نشاطه(

تمعات بفعل العناية اإلعالمية اليت164 أسهمت )، إذ ازداد مفهومه تطورا وتفتحا بعد انتشاره يف خمتلف ا
ذا الشكل ميكن أن A.Ehrenberg, 1991, p 27يف انتشاره متأثرة بقوة نشاطاته و وفعاليته( ). و

موعة، ما يستوجب  ضي وسيلة هامة لتفعيل مواقف وحدة الكيان االجتماعي بني أفراد ا يصبح الفريق الر
Bertrand.fدقة التمعن يف خصوصيات الروابط االجتماعية اليت متيزها( et al, 2006, p 18(.

اإلشكال :
أصبحت ظاهرة األلرتاس عرب العامل تعبري عن ذلك التباين الثقايف واالجتماعي الذي جاءت لتفصح عنه 
ضي الواحد على أكثر من جمموعة  تمع احملتضن هلا، وذلك ما يربره احتواء الفريق الر هذه احلركة داخل ا

ا واحدة لأللرتاس رغم وحدة جوهرها ا وخصوصيا ضي)، فتفصح كل منها عن مقوما (نصرة الفريق الر
ا وحقيقة وجودها( لتعرب عن رغبتها الواضحة يف إعالء كيا ,D.Cano, 2010فتختلف أحيا

p ) ، وقد يتجلى ذلك أكثر كلما ظهر للعيان صراعها حول أحقية الظهور اللذان تسعى إىل الظفر .130
فعها غالبا إىل انتهاج خمتلف سلوكيات التعصب يف حالة النتائج السلبية للفريق، فيكونون ما كل منها، ما يد

ت اليت ميكن أن متس بكيان ومشوار  ضي يف مشكالت الغرامات املالية والعقو سببا يف إخضاعه الر أحيا
د )، وهي السمة اليت ضلت موضوعا أساسيا لدى عديN. Hourcad, 2002, p 84هذا األخري(

الباحثني واملفكرين يف هذا املوضوع. يف حني تشري عديد الدراسات إىل أن األلرتاس ثقافة قائمة على مبدأ 
نصرة الفريق وإبداء بوادر التعلق الفاضح به، حيث تسعى إىل انتهاج خمتلف االسرتاتيجيات مهما استعصت 

لنفس ألجله(شروطها وأساليبها لغرض مساندته، حىت عرفت بوالئها الشديد للفريق وذلك لدرجة التضحية 
(L.Sebastien, 2006, p27p األلرتاس الذين سقطوا نصرة لفريقهم وهو ما تفسره عشرات ضحا
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). وبني هذا املد واجلزر ولد 17،  ص2012وحفاظا على مبادئه ومقوماته (حمسن عوض وممدوح سامل،
إلجابة عن اإلشكال التايل: ما هي خلفيات  تكوين جمموعات األلرتاس؟االهتمام 

األسئلة الفرعية: -
ضي؟ هل تكوين جمموعة األلرتاس سبيل للتعبري عن قيم الوالء للنادي الر

هل تكوين جمموعة األلرتاس تربير ملوقف التعلق بثقافة األلرتاس؟
 :الفرضيات

الفرضية العامة:-
ضي، وإعالء ملبدأ التعلق بثقافة احلركة.تكوين جمموعة األلرتاس سبيل للتعبري عن قيم الوالء للناد ي الر

الفرضيات اجلزئية: -
ضي. تكوين جمموعة األلرتاس سبيل للتعبري عن قيم الوالء للنادي الر

تكوين جمموعة األلرتاس تربير ملوقف التعلق بثقافة األلرتاس.
:األهداف

حتديد هوية أفراد لأللرتاس.
اس كيان املناصر اجلزائري.إدراك خلفيات ولوج ثقافة األلرت 

ضبط مجلة املفاهيم املتعلقة بثقافة األلرتاس.
:املصطلحات الواردة يف البحث

هو فحص شامل للوقائع االجتماعية املعقدة للتمييز بني أجزائها املختلفة وحتديد التحليل السوسيولوجي: -
لكل، مم ينتج عنه وصف منه آلخر وعالقة كل جزء  جي للعالقات االجتماعية مع بعضها عالقة كل جزء 

)..381ص ،9919مصلح الصاحل،البعض وفقا للتصنيف الشكلي واملوضوعي(
ضيني: - ضية معينة هماملشجعني الر جمموعة من األفراد هلم اجتاه نفسي حنو العب أو فريق أو هيئة ر

ذه لنسبة هلم، وقد يكونوا أعضاء  الفرق أو غري أعضاء فيها. (حممد ينتمون إليها ويشكل مركز اهتمام 
.)188ص ، 1998حسن عالوي، 

تعين "األلرتاس" الرغبة يف دفع املناصرة إىل ذروة الفعالية والتأثري، و هي اسرتاتيجيات ينتهجها األلرتاس:-
موعات يف البحث عن خلق السبل الكفيلة بتحقيق اكرب فرجة ممكنة، يف حماولة دعم الفريق  أفراد هذه ا
موعة واملميز  ضي املوالية له مبختلف السلوكيات اجلماعية املميزة يف طابع الفولكلوري املوحد ألفراد ا الر

ا ومنطها.( ,B. Fincoeur et alلكيا 2006,  p18(.
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:ة الدراسات املشا
"dolphin cano":  (2001)دراسة للباحث- 
"la passion du footballبعنوان

هذه الدراسة حول مسألة حتديد اهلوية اجلماعية من خالل دراسة حالة مجاعة األلرتاس  املوالية قامت
". اليت متثل إحدى  جمموعات االلرتاس commando ultraاملسماة "جمموعة املغاوير" "لفريق مارسيليا

لتطرق  ريخ التأسيس و قوة االنتماء اجلماهريي، و ذلك  إىل خمتلف جوانب السبع و أوهلا من حيث 
ا وعليه  ت سلوكيا لدراسة عل سبيل املالحظة مبعايشة جمر ذا قد قام الباحث  حتركات هذه اجلماعة، و 
موعة تتميز جبملة من اخلصوصيات أمهها: ترسيخ قيم السلم و حماربة العنصرية  فوفق الباحث فإن هذه ا

موعة، و كذا التضامن امللحو  ظ بني أفرادها املشبع بكثري من احلماس والفعالية. و هلذا فقد وااللتزام  بنظام ا
ا على العنف الشفهي D.Cano,2001)..(تقتصر دواعي ذلك 

I.Bernach et Assollant"(2007)"للباحثنيدراسة - ;:
تقوم هذه "stratégies de gestion identitaire et supporterisme ultraبعنوان "

راجعة نقدية ملنظور اهلوية االجتماعية ملناصرة األلرتاس مبختلف الدراسات والبحوث الساعية يف الدراسة على م
ت األوروبية يف ذات  ال مبجتمعات مشال القارة األمريكية، وذلك طبقا ملا تنص عليه نتائج النظر هذا ا

، حيث ترتكز هذه الدراسة  على حيثيات اهلوية الثقافية و السياق مبقارنتها مع ذات احلركة يف مشال أورو
ا، وحماولة حتديدها وفقا للسلوك الناجم عن نشاط  االجتماعية اليت يسعى أفراد األلرتاس إىل بنائها والتمثل 
احلركة، فريمي الباحث من خالل ذلك إىل أن األلرتاس ثقافة متأصلة جبذور اجتماعية وليست بثقافة جديدة 

رخيي متعلقني بكيان اإلنسان يف بيئته، مكتسبة، أي أن هوية املناصر  ا مستنبطة من أصل اجتماعي و
. كما يشيد الباحث بدور العوامل  ولذلك فإن ثقافة األلرتاس قد ختتلف من جمتمع ألخر شكال ومضمو

لتايل فالفرد ال ميتلك أية حرية يف اختياره التارخيية واجلغرافية وعالقتها بتحديد انتماء األفراد و اجلماعات، و
.(I. Bernache et Assolant, 2007)للمجموعة، فهو ينساق بشعوره إىل ما يكنه صدره.

:"G. A. Pilz،""2010"للباحثدراسة - 
Bonne pratiques de gestions des nouveaux développements":بعنوان

dans le comportement des supporters املنظور العام متحورت هذه الدراسة حول "«
لثقافة األلرتاس كظاهرة اجتماعية يف القارة األوروبية، واليت جاءت حتت هدف ملتقى دويل حول األلرتاس سنة 

جبامعة "هانوفر"، حيث اشتملت على جمموعة من احملاور اليت اشرتكت فيها مجلة هذه احلركات بذات 2010
ذه الثقافة عرب جمت لتطرق إىل كل من نقاط االختالف والتشابه بني خمتلف القارة، اهلادفة إىل التعريف  ا  معا
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ذا الكيان،   موعات املكونة لكيان األلرتاس بكل جمتمع، حيث افتتحت هذه الدراسة مباهية اهلوية املنوطة  ا
ل كما يويل الباحث اهتمامه بتنظيم حركة األلرتاس من خالل معرفة القواعد اليت حتكمها وسلطة أعضائها، وك

ثري هذه الثقافة  ما يتعلق بنشاطها بداخل املالعب وخارجها (حتضريا وأداء). كما يتضمن البحث أيضا واقع 
تمع. لتخلص  يف الرابطات والفيدراليات لتفعيل خمتلف القوانني أو إلغائها، إضافة إىل نفوذ هذه احلركة يف ا

فعا ل املناصرة ذات طابع األلرتاس وحماولة مقارنتها هذه الدراسة إىل عرض حقيقة بعض املشاكل املتعلقة 
.)G.A.pilz,2010بظاهرة "اهلليقنز". (

 :منهجية البحث واالجراءات امليدانية
يصالنا إىل مجلة املنهج املتبع:- مت االعتماد يف هذه الدراسة على "املنهج الوصفي التحليلي" كونه جدير 

بحث) يف مثل هذه املواضيع، إذ مت حتليل النتائج احملصلة وفق مقاربة احلقائق امليدانية عن املبحوث (عينة ال
عتبارها قائمة على وصف لظاهرة اجتماعية  بعد مجع املعطيات الكيفية عن أفراد عينة البحث  سوسيولوجية، 
ستخالص مجلة االستنتاجات يف شكل مؤشرات أمجعت عليها آراء املستجوبني يف الشطر األول من الدراسة 

كما قد قمنا يف الشطر الثاين .عينة البحث، وفقا لطريقة حتليل املضمون (احملتوى) من خالل "وحدة املعىن"
منها مبعاجلة النتائج احملصلة يف شبكة املالحظة معاجلة مزجت بني الكم والكيف إذ اقتصر األول على إحصاء 

معاجلتها معاجلة كيفية وفقا ملا نصت عليه عدد تكرار مالمح املؤشرات لغرض حتديد وجودها من عدمه ، ليتم
ال. أهم البحوث الساعية يف ذات ا

ختاذ جمتمع البحث وعينته:- تمع اجلزائري، قمنا  مبا أن الدراسة تتمحور حول واقع مسألة األلرتاس يف ا
جمموعة ألرتاس " ذا اختذ بولينا" polinaجمموعات األلرتاس به موضوعا للبحث فمثلت جمتمعا له، و

لبطولة الوطنية احملرتفة لكرة القدم عينة للبحث يف هذه الظاهرة، إذ  التابعة إىل فريق "أومليب الشلف" الناشط 
موعة ما يفوق الستون  سنة، إذ خصينا 26و25فردا، متوسط أعمارهم يرتاوح مابني “ 70”حتوي هذه ا

أفراد، وعليه مت اختيار عينة 07موعة الذين بلغ عددهم استجوابنا مبقابلة كل العناصر املكونة  لنواة ا
البحث يف اجلزء األول من الدراسة بطريقة مقصودة، يف حني اتسع نطاقها (عينة البحث) يف اجلزء الثاين منها 

موعة هلدف معاينة سلوك األلرتاس يف فعلها اجلماعي.  ليشمل كل منخرطي ا
ستعمال "املقابلة املباشرة " كأداة جلمع املعلومات عن يف اجلزء األولأدوات الدراسة:- من الدراسة، قمنا 

عتبارهم املسئولني عن تفعيل  موعة (املعروفني بنواة األلرتاس)،  ا أهم أفراد ا املبحوث واليت قد خصينا 
ألجل ذلك إىل بناء مجلة من األسئلة املفتوحة القائمة أس ا، إذ عمد اسا على معرفة نشاطها وسلوكيا

موعة وكذا خصوصيات أفرادها قبل ظهورها. يف حني قد جاء اجلزء الثاين منها قائم  ظروف ودوافع نشأة ا
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أساسا على البحث يف اخلصائص البنائية والوظيفية هلا من خالل بناء "شبكة املالحظة" ملعاينة سلوك عينة 
ضية يف خمتلف املشاركات بداخل  ملالعب الر ر وخارجهاالبحث  .الد

:عرض النتائج
عرض نتائج الفرضية األوىل (حتليل حمتوى املقابلة املفتوحة املباشرة ):- 1

ضي بعد  لنادي الر يف إطار اختبار صحة الفرضية األوىل القائمة حول مسألة عالقة جمموعة األلرتاس 
الستناد على أن سجلت انفصاهلا عن خمتلف فئات اجلماهري األخرى، فإن أهم  ما جاءت به نتائج البحث 

ال ما يلي: مجلة الدراسات القائمة يف هذا ا
ألوان األلرتاس مستوحاة من ألوان النادي:- 1- 1
ضية حتليل:- أ) ا عادة ما تتخذ ألوان األندية الر موعات  من املعهود جدا يف ثقافة األلرتاس أن تنظيم ا

لالئح ا، خاصة املنضوية حتتها ألوا ا يف تفعيل نشاطا ا، بل وكل ما جيوب بوسائلها ومستخدما ا ورا ا
ا من النادي، ووفقا لذات املنطق  موعة واملقتبسة ألوا ا املختلفة احلاملة لتسمية ا إذا ما تعلق األمر مبنتجا

موعات الشبانية لألنصار اليت ي نطبق عليها القول يف ذات فإن جمموعة ألرتاس "بولينا" واحدة من تلك ا
ا اهتماما بليغا للونني األمحر واألبيض يف خمتلف مواقف احلديث ومواضعه،  املسألة، إذ تويل عناصر األلرتاس 
إذ يعترب هذين اللونني إحدى اإلسرتاتيجيات األساسية اليت ينبغي على عناصر األلرتاس أن تدافع عنها وتعمل 

موعة قبيل ظهورها وبروزها ككيان جديد ألجلها، فهي بذلك من بني أهم ا لركائز واألسس اليت بنيت عليها ا
لشعاراته ورموزه السيما الرئيسيني منها (أي الرمز  ازدان به عامل املدرجات الذي جعل من ألوان النادي ألوا

والشعار). 
موعة إىل النادي الر مناقشة:- ب) النتماء ال تقتصر إشكالية االنتماء على انتماء ا ضي أو ما يعرف 

ضي فحسب، إمنا األمر قد يتجاوز ذلك إىل أبعد منه، فمجموعات األلرتاس كما عهدت عليها يف جوهر  الر
ت هلا، بل وكل ما يتعلق بتفعيل  ا تتخذ من ألوان أنديتها أعالما ورا ا،  نشاطها وعلى اختالف جمتمعا

ا، إذ تنتقل الفكرة من ضي إىل انتماء اجتماعي ميكن أن تتجلى مظاهره يف وحدة نشاطها ومنتجا انتماء ر
موعة الواحدة، إذ أن "ألوان كل جمموعة ألرتاس املتكررة على الالئحات  الكيان أو اشرتاك اهلوية بني أفراد ا

ا واملعدات املستخدمة لدعم أنديتها واليت تظهر على مالبسهم هي غالبا ما متثل بوادر الوالء اليت  يتميز 
رتداء مالبس  ما يكتفي بعضهم  م، وأحيا أعضاء األلرتاس ملناطقهم األصلية، أنديتهم، أراضيهم، وأوطا

). وعلى هذا األساس فإن .G.A. Pilz et al, 2010, p 08فضفاضة ال حتوي سوى هذه األلوان"(
لأللرتاس هي إحدى مظاهر التعبري ع موعات مسألة اختاذ ألوان النادي ألوا ن الوالء الذي تكنه هذه ا

ضية  ا انطالقا من مشاهد املناصرة ومظاهرها، إذ "تساعد األحداث الر ألنديتها، ومن مثة إىل جمتمعا
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ويته مع فريقه  ملشاركة فيها،... و أثناء املنافسة يعبأ شعور الفرد  تمع و النتماء إىل ا املختلفة على الشعور 
ديه ا ضية"القومي أو  النتماء هو جوهر املشاهدة الر ( حممد .حملبب مهما كانت الظروف، فهذا الشعور 
). 71، ص2000يوسف حجاج، 

جئنا من أجل إخراج الفريق من دوامة النتائج السلبية:- 2- 1
ا يف كد نتائج االستطالع على آراء املستجوبني يف معاجلتنا هلذا املوضوع بتوافق الرؤى وتوحدهحتليل:- أ)

رة هذا البعد اهلام الذي حضي ببالغ العناية واألمهية من قبلها، رغم عدم إصرار الباحث يف توجيه  إ
ذا فإن احلديث عن الظروف السيئة اليت كان يتخبط فيها  االستفسارات املباشرة يف هذه املسألة حتديدا. و

ن هذا الواقع الصعب الذي م س كيان النادي هو احلافز الرئيسي الذي النادي قبل جميء هذه احلركة يوحي 
ه نرجعوا املناصرين للملعب بعدما ختالو عليه... هذا هو  le butعجل يف ظهور هذه الثقافة [...قدر

تمع  لدور اجلاد  موعة قد أبدوا اهتمامهم اجللي  نتاعنا يل جينا  على جالو...]. ومنه فإن مؤسسو ا
ت ميثل جانبا مهما من املسؤولية امللقاة على عاتقه يف وجوب إخراج النادي األنصار بصفة عامة الذي 

ضي من مثل هذه الظروف. الر
لعل أهم ما يدعو للتبصر يف هذه املسألة حتديدا، هو زمن التفكري يف تكوين مثل هذه مناقشة:-ب)

ا ظروف النادي ووضعيته  يف املنافسة، إذ تشري  موعات، واليت يقصد  ت إىل الظروف اليت ا مجلة اإلجا
ضي على التخبط يف تدين مستواه وقلة طموحه يف توجيه أهدافه، ما جيعله كغريه من  ديهم الر أجربت   
ضية يف أمس احلاجة إىل وقوف أنصاره إىل جنبه ملآزر ته، وهو ما مل يغفل عنه هؤالء يف  النوادي والفرق الر

قي الفئات األخرى من األنصار كما هو معهود على مثل هذه األندية اليت احلني الذي قد يبتعد عن متابعته
خرها يف ترتيب املنافسة، خاصة خارج ملعبها. وعليه فإن  تفقد مناصريها بفعل تراجع مستواها وتسجيل 

ادي إرادة هذه الفئة من مجهور املدرجات يف ذلك إن دل على شيء فإمنا يدالن على طابع الوالء أللوان الن
الذي مييزهم كفئة خاصة من املشجعني حىت من دون امتثاهلم حلركة األلرتاس، ويعين ذلك أن هذا الواقع ليس 
بواقع مكتسب جراء هذه احلركة. إذ يشري الباحثني "حمسن عوض وممدوح سامل" يف ذات الصدد إىل أن "ثقافة 

ص جتاه احلياة ".( ممدوح سامل وحمسن األلرتاس ليست مبجرد الطابع اجلديد للمناصرة إمنا هي موقف خا
"أن أصحاب هذه احلركة يرغبون يف رؤية عامل كرة F.Bertrandويعزز ذلك . .)36، ص 2012عوض،

حتاد مجيع أبنائها".( F.Bertrand, 2006, 161القدم يعمل كأسرة واحدة حديثة املقاييس واألبعاد 
ا مناصرو األلرتاس، فوفق ). ولعل ذلك ما يؤكد على روح املسؤولية يف الدف اع عن ألوان النادي اليت يتميز 

I.Bernache)"فإن "جمموعات األلرتاس تعمل على تقدمي الدعم غري املشروط هلا.I.Bernache et
Assolant, 2007, p58 .(
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رغبتنا يف تنظيم املدرجات واحدة من أهم املساعي اليت جئنا ألجلها: - 3- 1
مجاعهم على أمهية هذا املؤشر، فنال كثريا ما حتليل:- أ) أبدى أفراد عينة البحث اهتمامهم البليغ واجلاد 

قي املؤشرات األخرى، فاتضحت معامل العناية به  رزا للعيان جليا على غرار  حضه من االهتمام ما جعله 
ماهري فوق لدى كل املستجوبني وبدون استثناء، حيث راح كل منهم يفصح عن اسرتاتيجيات تنظيم اجل

ذا  ا أن تكون سفريا حقيقيا لواقع املناصرة  املدرجات يف حماولة إعطاء هذه األخرية صورة مجالية ما من شأ
الفريق، سعيا منهم يف البحث عن أحسن السبل وأجنعها يف متثيله وإعالء مسعته ومسعة املناصر على حد سواء، 

ت واضحا جبل أقطار املعمورة يف هذا عالوة على ضرورة املواكبة واملسايرة لديناميكية التقدم والتطور الذي 
نصاره، [ ال، مشريين إىل عالقة التكامل اليت جتمع الفريق  ع أي فريق هم lessupportersا

الوقود نتاعو ... وكل ما يكونوا واقفني معاه ومدعمينو كل ما هو كان مليح وقوي]. 
سجلة عن عينة البحث يف احلديث عن الطموح املعلن عنه يف مسألة تنظيم توضح النتائج املمناقشة:- ب)

" منذ بداية مشوارها وكإسرتاتيجية Polinaاملدرجات كهدف مّثل إحدى أهداف جمموعة ألرتاس "بولينا
ديها من خالل تنظيم أنصاره فوق املدرجات، وكذا جبلب أكرب عدد ممكن منهم السيما خبارج  لدعم 

موعة تزامن وظروف كان ال حيسد عليها هذا النادي. وإذا ما قورنت قواعده، خاص ريخ نشأة هذه ا ة وأن 
هذه النتائج ومعطيات أهم البحوث يف ذات الشأن، فإن بعضها يشري إىل أن األلرتاس تسعى يف تربير واقع 

مللعب ليمثل كال متكامال ه لنادي إىل منطق تنظيم املدرجات احمليطة  دفه الرفع من مسعة الفريق، عالقتها 
(حلسن "إذ مل يعرف جمتمع األنصار مصطلح "الالعب الثاين عشر" إال بولوج ثقافة األلرتاس هذه الفضاءات"

). "فأصبحت بذلك مؤسسة حقيقية لدعم أكرب األندية يف كرة 61ص، 2015تقروت، 
واقع املالعب وما ). ولعل ذلك ما أمكن من جعل.F.Bertrand, et al, 2006, p125القدم"(

ا تشق طريقها حنو التغيري والتجديد، إذ تتفق مجلة هذه البحوث يف ذات النسق إىل أن هذه األماكن  حييط 
بصفة خاصة، أصبحت تكتسب واقعا مغايرا من حيث السلوك، كما من حيث الشكل العام للمدرجات اليت 

لعامل، واليت يعود هلا الفضل يف إكساب كرة القدم مل تعرف ذلك إال بعد ظهور هذه اجلماعات الشبانية عرب ا
تت حتظى به ,A.Ehrenberg(بشكلها األوسع تلك الكثافة الشعبية واالهتمام اجلماهريي اليت 

1980, p28. ا ). فضال عن السلوكيات املتجددة واألساليب املستحدثة يف أشكال التشجيع اليت يعرف 
). وهو الدور اهلام الذي تلعبه ذات احلركة يف خلق اجلو .N. Williams, 2005, p162األلرتاس(

ضية فضاًء للمناصرة فقط، بعد أن حولت  املناسب من احلماس حىت "جعلت من مدرجات املالعب الر
ا من فعل املشاهدة إىل فعل املناصرة"( ). N. Hourcade et al, 2010, p 21اجلماهري 
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العمل ألجل ألوان النادي يف السراء والضراء:4- 1
ما مالزمة أللسنة املستجوبني يف شىت مواضع احلديث حتليل:- أ) بدت عباريت السراء والضراء أو مرادفا

مجاع على أن نصرة الفريق لديهم ال تقتصر معانيها على  على اختالف مواضيعه وأبعاده. إذ أشارت و
بحث عن الفرجة وبوادر التحدي اليت تضمنها املشاركة اإلجيابية يف مشواره، أمنا هي وجوب متابعة نتائجه يف ال

حب النادي يعين pour moiأيضا سبيل ملساندته والوقوف إىل جنبه حني استحالة توفيقه يف ذلك. [
ر يف نتاعك يف كل الضروف واألماكن ... يف الشدة والرخاء وبال ما حتس بلي راك ديclubأنك تدافع عن 

بليزير وال كاش واحد راهو فارض عليك]. فضال عن ذلك، تشري أراء عينة البحث إىل أن جمموعة ألرتاس 
مللعب إىل توعية األنصار للحد أو جتاوز التصرفات السلبية اليت  "بولينا" بصفة عامة تسعى يف أهم نشاطها 

ت وجتربه على االمت لنادي يف دوامة العقو ا أن توقع  ثال ملا يعيق مساره الصحيح.من شأ
ق ونتائج مجلة الدراسات مناقشة:-ب) أسفرت نتائج البحث املسجلة يف هذا النسق عن توافق وطيد الو

يف هذه الظاهرة وحتديدا يف ذات املسألة، إذ ترمي يف جمملها وعلى اختالف جمتمعات البحوث ومناطقها إىل 
الدعم والسند للكيان التابعة إليه يف خمتلف الظروف على حلوها أن األلرتاس ثقافة قائمة على مبدأ تقدمي 

ومرها. حيث ال تؤمن هذه الثقافة بفرضية املستثنيات من األمور اليت ميكن أن تعيق نشاطها أو تعطله عن 
حلضور إىل أنديتها والتنقل  توفري هذا الدعم أو التقلل منه، يف الوقت الذي تعرف فيه  جمموعات األلرتاس 

م األسبوع يف التحضري للمقابالت الذي تتميز به حركة م عها أينما حلت، فضال عن العمل املتواصل طيلة أ
قي حركات املناصرة األخرى( ). السيما ما يتعلق .G. A. pirlz et al, 2010, p14األلرتاس عن 

والتفاين، فعلى العكس من مبسألة توفري الدعم املادي الذي يتطلب من أعضاء كل جمموعة املزيد من التضحية
نوادي ومجعيات األنصار اليت ال تعيش دعم أنديتها إال يف زمن املنافسة (يف فرصة املباراة)، فإن األلرتاس 
يعيشون التحضري للمنافسة كما يعيشها الالعبون أو مسريو النادي، وعليه فإن "األلرتاس ظاهرة يُعرف أهلها 

يلة التسعني دقيقة من عمر املباراة وكيفما كانت النتيجة"( حممد مجال بعدم التوقف عن التشجيع والغناء ط
لوان النادي والعمل ألجله يف خمتلف الظروف 53، ص2012بشري، ). وعلى هذا النحو فإن صفة االلتزام 

دان، ضلت متثل أمرا يقينيا لدى مجلة الباحثني والساعني يف هذا املي-كما ورد عن عينة حبثنا هذه-واألحوال 
خاصة حني يسلط الضوء على نشاطهم يف حماوالت تقدمي الدعم ألنديتهم. إذ يرى 

م يولون اهتمامهم بنوعية الفرجة واجلو P.Bartolucciالباحث" " أن األلرتاس "ثقافة عهد على أتباعها 
عية املقابلة (املباراة) املناسبني، واهلادفني إىل حتريك ميكانيزمات األداء اجليد والفعال أكثر من اهتمامهم بنو 

). P.Bartolucci, 201, p121ومستواها"(
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عرض نتائج الفرضية الثانية: (حتليل نتائج شبكة املالحظة):- 2
ميكن تلخيص مجلة النتائج اإلحصائية (الكمية) احملصلة للمالحظات التسعة عن سلوك عينة البحث 

A»ذ تشري إ، وفقا للمؤشرات املتضمنة يف شبكة املالحظة يف اجلدول إىل وجود املؤشر (حبيث يكفي «
»ظهوره مرة واحدة يف املالحظة الواحدة)، وتشري B إىل عدم وجود املؤشر إطالقا.«

اجلدول "أ" يوضح النتائج اإلحصائية اإلمجالية احملصلة يف شبكة املالحظة.
املالحظ

ة

املؤشر

الناتج العام9م8م7م6م5م4م3م2م1م

ABABABABABABABABAB∑
A

∑
B

املظاهر 
املوحدة

*********0900

استعما
ل 

األلعاب 
النارية

*********0801

الضغط 
على 

الطاقم 
اإلداري

*********0702

الضغط 
على 
الالعب
ين 

والطاقم 
الفين

*********0603

املظاهر املوحدة (اللباس، الكلمة، احلركة...)2-1
ا ثقافة األلرتاس اهتمامها واعتنائها بوحدة املظهر والسلوك بني أفراد نظرا لألمهية القصوى اليت َختص 

ا، املتنوعة بني  وحدة الكلمة واللباس واحلركة وغريها من خمتلف  موعة الواحدة  ا، ا املظاهر املوحدة لكيا
ا أن تبدي للخارجني عنها ما أمكن من مربرات التكتل والتالحم لغرض إظهار وتفعيل صفة  واليت من شأ
القوة يف فرض وجودها من خالل سعيها إىل االمتثال لوحدة الصف واشرتاك املبادئ واملرامي، "إذ يتميز 

عتبارها موعة  لرتكيز على روح ا كيان واحد ال يتجزأ، ومن مثة تغيب أي نزاعات أو تطلعات األلرتاس 
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). 05ص،2012، حممود عبده عليفردية، فقيمة عضو األلرتاس مبا يقدمه للمجموعة من جهد وعطاء"(
موعة  ا أعضاء ا حيث "تعتقد جمموعات األلرتاس عرب العامل بوجود ما يسمى بروح األلرتاس وهي روح يولد 

ا،  ا تلك الروح املقدامة واملثابرة اليت ال يتم إجنازها إال إذا انصهرت أرواح أفراد وال يكتسبو ا  ويصفو
ديها"( أمرية صابر حممود أمحد،  موعة يف كيان واحد حتت علم  ). وعليه فإن مربرات 25، ص2013ا

املتجلية من خالل قوة االنتماء الثقايف واالجتماعي اليت تتجسد على هامش املمارسة ملعطيات املناصرة 
تت متثل إحدى املالمح الرئيسية اليت تسعى من خالهلا جمموعة  موعة الواحدة  الروابط اليت جتمع أفراد ا
األلرتاس حمل الدراسة (ألرتاس بولينا) يف تعبريها عن صور االلتزام العميق مببادئ وألوان النادي املمثل الشرعي 

ذه امل نافسة. إذ أن الصداقة املتبادلة املعربة عن قوة الروابط اليت جتمع أفراد جمموعة للمجتمع احمللي لديهم 
لفريق بدافع من عاطفة ال لزوم هلا، أين  ا، ومن مثة فهي تعلق حتمي  األلرتاس هي حب لفلسفة احلركة وكيا

,Ch.Bromberger, 2005(يستوجب على كل فرد أن يويل اعتباره وانتباهه إىل عالقته مع اآلخرين
p21.(

استعمال األلعاب النارية:2- 2
يشكل االستعمال املفرط لأللعاب النارية والشماريخ أحد أبرز األساليب املشرتكة اليت توليها ثقافة 
ا وأنديتها وافر العناية واالهتمام يف تفعيل  ا الشبانية املتباينة واملستقلة بتباين جمتمعا األلرتاس عرب جمموعا

عتبار أن مثل هذه الوسائل كفيلة بدفع نشاط األلرتاس إىل أمسى نشاطه لتنظيم والفعالية،  ا املعروف 
درجات التأثري والقوة املعرب عنهما من خالل إدراج ما أمكن من سلوكيات التميز واالستقاللية الفكرية واملبدئية 

قي أطياف اجلماهري األخرى، وقد يعود أصل هذا االستعمال اجل اد لأللعاب النارية بصفة عامة إىل عن 
الشرقية املعروفة بدرجة التعصب املرتفعة يف أوساط مجاهري كرة القدم بصفة  ريخ احلركة مبجتمعات دول أورو
ا  عامة وشباب األلرتاس كجزء منه بصفة أكثر دقة وأعلى درجة، ليصبح على إثرها إشعال األلعاب النارية 

ضية، وهو النموذج أمر حمظور لدى السلطات  األمنية الساهرة على حفظ النظام واألمن بداخل املالعب الر
ا  ضية اليت حتوي مدرجا لتأكيد خطرا حىت على الفرق الر السائد على املستوى احمللي، وهو ما قد يصبح 

ا أن تعيق امل ت اإلدارية اليت من شأ سار الصحيح هذه األلعاب بدليل إخضاعها لالمتثال لدوامة العقو
للنادي الطامح إىل حتقيق تطلعاته وأهدافه، وهو ما يتناىف وتصرحيات أعضاء عينة البحث، إذ يرفض هؤالء أن 
يكون استعماهلم لألدوات والوسائل النارية سبيل لتفعيل العنف أو التطرف أو ما يشبه ذلك من السلوكيات 

ضية ا ملسببة غالبا يف إجبار النادي على حتمل أعباء هذه املؤدية إىل إحداث الفوضى بداخل املالعب الر
اورين هلم  التصرفات، مشريين إىل ضرورة عدم رميها إىل ميدان امللعب أو توجيهها حنو أنصار الفريق املنافس ا
موعة أثناء مزاولة نشاطها الذي يرتجم  يف املدرجات، وهو ما يتأكد أكثر من خالل مالحظتنا لسلوك ا
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الستعمال السليب لأللعاب النارية ،إذ مل نسجل من خالل وبصدق االب تعاد التام ألصحابه عن االهتمام 
سائر املالحظات امليدانية أي حماولة لرميها، ليبقى بذلك تداوهلا مقتصر على مكان تواجدهم. وعليه ميكن 

الستعمال املر  اقب والشرعي (املضبوط) اإلشارة إىل أن  "معظم جمموعات االلرتاس أصبحت تعري التزامها 
موعات يف الدول  للوسائل النارية عوض خضوعها للمنع النهائي هلذا االستعمال[...] إذ تسعى بعض هذه ا

ستعمال بعض -السيما يف آملانيا-األوروبية إىل خلق سبل التفاهم مع قوات حفظ األمن إىل السماح هلم 
G.A. Pilz et al, 2010, pص السالمة العامة"(أنواع األلعاب النارية وفق شروط معلومة خبصو 

م يولون P.Bartolucci). كما يؤكد الباحث"19 " من جهته أن األلرتاس ثقافة عهد على أتباعها 
,P. Bartolucciاهتمامهم بنوعية الفرجة واجلو املناسبني أكثر من اهتمامهم بنوعية املقابلة ومستواها(

2012, p121ديد ). إذ أن "استعمال للتعبري عن عنف أو  األلعاب النارية يف ثقافة األلرتاس ليس أسلو
لنسبة ألتباعها فهو مظهر من مظاهر التجديد النمطي للمناصرة مثله  لفوضى أو خروج عن الطاعة، ولكن 

ليف الغناء واللوحات الفنية الورقية وغريها، فالفارق بينهم هو أن األول أقوى جلبا لألنظ رة مثل  ار وأكثر إ
).L. Lestrelin, 2015, p 18لألحاسيس واالنفعاالت(

الضغط على الطاقم اإلداري:3- 2
ضية يف  كثريا ما تعرف حركات األلرتاس عرب العامل مبواقفها املناهضة السرتاتيجيات مسئولو األندية الر

ا، وذلك ما يتضح من مجلة الدراسات والبحوث يف هذا ا خلصوص، إذ تسعى يف منطق نشاطها تسيري شؤو
رة خمتلف األساليب املسموعة واملرئية لتبليغ الساهرين على هذه األندية ما جيوب بداخلهم من آراء  إىل إ
إلحالل أمر ما أو جتاوز وختل عن آخر، إذ تعمد ألجل ذلك يف كثري من األحيان إىل تنظيم وتنسيق األقوال 

ات املالعب ليعم يف غالب األحيان مجيع فئات مشجعي النادي بعد يف شكل غناء يتم تفعيله فوق منص
موعة قبل موعد املنافسة، إضافة إىل عبارات السب والشتم اجلماعية  تنظيمه وتكراره مطوال بني أفراد ا
لغضب والسخط ويف مرات  (العنف اللفظي) املوجهة إىل املسريين وعلى رأسهم رئيس النادي يف جو مفعم 

طوار املقابلة. كما تلجأ ذات العناصر يف تبليغ مقاصدها بذات الشأن إىل عديدة و  مبواقف خمتلفة ومتكررة 
رة أخرى يف أمناط رسم، كما قد تظهر أحيا مناط كتابية و رة  أساليب مرئية يف شكل لوحات فنية تظهر 

لنمطني معا. أخرى 
موعة فظال عن ذلك فإن هذا الضغط قد يالحظ بنفس ا ملقاييس واألبعاد حني يتعلق األمر مبطالب ا

موضحا بذلك أن جمموعات P.Bartolucciوما يتعلق بنشاط أفرادها كأنصار، حيث يشري الباحث 
ا والدفاع عنها [...] إذ يشكل ذلك  هتماما األلرتاس تتبىن مواقف ذات أمناط موحدة (مجاعية) يف املطالبة 

وعلى هذا النحو يسعى أفراد .)P.Bartolucci, (2012), p52نشاطها"(أحد احملركات األساسية ل
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ديهم ملراقبة أطوار هذا األخري عن قرب، خاصة  األلرتاس ألجل ذلك إىل أن يكون هلم مقعدا مبجلس إدارة 
ثري مباشر ودورا حامسا يف  وأن األلرتاس حركة عرفت لدى الكثري من الباحثني بسعيها إىل أن يكون هلا 

إىل أن جمموعات األلرتاس  .GunterAإحالل مسألة أو جتاوز أخرى، حيث يشري يف هذا املقام الباحث
لضغط عليها يف إدراك خمتلف املطالب أو اجتياز بعض  وذلك  ثر يف سياسات النوادي يف أورو كثريا ما 

,J. Defrance, 2000املواقف، السيما يف استقبال الالعبني أو تسرحيهم"( p17(.

تفعيل العنف ضد الالعبني والطاقم الفين.4- 2
م األسبوع لتفي ممثليها فوق ميادين املنافسة مبا أمكن من  تعرف ثقافة األلرتاس بعملها اجلاد واملتواصل طيلة أ
ميكانيزمات التفوق والتألق. حيث يدرك املتمعن وهو يشاهد نشاط األلرتاس فوق مدرج ملعب املنافسة 

قي أطياف اجلماهري حقيقة ال تفاعل احلي الذي ينشأ بني الالعبني ومناصرو األلرتاس دون سواهم من 
ا دون إبداء مالمح العاطفة  األخرى، والذي قد يالحظ يف نشاطهم على اختالف نتائج املنافسات ومستو

خطائهم، ح ا أن حتول دون متكني هؤالء األنصار من إشعارهم  يث ال يعين لدى أفراد جتاههم، واليت من شأ
األلرتاس أن توفري اجلو املناسب الستقبال الالعبني (مثل تنظيم "التيفو") أو دعم أدائهم طوال زمن املباراة أحد 
مؤشرات التضامن واأللفة يف العالقة الثنائية بني الالعبني واألنصار، فحسب آراء عينة البحث فإن حالة 

ا مجهور م الدعم القصوى اليت ينفرد  لدور املنوط  األلرتاس هي من قبيل االمتثال لروح املسئولية يف القيام 
حنو خدمة مصاحل النادي.

فعال املناصرة من فوق ميادين املنافسة يف االنتقال من  متتبع نشاط األلرتاس أثناء قيامهم  يفاجئ أحيا
ة التنويه املفرط حبسن التجاوب مع أداء أحد مرحلة االعرتاف إىل مرحلة االعرتاض، إذ نعين بذلك أن مرحل

ا كثري من الغضب واالستياء حنوهم  العيب فريقهم أو جمموعة منهم سرعان ما تعقبها سلوكيات حتمل يف طيا
معربين عن اعرتاضهم على أدائهم، إذ قد يتعرض هؤالء الالعبني أفراد ومجاعات للمدح مثلما يتعرضون 

لنسبة ألفراد األلرتاس طريقتني لدعم تفوق النادي يف البحث عن تفعيل األداء ملوجات الذم والشتم وكالمه ا 
ن جمموعة األلرتاس منوذج حي للتعبري عن رفضها لألشياء اليت  املناسب لذلك. ومنه ميكن استخالص 

)، لذا فهي تعري اهتمامها P. Boniface, 2009, p 08تتماشى عكس طموحات الفريق وأهدافه(
خطائهم مستندة يف ذلك على أقوى معاين العنف اللفظي املوجه وبدقة إىل املقصرين بتذكري خم تلف األطراف 

م على وجهها التام، وهو أحد نقاط التميز عن بقية اجلماهري السيما ما يتعلق مبسألة تعميم  يف القيام بواجبا
واختفت لدى أفراد عينة البحث. الذم على الالعبني اليت بدت واضحة لدى اجلماهري املتعددة األصناف 
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استنتاجات:
لتحليل والشرح مؤكدة على مبدأ الوالء  فيما خيص "الفرضية األوىل"، جاءت الدراسة امليدانية مشفوعة 
لتعلق العميق واحلب املنقطع النظري الذي تكنه صدور أفراد هذه  للنادي ووجوب الدفاع عن ألوانه املوحي 

دي موعة املمثلة ألحد املقومات األساسية اليت تقوم عليها مثل هذه احلركة جتاه  هم يف شكل معزز لروح ا
ت املقابالت الفردية اليت مجعتنا  موعات، وذلك ما يتضح من خالل مجلة املؤشرات املستخلصة من حمتو ا

موعة يف إطار البحث يف ظروف نشأة هذه األخرية والتدبر يف أهم ا ملقومات األساسية اليت تقوم هم أفراد ا
ا اليت متيزها عن من سواها من مثلها، أما فيما خيص نتائج  عليها من وسائل وأدوات متثل أبرز خصوصيا
المتداد الثقايف هلا والسريورة املطلقة لنشاطها  ومبادئها اليت  "الفرضية الثانية" فقد جاءت نتائجها موحية 

مو  ا، ما يؤكد على رغبة ترسم خطا موحدا بني مجيع ا ا وتباين حدودها وألوا عات على اختالف جمتمعا
الذي أصبح منوذجا حيتذى به -بل احلياة-أتباع هذه احلركة يف مسايرة ومواكبة هذا النمط اجلديد للمناصرة 

ثرها الواضح مبعطيات وحيرص على عدم اخلروج عن مبادئه وتعاليمه. ومنه فقد أبدت عناصر ألرتاس "بولينا" 
ذا يقبل  ا. و هذه احلركة العاملية اليت تبدي يف جوهرها متسكها الشديد بطموحات أنديتها ووالئها التام أللوا
لتايل يقبل نص الفرضية العامة الرامية إىل أن "تكوين جمموعة األلرتاس سبيل للتعبري  نص الفرضيتني معا. و

ضي، وإعالء ملبد أ التعلق بثقافة احلركة".عن قيم الوالء للنادي الر
ملصاحل  ا (أي بضرورة عدم خمالفتها) حتل حمل االهتمام  التزام فرد األلرتاس مببادئ احلركة واهتمامه 
موعة خدمة ملصاحل النادي دون مراعاة  كده تلك التضحيات املعتربة اليت تقدمها ا الشخصية لديه، وهو ما 

أو التقاعص عن أدا بسلوكه وأفكاره، فاأللرتاس مبدأ األ ذا يصبح فرد األلرتاس مناصرا غري عاد ء مهامه، و
سلوب جديد للمناصرة بل هو موقف خاص جتاه احلياة.            لنسبة له ليس 

حركة األلرتاس ظاهرة معلومة املقاييس واألبعاد رغم االختالفات الثقافية واالنتماءات االجتماعية 
ا) عرب العامل، لذا فهي تسري وفق أطر ومناهج موحدة متليها مبادئها اليت تقوم عليها لتمثل ملمثليها (جمموعا

ا على اخلصوصيات  صورة واحدة وموحدة يف الفكر والسلوك، حيث تقتصر التباينات بني جمموعا
ياسي...).االجتماعية واإليديولوجية للمجتمعات كـ العنف اجلسدي، امليز العنصري، التوجه الس

ضي،  مليل العاطفي الشديد واحلب الزائد املكن جتاه ألوان فريقهم الر مناصرو األلرتاس هم أفراد يتميزون 
لنادي يف حالة تقصريها  وهي السمة اليت قد جتعل منهم أداة ضغط قد حتاك ضد خمتلف األطراف املتعلقة 

عن مستوى ونتائج هذا الفريق. حنو أداء واجبها، السيما ذات املسؤولية املباشرة
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ستخدام  هيلي لتحسني بعض املؤشرات التنفسية  مج  فاعلية بر
ت التمارين املائية اهلوائية للتقليل من  شدة  و حدة نو

الربو عند األطفال

2زبشي نور الديند.ا. -1دليمي عمر. ا

ضية1 ديسخمرب تقومي األنشطة البدنية والر مستغامنجامعة عبد احلميد بن 
ضيةأ2 ديسخمرب تقومي األنشطة البدنية والر مستغامنجامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
ستخدام التمارين املائية اهلوائية والتعرف على مدى  هيلي  مج  فاعليتههدفت هذه الدراسة إىل اقرتاح بر

vemsى قي الثانية األوىل  ،حجم الزفري االقصcvfعلى بعض املؤشرات التنفسية (السعة احليوية القسرية 
ن الزفري األقصى  ت و) وحتسني وظائف و كفاءة اجلهاز التنفسي للتقليل من شدة dep،جر حدة النو

مج  على عينة مقصودة قوامها أطفال مصابني بربو 09عند األطفال املصابني مبرض الربو .و طبق هذا الرب
اسبوعا 20لربو مبدينة مستغامن. و قد استغرقت فرتة التطبيق خفيف إىل حاد و منخرطني يف مجعية مرضى ا

موعة الواحدة  قياس قبلي على املنهج التجرييب بتصميم ا –بواقع ثالث وحدات تدريب أسبوعيا. اعتمد
اية كل شهر استخدم لذلك جهازالسبريومرت ( ).Пspirobankبعدي . إضافة إىل قياسات بينية 

فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي يف قيم املؤشرات أظهرت النتائج وجود 
لتايل التقليل من  التنفسية هدا ما يثبت ان التمارين اهلوائية املائية حتسن وظائف وكفاءة اجلهاز التنفسي و

شدة و حدة الربو عند األطفال

هيلي ؛ املؤشراالكلمات املفتاحية مج  ت الربو: بر ت التنفسية ؛ التمارين املائية اهلوائية ؛ شدة و حدة نو

*--------
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effectiveness rehabilitation program to improve some respiratory
indicators using aqua aerobic exercises to reduce the intensity and severity

of asthma in children

Abstract
The aim of this study was to propose a rehabilitation program using

aqua-aerobic exercises and to détermine its effectiveness on some respiratory
indicators .forced Expiratory Volume in first Second FEV1, Peak Expiratory
Flow PEF, and the Forced Vital Capacity FVC, and improve the respiratory
functions to reduce the intensity and severity of asthma attacks for asthmatic
children. This program was applied to a sample of 09 children with light to
severe asthma and who are involved in the Asthma Association in
Mostaganem. The application period lasted 20 weeks, with three training units
per week. We relied on the experimental approach and used one group as a
sample. Moreover we adopted pre and post measurements in addition to
interstitial measurements at the end of each month using a Spirobank device.
The results showed statistically significant differences between the pre and post
measurement in the values of respiratory indicators, in favor of the latter. This
proves that aqua-aerobic exercises improve the function and efficiency of the
respiratory system, and thus reduce the severity of asthma attacks for asthmatic
children.

Keywords: Rehabilitation program - respiratory indicators – aqua-aerobic
exercise - intensity and severity of asthma attacks.

.
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 :مقدمة
ت متكررة الربو اضطراب التهايب مزمن يف الطرق اهلوائية، يرتافق مع فرط اس تجابة عصبية مما يؤدي إىل نو

حيث تصاب (GINA, 2016,p: 06)من السعال و والوزير و الزلة التنفسية و الضغط على الصدر 
لتايل يصعب التنفس إن جماري اهلواء .به الرئتني و تضيق فيه جماري اهلواء اليت حتمل اهلواء من و إىل الرئــــة و

لربو  ذه عند الشخص املصاب  ا  تكون شديدة احلساسية لعوامل معينة تسمى املهيجات حبيث عند استثار
ا ويؤدي ذلك إىل إعاقة التدفق  اري و تنتفخ  و يزيد إفرازها للمخــاط و تنقبض عضال املهيجات تلتهب ا

. (swinkey, 2017)العادي للهواء 
ستجابة مبالغة نتيجة كما ورد تعريفه يف القاموس الطيب العيادي على أنه مرض ت نفسي متكرر يتميز 

بيب التنفس الرئوية ترتجم بظواهر معيقة  للمسالك اهلوائية السفلى اليت هي على عالقة  منشطات متنوعة أل
أو حتت  أزمات زليه نوبية بتفوق زفريي يعكس عفو لتشنج واستسقاء موضعي قصيب (خرب) و عياد

.(belair, 1974, p: 253)التأثري العالج  
لربو و هو مرض غري معدي يعاين منه ماليني الناس يف كل ارجاء املعمورة  ميكن ألي شخص أن يصاب 

مليون شخص مصاب يف مجيع أحناء 532حبيث .بصرف النظر عن العرق أو الثقافة أو السن أو اجلنس،
األشخاص من مجيع األعمار  و يعترب أحد األمراض األكثر انتشارًا اليت تصيب(AFAA, 2017 )العامل 

كما أنه يعد أكثر األمراض املزمنة شيوعًا (طويل املدى)، ضعف من الكبار و ستة أضعاف بني األطفال 
ألف 18أطفال من مرض الربو كما يتلقى األطباء ما يزيد عن 8حبيث يعاين حنو طفل واحد من إمجايل 

و ينطبق احلال على مجيع الدول األوربيةألف حالة طار 74استشارة أسبوعيا و املستشفيات حنو  ئة سنو
د وترية األمراض 30إىل 20أما يف اجلزائر فقد لوحظ خالل .)07، ص2005(يوجنس،  سنة املاضية ازد

لربو حلساسية بشكل رهيب حيث قدرت نسبة املرضى املصابني  8.7حوايل التنفسية و األمراض املتعلقة 
anane,2010, Pملائة عند األطفال ( يف هذه .و قد تزايدت حدته يف البلدان الغري غنية). 07 :

األماكن ، نقص التشخيص و املعاجلة بشكل غري كايف أمرًا شائعًا و رمبا ال تكون األدوية الفعالة متاحة أو 
مانينو ( بتكلفة ميسورة، و يعترب أكثر األسباب شيوعًا لدخول املرضى املستشفيات و خاصة بني األطفال 

.)52، ص 2002واخرون، 
و يف ظل كل هذه املشاكل و املعيقات من ضعف يف التكفل الطيب والتشخيص املبكر و قلة املراكـــز و 
الكفاءات املتخصصة  و التكاليف الباهظة للعالج و اليت تعتمد على األدوية أصبح من الضروري إجياد سبل 

م اليومية بسبب املرض الذي أصبح يعيقهم أخرى أو بديلة تساعد املرضى و ذويهم يف ال تخفيف من معا
ت أو  يف أداء وظائفهم اليومية و أنشطتهم االعتيادية  أو ممارسة نشاط بدين و ذلك خوفا من اإلصابة بنو
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و يف هذا الصدد أثبتت بعض أزمات ربو اليت تكون مميتة يف بعض األحيان مما زاد يف تفاقم املرض .  
ت الناجتة عن الدراسات أن  لنو ت  لربو بلياقة بدنية جيدة يساعد على تقليل فرص اإلصا متتع املريض 

اجلهد البدين إذ تساهم ممارسة النشاط البدين يف تصريف اإلفرازات املخاطية من الرئة بشكل أفضل و تزيد 
الرتياح دة شعوره  و ذلك ما أوضحه "د. أيضا من عمق التنفس مما يعمل على حتسني حالة املريض و ز

امي، إن متتع مريض الربو  هيلمان" و هو عضو الرابطة األملانية ألخصائي أمراض اجلهاز التنفسي مبدينة هايد
ت، و لكنه أكد ضرورة ممارسة  لنو مبستوى لياقة بدنية جيدة بشكل عام يساعد على تقليل فرص اإلصابة 

ضية بشكل سليم و  بتحميل معتدل على اجلسم و ذلك لتقليل خماطر اإلصابة مرضى الربو لألنشطة الر
ضات  هود البدين، و أشار أنه من املمكن للمرضى أن ميارسوا مجيع أنواع الر ت الربو الناجتة عن ا بنو
دة احلمل يكون تدرجييا و جعل من ممارسة النشاط البدين من املكمالت العالجية اليت يصفها  بشرط ز

االت املرضية و خاصة مرضى اجلهاز التنفسياألطباء يف شىت  و من بني ). 58، ص 1998(فرحات، ا
ضية يف الوسط املائي حبيث ال يشرتط  ا املصابني مبرض الربو هي التمارين الر املمارسات اليت أصبح يوصى 

أدوات معينة إجادة السباحة حيث ممكن أن تؤدى يف األحواض العميقة و الغري عميقة و استعمال وسائل و 
للتثبيت و محل اجلسم الختاذ وضعيات الطفو. و تعترب برامج التمرينات اهلوائية املائية من الربامج اليت 
استخدمت منذ فرتة ليست ببعيدة حىت أصبحت منطًا جديدًا ضمن برامج النشاط البدين واسعة االنتشار 

ا االجيابية على النواحي الفسيولوجيــة و البدن ية و النفسية و هي تعتمد على الدهون كمصدر النعكاسا
و يف هذا السياق يقول الربوفيسور هارالد مور ). 162ص 2014(الضمريي، أساسي إلنتاج الطاقة اهلوائية

رئيس مجعية أمراض الرئة أن اهلواء الدافــئ و الرطب، و بصفة خاصة يف محامات السباحة املُدفأة، يعمل على 
ت دئة الُشعب اهلوائي ة شديدة احلساسية لدى مرضى الربو. و هو األمر الذي يقلل من خطر اإلصابة بنو

الربو و اليت حتدث فقط نتيجة لبذل جمهود بدين، مثل ما حيدث غالبًا عند الركض يف ظل اخنفاض درجات 
تمعات احلديثة نظراً لتوفر املرافق و اخل دمات املناسبة ألداء احلرارة. و قد أصبحت األنشطة املائية شائعة يف ا

إلضافة إىل توفر الكوادر املؤهلة لإلشراف على هذه األنشطة املائية و متابعة حالة  خمتلف األنشطة 
أن هذه التمارين مثل األكوا أيروبك حترق مزيدًا من السعرات احلرارية و تقلل من معدل حيثاملمارسني. 

.(bhaskarabhtla k, 2002, p: 13,17)يةالدم، و تعزز قوة العضالت التنفسالكولسرتول يف
ا تشبه إىل حد كبري برامج التمارين األرضية حيث مت تعديل  إىل برامج التمارين املائية جند أ و إذا نظر
برامج األيروبيكس األرضي إىل متارين أيروبيكس مائي نظرا إىل مدى جناعتها و فوائدها الصحية على املرضى 

لرئة وحتسن عملية التنفس و تعزز اللياقة البدنية بشكل عام لدى املرضى.حبيث تزيد من حجم ا
(E.Gelinas, 1997, p أن النقص يف أداء النشاط البدين يرجع إىل التعب كما يرى "شيل"(01 :
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كد أن أداء وظائف التنفس يعتمد إىل حد كبري  التنفسي  أو تعب احلجاب احلاجز بصفة خاصة حيث 
sheel W, 2002, p)اب احلاجز على وظائف احلج و يعترب الغوص أو انغماس الرقبة يف .(282 :

ملائة و هذا راجع إىل عاملني أساسيني: الضغط على الصدر، ارتفاع 60املاء يساعد عملية التنفس حبوايل 
إىل ضغط الدم يف اجلسم. و عليه فإن كل من هذين العاملني تساعد يف تنمية عضالت التنفس مما يؤدي 

Kasee Hildenbrand, 2010, p)التنفس اجليد. : 280).
) واليت توصلت إىل 1999دراسة عبري عبد الرمحن و مسر عبد العزيز (و تشري العديد من الدراسات من بينها

أن التمارين املائية اهلوائية حتسن كفاءة اجلهاز التنفسي و الدوراين و إنقاص الوزن والتقليل من الضغوط 
ة لدى املصابني ببعض األمراض املزمنة.النفسي

طفل متمدرس 13أجريت هذه الدراسة ملدة سنة على)2009(إضافة إىل دراسة ك. بن طاطة و آخرون 
جما عالجيا . قام الباحثون مبجموعة من القياسات  و مصابني بربو جزئي أو غري متحكم فيه وهم يتابعون بر

د كل حصة تدريبية و قياسات جبهاز سبريومرت يف قبل و بعPEAK-FLOوL’ACTعن طريق 
بداية الدراسة و بعد شهرين من السباحة، الحظ  الباحثون أن هناك تطور ملحوظ يف العديد من املؤشرات و 

%8و لوحظ أن cvf46%و %30بــ vemsو %53بـ و  DEPبنسب متفاوتة فكانت:  
لربو حبيث تساهم يف حتسني األطفال أصبح ربوهم متحكما فيه و أن من السباحة مفيدة لألطفال املصابني 

دراسة أما الدراسات األجنبية اليت تناولت موضوع حبثنا نذكر منها الوظائف التنفسية و احلياة اليومية. 
2013 .Beggsالتمرينات اهلوائية املائية البسيطة واملركبة حتسن التنفس عند حبيث من ابرز نتائجها ان

قرتاح املص ت وخاصة عند األطفال. وعلى ضوء كل هذه املعطيات قمنا  لربو والتقليل من شدة النو ابني 
لربو لنتمكن من خالله حتديد  هيليًا يتضمن متارين هوائية مائية ومت تطبيقه على أطفال مصابني  جمًا  بر

لضبط على قوة ا مج على اجلهاز التنفسي و  ثري هذا الرب لعضالت التنفسية و الوظائف الرئوية مستوى 
ت عند األطفال. ومن خالل ذلك حصر (املؤشرات التنفسية) ومعرفة مدى انعكاسه على شدة وحدة النو

التايل:مشكلة البحث يف السؤال
ت الربو عند األطفال؟ هل التمارين اهلوائية املائية حتسن بعض املؤشرات التنفسية و تقلل من شدة وحدة نو

دوات:األالطريقة و
موعة الواحدة للقياس القبلي و  إن طبيعة الدراسة فرضت علينا استخدام املنهج التجرييب بتصميم ا

لربو من خفيف إىل حاد وترتاوح 09البعدي، حيث مشلت عينة حبثنا ( ) أطفال من املرضى املصابني 
تمع األصلي للبحث واملتكون من سنة) و مت اختيارهم بطريق12إىل 07أعمارهم بني ( ة مقصودة من ا

مج التمارين 50) طفل منخرطني يف مجعية الربو بوالية مستغامن أي بنسبة (18( %). و خضعت العينة لرب
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ضية جبامعة مستغامن يف الفرتة ما بني القياسني  اهلوائية املائية على مستوى مسبح معهد الرتبية البدنية والر
أسبوعا بواقع ثالثة وحدات تدريبية أسبوعياً مشلت جمموعة من التمارين 20عدي و اليت قدرت بـ القبلي و الب

حيث اديت اغلبها يف الوضع خارج احلوض بداية مث داخله وبتدرج يف شدة من منخفضة اىل متوسطة 
ة التحمل القليب حماولني حتقيق األهداف املسطرة واليت كان من أبرزها تنميالعمودي مث الغطس وكتم النفس 

يف دراستنا على بعض املؤشرات التنفسية املهمة اليت يعتمد عليها تقوية عضلية ومرونة.،التنفسي و اعتمد
االخصائيني يف التشخيص و معرفة مدى خطورة االصابة بشكل موضوعي و اليت تدل على قوة و سالمة 

ن الزفري األعظمي (vemsألوىل (اجلهاز التنفسي وهي: احلجم الزفريي القسري يف الثانية ا )، dep)، جر
و هو جهاز حديث يستخدم لفحص Пspirobankو إستخدمنا أداة،)cvfوالسعة احليوية القسرية (

إلضافة إىل تشخيص الربو ت القصبات اهلوائية  وإستخدمنا معايري حتدد وظائف الرئة و تشخيص التها
ت حدة الربو (خفيف متقطع، خفيف مستمر معتدل مستمر وشديد مستمر) وهذه التقسيمات مستو

ا املبادرة العاملية للربو  مج الوطين للتعليم و الوقاية من الربو ) ،GINA)2015جاءت  و الرب
)NAEPP(.

مج اإلحصائي (احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية و  ستخدام الرب ت اليت قمنا  من أجل حتليل البيا
IBMSPSS Statistics 22.(

 : النتائج
:)CVFنتائج االختبار القبلي و البعدي للسعة احليوية القسرية (

) حسب احلدة.CVFللسعة احليوية القسرية (يبني القياس القبلي والبعدي :01جدول رقم 
القياس

حدة الربو

)cvfالسعة احليوية القسرية (
القياس البعدي %القياس القبلي %

%ت%ت
0444.40111.1ربو شديد مستمر
0333.30222.2ربو معتدل مستمر

0222.20666.6ربو متقطع أو خفيف مستمر
موع 0910009100ا
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الذي يبني نتائج القياس القبلي والبعدي للسعة احليوية القسرية 01من خالل اجلدول رقم 
)CVFيف السعة احليوية القسرية () حسب احلدة، يتضح أن هناك حتسنCVF مج ) بعد تطبيق الرب

ستخدام التمارين اهلوائية املائية، و ذلك من خالل الفروق البارزة بني التكرارات والنسب املئوية التأهيلي 
ت احملددة حلدة الربو، حيث أظهرت نتائج القياس القبلي أن غالبية  للقياسني القبلي و البعدي حسب املستو

%) من 33.3%) ، يليها نسبة (44.4طفال املبحوثني مصابني بربو شديد مستمر بنسبة بلغت (األ
%) تعاين من ربو متقطع أو خفيف. بينما 22.2األطفال لديهم حدة ربو معتدلة، و فئة قليلة بنسبة (

وى حدة ربو %) أصبحوا يف مست66.6أظهرت نتائج القياس البعدي أن غالبية األطفال املبحوثني بنسبة (
متقطعة أو خفيفة.

) حسب احلدة.cvfيبني القياس القبلي و البعدي للسعة احليوية القسرية (:01شكل رقم 
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)cvfلسعة احليوية القسرية (لtest-tيبني نتائج اختبار :02جدول رقم 
بني القياسني القبلي والبعدي.

درجة احلريةف املعيارياالحنرااملتوسطالقياس
قيمة
الداللة"ت"

مستوى املعنوية
sig

59.5520.20قبلي
0.02دال-082.784

80.6614.64بعدي

الذي يبني قيمة ت احملسوبة للقياسني القبلي والبعدي 02ان النتائج املوضحة يف اجلدول رقم 
، 8و درجة حرية 0.05عند مستوى الداللة -2.784) واليت قدرت ب CVFللسعة احليوية القسرية (

عتبار أن قيمة املعنوية قدرت ب . 0.02ومنه وجود فروق ذات داللة احصائية 
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:)VEMSنتائج االختبار القبلي و البعدي حلجم الزفري القسري يف الثانية األوىل (
ني: يبني القياس القبلي، البعدي حل03جدول رقم  ة جم الزفري القسري يف 

) حسب احلدة.VEMSواحدة (
القياس

حدة الربو

)VEMSحجم الزفري القسري يف الثانية األوىل (
القياس البعدي %القياس القبلي %

%ت%ت
0444.40111.1ربو شديد مستمر
0222.20222.2ربو معتدل مستمر

0333.30666.6ربو خفيف متقطع أو مستمر
موع 0910009100ا

الذي يبني نتائج القياس القبلي والبعدي حلجم الزفري القسري يف الثانية األوىل 03ان اجلدول رقم 
)VEMS) حسب احلدة، يوضح أن هناك حتسن يف حجم الزفري القسري يف الثانية األوىل (VEMS (

ستخدام التمارين اهلوائية املائية، وذلك من خال مج التأهيلي  ل الفروق اليت ظهرت يف بعد تطبيق الرب
ت احملددة حلدة الربو، حيث أظهرت نتائج  التكرارات والنسب املئوية للقياسني القبلي والبعدي حسب املستو
القياس القبلي أن غالبية األطفال املبحوثني مصابني بربو حاد أو معتدل، بينما أظهرت نتائج القياس البعدي 

%) أصبحوا يف مستوى حدة ربو متقطعة أو خفيفة.66.6أن غالبية األطفال املبحوثني بنسبة (
جم الزفري القسري : يبني القياس القبلي ،البعدي حل02شكل رقم 

) حسب احلدة.VEMSيف الثانية االوىل (
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حلجم الزفري القسري test-tيبني نتائج اختبار :04جدول رقم 
لقياسني القبلي والبعدي.) لVEMS(يف التانية االوىل

درجة احلريةاالحنراف املعيارياملتوسطالقياس
قيمة
الداللة"ت"

مستوى املعنوية
sig

67.1122.21قبلي
0.03دال-082.625

89.3316.75بعدي

عدي حلجم الذي يبني قيمة ت احملسوبة للقياسني القبلي والب04من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم 
ودرجة 0.05عند مستوى الداللة -2.625) واليت قدرت ب VEMSالزفري القسري يف الثانية األوىل (

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف القياس القبلي و 0.03، وبلغت قيمة املعنوية 8حرية 
). VEMSحجم الزفري القسري يف الثانية األوىل (يف البعدي 

ن الزفري األقصى (نتائج االختب :)DEPار القبلي و البعدي جلر
ن : يبني القياس القبلي و البعدي جل05جدول رقم  ر

) حسب احلدة.DEPالزفري األقصى (األعظمي) (
القياس

حدة الربو

ن الزفري األقصى (األعظمي) ( )DEPجر
القياس البعدي %القياس القبلي %

%ت%ت
0333.30111.1ربو شديد مستمر
0111.10333.3ربو معتدل مستمر

0555.50555.5ربو خفيف متقطع أو مستمر
موع 0910009100ا

ن الزفري األقصى 05من خالل اجلدول رقم  الذي يبني نتائج القياس القبلي والبعدي جلر
ن الزفريDEP(األعظمي) ( األقصى (األعظمي) ) حسب احلدة، يظهر أن هناك حتسن طفيف يف جر

)DEP ستخدام التمارين اهلوائية املائية، ودلك من خالل مج التأهيلي  ) حسب احلدة بعد تطبيق الرب
ت احملددة حلدة  الفروق اليت ظهرت بني التكرارات والنسب املئوية للقياسني القبلي والبعدي حسب املستو
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لثالثة املصابني بربو شديد حتسنوا وأصبحوا يف مستوى الربو، حيث أظهرت النتائج أن طفلني اثنني من بني ا
حدة ربو معتدلة. 

ن الزفري األقصى : يبني القياس القبلي و البعدي جل03شكل رقم  ر
) حسب احلدة.DEP(األعظمي) (

0

10

20

30

40

50

60

القیاس القبلي القیاس البعدي

%60أقل من 

%80إلى 60من 

%80أكثر من 

ن الزفري األقصىtest-tيبني نتائج اختبار :06جدول رقم  جلر
) للقياسني القبلي والبعدي.DEP"األعظمي" (

املتوسطالقياس
االحنراف املعياري

درجة احلرية
قيمة
الداللة"ت"

مستوى املعنوية
sig

76.0022.54قبلي
0.12غري دال-081.705

87.1120.81بعدي

ن الزفري جلي والبعدي الذي يبني قيمة ت احملسوبة للقياسني القبل06ان النتائج املوضحة يف اجلدول رقم  ر
، 8ودرجة حرية 0.05عند مستوى الداللة -1.705) واليت قدرت ب DEPاألقصى "األعظمي" (
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف على انه مما يدل 0.05وهي أكرب من 0.12وبلغت قيمة املعنوية 
ن الزفري األقصى "األعظمي" (قياس القبلي و البعدي جلال ).DEPر

 :املناقشة
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف القياس القبلي و البعدي للسعة احليوية نصت الفرضية األوىل على أنه 

) حيث متثل هذه القيمة أن 0.02)، و مبا أن قيمة املعنوية جاءت دالة إحصائيا وقدرت بـ (CVFالقسرية (
القياسني القبلي و البعدي مما يدل على أن %) من عينة الدراسة كانت لديها فروق يف 98.0ما نسبته (

ثري وفعالية على األطفال املبحوثني ذلك ما أوضحته النتائج  مج التمارين اهلوائية املائية املطبق كان له  بر
م، و  لتايل فقد حتققت الفرضية حبيث أصبح األغلبية من املرضى هلم ربو متقطع خفيف و حتسنت حيا

ن .ي .برابح ،نتائج مطابقة لنتائج وجاءت هذه الاألوىل، ) 2009دراسة (ك.بن طاطة .ن.لكحل.ب.ز
46) و اليت تطورت بنسبة CVFالسعــة احليويـة القسريـة (واليت الحظ من خالهلا تطور ملحوظ يف قياس

%. وهذا ما توصلت إليه  21.1%،  بينما تطور قياسات السعة احليوية القسرية يف هذه الدراسة بنسبة 
التمرينات اهلوائية املائية البسيطة واملركبة قد ينعكس ) واليت اثبتت أن Beggs 2013دراسة (ذلك نتائج ك

ت الربو عند األطفال. لربو و التقليل من شدة نو بدوره على حتسني التنفس عند املصابني 
حجم يف قبلي و البعدي توجد فروق ذات داللة إحصائية يف القياس النصت الفرضية الثانية على أنه بينما
)، وبعدما مت اختبارها إحصائيا تبني أن قيمة املعنوية جاءت دالة VEMSالقسري يف الثانية األوىل(الزفري

لتايل فقد حتققت الفرضية الثانية وجاءت هذه النتائج مطابقة لنتائج 0.03إحصائيا بقيمة قدرت بـ ( )، و
ن.ي .برابح ) لكن بنسب متقاربة نوعا ما واليت الحظ من 2009،دراسة (ك.بن طاطة .ن.لكحل.ب.ز

30) واليت تطورت بنسبة VEMSحجم الزفري القسري يف الثانية األوىل (خالهلا تطور ملحوظ يف قياس
%، 22.2) يف هذا البحث بنسبـــة VEMS%، بينما تطور قياس حجم الزفري القسري يف الثانية األوىل (

وآخرون Kurabayashi Hو دراسة 2005وآخرون.Wadell, Kوهذه النتائج تتفق مع دراسة
حيث أظهرت ان املمارسة التدرجيية يف املاء أحدثت تغيريات يف مسافة مشي و ذلك يف اختبار 2000

القسري يف الثانية حجم الزفريو ) CVF(املشي و حتسن الوظائف التنفسية خاصة السعة احليوية القسرية 
).VEMSاألوىل (

ن الزفري قياس القبلي و البعدي جلتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اللفرضية الثالثة على أنه ونصت ا ر
) 0.12)، ومبا أن قيمة املعنوية جاءت غري دالة إحصائيا حيث قدرت قيمتها بـ (DEPاألقصى أألعظمي (

) 0.05توى الداللة (%) من عينة الدراسة لكن هذه النسبة غري مقبولة فمس88.0أي وجود فروق بنسبة (
لتايل مل تتحقق الفرضية الثالثة وجاءت هذه 95.0يشري إىل قبول نسبة ( %) فما فوق من عينة ألدراسة و
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ن .ي .برابح ،النتائج خمتلفة مع نتائج  ) واليت لوحظ من 2009دراسة (ك.بن طاطة .ن.لكحل.ب.ز
ن الزفري األقصى أألعظمي قياس خالهلا تطور ملحوظ يف  %،  53) و اليت تطورت بنسبة DEP(جر

03%. هذا التحسن الطفيف يرجع إىل تواجد 11.1بينما تطورت يف هذا البحث بنسبة ضئيلة بلغت 
مج لديه ربو معتدل مستمر 01أطفال من أفراد العينة لديهم ربو شديد مستمر و  و بعد املشاركة يف الرب

املبادرة العاملية تقسيمات بقية املبحوثني وحسبحتسنوا ليصبح ثالثة أطفال ربوهم معتدل .أما 
مج الوطين للتعليم و الوقاية من الربو (GINAللربو( ) عند DEP) فإن قيمة مؤشر (NAEPP) و الرب

% هلذا مل يظهر التحسن عند هذه الفئة.80املصنفني حبدة (املتقطع و اخلفيف) تكون أكرب من 
هر يف نتائج االختبار البعدي للمؤشرات التنفسية دليل على أن من خالل ما سبق تبني أن التحسن الذي ظ

ا ما على اجلهاز التنفسي و تنمي عضالت التنفس و خاصة احلجاب احلاجز وهذالتمارين اهلوائية املائية تؤثر
حيث أكدوا أن أداء sheel. W،2002وHildenbrand،2010كل من دراسة  أوضحته

األنشطة املائية بصفة عامة تساعد يف و أنكبري على وظائف احلجاب احلاجز وظائف التنفس يعتمد إىل حد  
تنمية عضالت التنفس مما يؤدي إىل التنفس اجليد .

 : خالصة
)، CVFالسعة احليوية القسريةمعدالت املؤشرات التنفسية (زاد مناستخدام التمرينات اهلوائية املائية إن 

ن الزفري األقصى "األعظمي" () ،VEMSوىل (حجم الزفري القسري يف الثانية األ عتبارها DEPجر  (
وظائف وكفاءة مؤشرات هامة تدل على سالمة و قوة اجلهاز التنفسي ، إن هذا التحسن يعكس تطورًا يف

ت و حتسني احلياة. لتايل التقليل من شدة وحدة النو لربو و يف ضوء اجلهاز التنفسي عند األطفال املصابني 
ملشاركة يف برامج التمارين اهلوائية املائية ملدى ما ت لربو  قدم من نتائج يوصي الباحث املرضى املصابني 

جناعتها وفوائدها الصحية على املرضى حبيث تزيد من حجم الرئة وحتسن عملية التنفس وتعزز اللياقة البدنية 
بشكل عام.
:املراجع

ضية و الرتويح للمعاقني.). 1998ابراهيم حلمي، ليلى السيد فرحات. (. 1 القاهرة: دار الفكر الرتبية الر
العريب.

ت املتحدة االمريكية: ملخص التقرير . مراقبةالربو.)2002هوما,اكينبامي دم مانينو. (دم. 2 الوال
االسبوعي لالعتالل و الوفيات .

.1شرو التوزيع، طالقاهرة: دارالفاروق للنكيفية التعايش مع مرض الربو.). 2005روبرت يوجنس.(. 3
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ثري التمرينات املائية على بعض املتغريات اجلسمية 2014مسرية حممد عرايب، هبة حسن الضمريي. (. 4  .(
ت مبرض السكري من النوع الثاين يف األردن. (اجلامعة  لدم لدى املصا و الفسيولوجية و مستوى السكر 

.1، دراسات العلوم الرتبويةاألردنية، احملرر) 
ستخدام (). 2008جودة. (حمفوظ. 5 .298الطبعة األوىل،- ) SPSSالتحليل اإلحصائي األساسي 

األردن: دار وائل للنشر والتوزيع.–عمان 
6. anane, b. e. (2010). guide sue le diagnostic et la prise en charge de l'asthme
de l'enfant. algérie: société algérienne de pédiatrie.
7. asthma, g. i. (2016). global strategy for asthma management .and
prevention.
8. bhaskarabhtla k, b. r. (2002). physical activity and type 2, diabetes
physician and sports medecine.
9. connel, r. m., & jones. (2002). improuvedathletic performance in the
generale population.
10. dictionnair emedical clinique pharmacologie et therapeutique-ed-5.
11. Kurabayashi H, Machida I, Tamura K, Iwai F, Tamura J, & Kubota K.
(2000). Breathing out into water during subtotal immersion: A therapy for
chronic pulmonary emphysema. American Journal of Physical Medicine &
Réhabilitation.
12. E.Gelinas, j. (1997). the developmental validity of traditional learn to swin
progressions for children with physical disabilities. canada: national library.
13. sheel A.W, d. P. (2002). threshold effects of respiratory muscle work on
limb vascular resistance. american journal of physiology-heart and circulation
physiology .
14.Wadell, K., Henriksson-Larsen, K., Lundgren, R., & Sundelin, G. (2005).
Group training in patients with COPD – long- term effects after decreased
training frequency. Disability and Réhabilitation.
المواقع اإللكترونیة:
15.america, a. a. (s.d.). Consulté le juin 02, 2017, sur
www.afaa.org/page/asthma.
16.swinkey, l. (s.d.). chronic respiratory diseases. Consulté le mai 15, 2017, sur
www.who.int/respiratory/asthma.
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املهارية دراسة مقارنة بني بعض معايري التوجيه البدنية و
على حسب خطوط اللعب (دفاع،وسط،هجوم)

3ميم خمتار. د-2كوتشوك سيدي حممد.  د-1بومدين قادة. ا

ضية1 ديسخمرب تقومي األنشطة البدنية والر مستغامنجامعة عبد احلميد بن 
ضيةخمرب تقومي األنشطة ال2 ديسبدنية والر مستغامنجامعة عبد احلميد بن 
ضية3 ديسخمرب تقومي األنشطة البدنية والر مستغامنجامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
سنة و دراسة الفروق بني 17هدفت الدراسة إىل التعرف على املستوى البدين و املهاري لدى العيب كرة القدم حتت 

ي متثلت يف مقارنة بعض معايري البدنية و املهارية بني مناصب الدفاع و وسط امليدان خمتلف خطوط اللعب الذ
ا هذا املنصب الذي يعترب اخلط الفّعال من أجل  مبنصب اهلجوم وذلك من أجل معرفة احملددات اخلاصة اليت يتميز 

يق ذلك أجريت الدراسة على عينة وضع معايري مناسبة لتوجيه الالعبني اللذين تتوفر فيهم خصائص املهاجم ، ولتحق
العب ميثلون بعض فرق الناشئني لوالية تيارت املسجلني يف الرابطة اجلهوية لكرة القدم  _سعيدة_  36مكونة من 

ضي  لطريقة العمدية من ضمن 2016/2017للموسم الر فريق، حيث مت 16وهم ميثلون أربعة أندية مت اختيارهم 
العيب هجوم من كل فريق ، واستخدم الباحثان االختبارات البدنية 3العيب وسط ميدان ، 3العيب دفاع ، 3اختيار 

( القوة العضلية لألطراف السفلية ، السرعة) و االختبارات املهارية ( دقة التمرير ، دقة التصويب ، ضرب الكرة ألبعد 
لرأس) ، وبعد حتصيل ت مت حتليلالنتائج و مسافة ، ضرب الكرة  مج احلزم اإلحصائية للعلوم البيا ها بواسطة بر

حيث مت حتديد بعض معايري البدنية و املهارية ودراسة الفروق بينها واحلصول على جمموعة من Spssاالجتماعية 
النتائج اليت ختص املؤشرات البدنية والقدرات املهارية خاصة خبطوط اللعب ، ومتثلت النتائج املتحصل عليها على أّن 

ني يتميزون مبحددات بدنية و مهارية خاّصة مقارنة بباقي مناصب الّلعب ذلك ما يوضح أن متطلبات املناصب املهامج
ختتلف على حسب اخلطوط ولذلك فمعرفة متطلبات كل منصب تساهم بشكل كبري يف توجيه الالعب على حسب 

املورفولوجية واملهارية -سيولوجيةالف-املنصب الذي يناسبه على حسب قدراته اليت تشمل مجيع املؤشرات البدنية
ضي على اختالف -الذهنية ت اإلجناز الر النفسية اليت تعترب من متطلبات كرة القدم احلديثة للوصول إىل أعلى مستو

النشاط املمارس .
معايري التوجيه ، القدرات البدنية ، القدرات املهارية ، خطوط الّلعب:الكلمات املفتاحية

*--------
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The comparative study between some physical orientation standars and
the skill according to these lines of playing (defense,center and attack).

Astract:
The aim  of the study was to know the physical level and the skill of football

players under the age of 17 and to study the differences between the various
lines of playing, which was to compare some of the physical  standards and the
skill between defence positions and the midfield attack position in order to
know the special determinants that characterize This position, which is
considered  as an effective line for making appropriate standards to guide  the
players who have the characteristics of the attacker, and to achieve this study,
the study was conducted on a sample of 36 Player .Player representing some of
Tiaret's youth teams registered with the Regional Football Association "Saida",
for the 2016/2017 sports season. They represent four clubs that were chosen
intentionally from 16 teams. (Three defence players, three mid-fielder,and
three attackers from each team).The physical tests (muscle strength of the
lower extremities, speed) and the skill tests (accuracy of the scrolling, accuracy
of the correction, hitting the ball to the farthest distance, and  hitting the ball
with the head).
After the results and data were analysed by the statistical packages of Social
Science (SPSS), some physical and technical criteria were determined,
differences were studied and a set of results related to physical indicators and
skills were obtained. The obtained results, showed that the attackers were
characterized by physical abilities  and Especially as compared to the rest of
the positions of the game, which shows that the requirements of positions vary
according to the  lines and therefore to  the knowledge .The requirements of
each position contribute significantly to directing the player according to the
position that suits him according to his abilities, which includes all
physical,physiologic al,morphological and mental-psycho logical indicators,
which are considered as  the requirements of modern football  in order to reach
the highest levels of athletic achievement of different activity.
Keywords: orientation standards, physical abilities, skill abilities, lines of
playing

.
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*--------

Etude comparative de certains des critères d’orientation physique et
technique selon les lignes de jeu (Défense, milieu, attaque).

Résumé :
L’objectif de cet étude est d’identifier le niveau physique et les compétences

des joueurs de football de moins de 17 ans, ainsi que d’étudier les différences
entre les différentes lignes du jeu en comparant certaines des normes physiques
et techniques entre les positions de défense et celles de milieu de terrain dans le
poste d’attaque afin de connaitre les déterminants spéciaux qui caractérisent
cette position qui est considérée  comme une ligne efficace pour le
développement  de normes appropriées  pour guider les joueurs qui ont les
caractéristiques de l’attaquant.

Pour réaliser cette étude, nous avons choisi un échantillon de 36 joueurs
représentant certains équipes de jeunes de l’état de Tiaret, inscrits à
l’association régionale de football –Saida- pour la saison sportive 2016 /2017.
Ces joueurs représentent quatre clubs choisis parmi 16 équipes. Nous avons
sélectionné trois joueurs de défense, trois de milieu de terrain et trois attaquants
de chaque équipe.

Les chercheurs ont utilisé des tests physiques  (force musculaire,
vitesse) et des tests de compétences (la précision du passage de la balle et le
tire, le fait de frapper la balle à la plus grande distance et frappe la balle avec la
tête). Après avoir collecté les résultats et les données, nous  les avons analysés
par le programme de sciences sociales statistiques (SPSS).Nous avons identifié
certains critères physiques et techniques en étudiant les différences entre eux
.En effet, nous avons obtenu un ensemble de résultats liés aux indicateurs
physiques et aux compétences, concernant les lignes de jeu.

Les résultats obtenus indiquent que les attaquants sont caractérisés par
des compétences physiques spéciales par rapport aux autres joueurs de
différentes positions de terrain, ce qui montre que  les exigences des positions
varient selon les lignes. Ainsi, la connaissance des exigences de chaque poste
contribue de manière significative à guider le joueur en fonction de sa position
selon ses capacités qui comprend tous les indicateurs physiques,
physiologiques, morphologiques et mentaux. Ce qui est considéré comme une
exigence du football moderne pour atteindre les plus hauts niveaux de
performance athlétique dans toute activité exercée.

Mots - clés : normes d’orientation, capacités physiques, capacités techniques,
lignes de jeu.
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:مقدمة
ال الر ضي يف منتصف القرن احلايل إىل دالالت تؤكد أن لكل نشاط لقد توصل املتخصصون يف ا

ضية األخرى، ومما ال شك فيه  قي األنشطة الر ضي مواصفات خاصة منيز ممارس هذا النشاط عن ممارس  ر
ضية العالية وصغر سن األبطال يرجع إىل التطور العلمي وتطبيق نتائج البحوث  ت الر أن تقدم املستو

ضي املمارس ، لذلك اجته والدراسات اليت تناولت اختيار الفرد املناسب طبقا لطبيعة ومتطلبات النشاط الر
ضية املختلفة لتحديد املواصفات اخلاصة بكل نشاط على حده واليت تساعد  املتخصصون يف األنشطة الر

ضية ا ت الر ضي وفقا ألسس علمية حمددة للوصول إىل املستو (يوسف، لعالية.على اختيار الناشئ الر
)11، صفحة 2005

ضي وخاصة يف كرة القدم احلديثة تغريت طرق ووسائل وتكنولوجيا التدريب  دة وترية التقدم الر ومع ز
والقياس والتحليل والتقومي وبرامج اإلعداد البدين وختطيط التدريب والتنظيم ، فقد أصبح التطور العلمي 

ت ألساليب التدريب يف كرة القدم احلديث ة هدف يسعى إليه مدربو املنتخبات والفرق العاملية للوصول للمستو
)1999(أمري،كاظم، العليا وحتقيق اإلجنازات والبطوالت

لكي يتعرف املدرب على إمكانيات و قابليات الالعب بشكل منفرد ، والفريق بشكل مجاعي ، عليه إجراء 
ت ، ألنّ  هذه االختبارات من الوسائل املهمة يف تقومي الالعبني اختبارات وقياسات للتعرف على هذه املستو

ستخدام األساليب والوسائل واألجهزة املتطورة للوصول إىل نتائج دقيقة م  (اهلييت، ، والتعرف على مستو
)19، صفحة 2007

ا مل تت ّ ا يف السنوات األخرية إّال أ طرق إىل مجيع إّن دراسات االنتقاء و التوجيه على الرغم من كثر
حماور هذا املوضوع ما جعلنا يف حاجة ملحة إلجراء دراسات أخرى يف جماالت االنتقاء املتعدد ، ومنها 
االنتقاء وفق حمددات معينة دون غريها وهو ما اهتمت به هذه الدراسة اليت تربز أمهيتها يف التعرف على بعض 

لذكر خط اهلجوم الذي يعترب العامل الفعال يف التهديف من معايري التوجيه األفضل لالعيب كرة القدم وخنص 
ا األمر الذي سيعطي صورة أولية للمتخصصني واملهتمني  وتسجيل نتائج اجيابية للفرق على اختالف مستو
ضة بصورة عاّمة وكرة  يف هذا املوضوع ، وسيفتح آفاق إىل دراسات مماثلة كثرية تصب مجيعها يف خدمة الر

بصورة خاصة.ريةاجلزائالقدم
 :املشكلة

ضية، وذلك  تعترب عملية التوجيه واالنتقاء الالعبني من أهم العمليات اليت جتريها أغلب النوادي الر
ضة،  ضيني  والذين  تظهر لديهم بعض املؤهالت اليت تساعدهم على التفوق يف هذه الر الختيار أحسن الر

ضات األخرى  ضة كرة القدم كباقي الر جتري هذه العملية الختيار الالعبني األكفاء هلذه اللعبة الذين ور
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تتوفر فيهم عدة مميزات وخصائص ، ومن أمهها القدرات البدنية واملهارية اليت يتم توضيحها عن طريق جمموعة 
من االختبارات امليدانية جيريها النادي على الالعبني لتحديد مستوى كل العب وحتديد قدراته بشكل علمي 

ضبوط ، كما أّن أداء فريق كرة القدم خالل املباراة يعتمد على تنفيذ الالعبني لواجبات مراكز اللعب م
املختلفة , فلكل مركز من املراكز واجبات حمددة يؤديها الالعب أثناء املباراة انطالقاً من طريقة اللعب واخلطط 

كز اللعب مسات وصفات معينة جيب أن تتوفر يف الدفاعية واهلجومية املستخدمة يف املباراة ولكل مركز من مرا 
الالعب الذي يشغل هذا املنصب و إن وجود واجبات حمددة لكل مركز من مراكز اللعب املختلفة مهما 
زادت أو اتسعت هذه الواجبات يضمن عدم التعارض يف أداء املهام وتنفيذ اخلطط يف املناطق املختلفة من 

نظيم يف تغطية مساحات امللعب املختلفة دون إمهال مساحة أو أخرى قد امللعب ، كما يضمن التنسيق والت
ت املباراة , فتوزيع املهام أمر هام وحيوي لتكامل األداء وتوفري اجلهد (ابراهيم، تكون ذات أمهية يف سري جمر

إىل أن التفوق يف أداء وجبات مراكز وخطوط اللعب يف كرة )1994(علي، يشري) 35، صفحة 1994
قدم ، مرتبط إىل حد كبري مبدى ما ميلكه كل العب من خصائص بدنية ومهارات حركية والقدرة على تنفيذ ال

لرغم أن سرعة التكنيك والتحول السريع املفاجئ من الدفاع إىل  الواجبات التكتيكية اهلجومية والدفاعية ، 
لضرورة إجياد الالعبني امل تواجدين يف مركز ما من مراكز اللعب أو خط اهلجوم والعكس أثناء املباراة يستلزم 

لضرورة توفر مواصفات خاّصة   إلجادة واإلتقان ملتطلبات هذا املركز إال أّن ذلك ال يعىن  من خطوط اللعب 
ا الالعب يف هذا املركز من خالل خطوط اللعب املختلفة ، مما  للخصائص البدنية اليت جيب أن يتمتع 

الضعف لدى الالعبني والعمل على جتاوزها عن طريق التقومي املوضوعي ملنهج يساعد على اكتشاف نقاط 
التدريب. لذا فإن حتديد املركز أمر مهم ، ولكن أمهيته تتحدد يف ضوء رؤية املدرب أو اخلبري الذي يكون لديه 

لتوجيه تصور أفضل من الالعب نفسه من هنا برزت مشكلة الدراسة لدى الباحث يف حتديد بعض املعايري ا
سنة بغية االرتقاء مبستوى اإلجناز واألداء اجليد يف ظل 17البدنية واملهارية لدى مهامجني كرة القدم حتت 

ت كرة القدم اجلزائرية من خصائص بدنية كأنواع  ندرة نوعية الالعبني املهامجني املميزين يف خمتلف الدور
إلضافة السرعات املختلفة والقدرة العضلية املتمثلة يف القدر  ة املدافعني وقدرة التحمل ..  ة على االرتقاء وجما

لكرة واملراوغة والتوغل وقوة ودقة التصويب.. كخصائص اليت متيز الالعب  إىل األداء املهاري كسرعة اجلري 
قي العيب املراكز األخرى اليت جيب أن يعتمد عليها املدرب يف عملية انتقاء و التوجيه النا شئني املهاجم عن 

ستعمال معايري واختبارات البدنية و املهارية و اليت ميكن  حنو مركز اللعب اهلجومي بطرق وأسس علمية 
إجيازها يف اإلجابة عن التساؤلني التاليني :

ما هو مستوى البدين لالعبني على حسب مراكز الّلعب ؟-
ما هو مستوى املهاري لالعبني على حسب مراكز الّلعب ؟-
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فرضيات
افرتض الباحثون أن:وقد 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى األداء البدين على حسب مراكز الّلعب  .-
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى األداء املهاري على حسب مراكز الّلعب  .-
:األهداف
إبراز ضرورة وأمهية معرفة اخلصائص البدنية واملهارية على اختالف خطوط الّلعب.-
رفة اخلصائص املميزة لالعبني على اختالف خطوط الّلعب.مع-
:املفاهيم واملصطلحات

:هي املعايري القياسية اليت تستخدم لتحديد احلالة النسبية للدرجات اخلام بغرض تفسري هذه معايري-
)194، صفحة 1988(نصر، الدرجات وتقومي نتائجها

دف إىل مساعد الفر التوجيه:-  د على أن يفهم نفسه ويفهم مشاكله ، ويستغل جمموع اخلدمات اليت 
إمكانياته من قدرات ومهارات ، واستعدادات وميول وأن يستغل إمكانيات بيئته فيحدد من خالهلا أهدافا 
حية آخري.وخيتار الطرق احملققة هلا حبكمة ،  حية اإلمكانيات اخلارجية من  تتفق مع إمكانياته من 

اكله حلوال علمية ، ويؤدي ذلك إىل تكيفه مع نفسه ومع جمتمعه ، وتعقل، فيتمكن بذلك من حل مش
)505-504، الصفحات 1992(جالل، فيبلغ أقصى ما ميكن أن يبلغه مع النمو والنجاح والتكامل

ااخلصائص البدنية : - ّ املعيار الكمي لكفاءة الفرد البدنية،واليت يعرفها الباحث جاسم حممد أمحد على أ
)33، صفحة 2004(العملي، تبارات األداء احلركي واملقاييس اجلسمية لهتعكسها لنا اخ

هي كل احلركات الضرورية اهلادفة اليت تؤدى لغرض معني يف إطار قانون كرة القدم القدرات املهارية :-
ا  لكرة أو بدو )38، صفحة 1998(خمتار، سواء كانت هذه احلركة 

وقع الذي يشغله الالعب يف بناء متكامل حيث يقوم من : وهي إمكانية حتديد املخطوط الّلعب -
)35، صفحة 1994(ابراهيم، خالله بتنفيذ واجباته اهلجومية والدفاعية يف إطار اخلطط املوضوعية

:ة الدراسات املشا
حسني الالمي (- ت معيارية لبعض  الصفات 2007دراسة نوار عبدا  ) بعنوان حتديد مستو

ملهارات األساسية والقياسات اجلسمية خلطوط اللعب املختلفة للشباب األواسط ملنطقة اخلاصة واالبدنية
تسليط الضوء على أمهية الصفات البدنية اخلاصة وعالقتها ببعض املهارات هدفت الدراسة إلىالفرات.

ت و حتديد ماألساسية لكرة القدم واملواصفات اليت يتطلبها الالعب من اللعب ضمن اخلطوط الثالثة ستو
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املتغريات األساسية بدنية ،مهارية ، األمناط اجلسمية ملختلف خطوط الالعب وإبراز الفروقات معيارية لبعض
بني املراكز ومتطلبات كل منصب العب . حيث متثلت عينة البحث يف العبوا منتخبات حمافظات الفرات 

أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث ) العبًا بعد استبعاد حراس املرمى،ومن88األواسط البالغ عددهم (
ت املعيارية لتقييم أداء  ت املعيارية عند اختيار العيب اخلطوط ، واعتماد املستو ضرورة االعتماد على املستو

الفرق ملنتخب شباب الفرات األواسط.
صر عبد القادر (-  ثري واجبات مراكز اللعب وخطوطه الدفاعية الوسطبعنوان )2006دراسة 

الدراسة هدفت إىل التعرف واهلجومية يف إحداث التباين يف املتطلبات البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم.
على حتديد جماالت الرتابط واالختالف يف املتطلبات البدنية واملهارية بني مراكز وخطوط اللعب، ومشلت عينة 

لدرجة األوىل ، وأجريت عليهم اختبارات الدراسة سبعة فرق من القسم اجلهوي الغريب من صنف األواسط ل
د 12م واملرونة والرشاقة والقفز العايل من الثبات واختبار اجلري 30وقياسات للياقة البدنية املتمثلة يف اجلري 

وبعض املهارات األساسية املتمثلة يف رمية التماس و الضربة الركنية والسيطرة والتصويب واجلري وضرب الكرة 
خدم الباحث املنهج املسحي إلثبات أو نفي وجود فروق بني مراكز الالعب يف املتطلبات لرأس ، واست

البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم.وعلى ضوء النتائج والتحليل اإلحصائي توصل الباحث إىل وجود فروقات 
ة، حيث حققت مراكز معنوية بني مراكز الالعبني لبعض العناصر من اللياقة البدنية وبعض املهارات األساسي

لكرة بني  خط اهلجوم أحسن نتيجة يف كل من صفة السرعة والقوة والرشاقة ويف كل من مهاريت اجلري 
الشواخص والتصويب يف املرمى.

ت معيارية الختبار املوهوبني من الناشئني 1997دراسة بن قوة علي - حتت عنوان حتديد مستو
هدفت الدراسة إىل تقييم قدرات املوهوبني ملمارسة كرة سنة). 12-11ملمارسة كرة القدم الفئة العمرية (

شئني كرة  القدم من خالل وضع جمموعة من االختبارات العلمية تعد كقاعدة يستعملها املدربني يف اختبار 
ئج القدم. ووضع معايري حمددة يستند عليها اختيار املوهوبني من الناشئني ملمارسة كرة القدم. ومن أهم النتا

مرت سرعة من الوقوف  وجود فروق معنوية بني 30يف اختبار جري -اليت توصل إليها الباحث كالتايل :
يف اختبار الوثب العمودي ورمية التماس ، - سنة على أحسن وقت.12أعمار الناشئني حتصل األطفال 

لكرة الحظنا تفوق أ لكرة وضرب الكرة ألبعد مسافة واجلري املتعرج  يف اختيار -سنة.12طفال واجلري 
لكرة  لكرة وضرب الكرة ألبعد مسافة واجلري املتعرج  الركض، الوثب العمودي ورمية التماس ، واجلري 
لتايل فإن املستوى املعياري متوسط.  حققت عينة البحث أكرب مستوى هلا عند مستوى املعياري متوسط و

بداية فرتة اإلعداد والتعرف على مستوى الالعبني من حيث أوصى الباحثون بضرورة تطبيق االختبارات يف 
خالل اجلداول املعيارية.وضرورة تطبيق االختبارات بني فرتة وآخري ملعرفة مدى تطور مستوى الالعبني.
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: الدراسة األساسية
من خالل املشكلة اليت يطرحها الباحثون فإن املنهج املسحي املنهج املستخدم يف الدراسة :- 

كثر مالئمة حلل هذا املشكل الذي نعرب عنه يف قول عمار بوحوش " فاملنهج املسحي الوصفي هو أ
الوصفي يعترب طريقة للوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع املعلومات املقننة عن 

يد املشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة " كما يعرب عنه أنّه "الطريقة املفضلة لتحد
العالقة".

مت اختيار العينة بطريقة العمدية ، من بعض فرق والية تيارت املنتمني للرابطة اجلهوية عينة البحث : -
العب على 36سعيدة ( وفاق الدمحوين،فوز فرندة،احتاد سوقر،جنم مهدية) بلغت عينة الدراسة 

ل فريق وهذا من العبني من ك09هجوم أي 3وسط ميدان 3العبني دفاع 3اختالف اخلطوط 
تمع الكلي املقدر بـ  العب مسجل يف الرابطة اجلهوية).288فريق (16أصل ا

جماالت البحث :- 
ال الزماين. 1 أفريل 20إىل غاية 2016ديسمرب 20: مت إجراء الدراسة يف الفرتة الزمنية املمتدة من ا

2017
ال املكاين :. 2 لفرق. مت إجراء الدراسة يف املالعب اخلاصةا
ال البشري :. 3 العب 12العب خط دفاع ، 12العيب األندية املذكورة سابقا ومتثلت العينة يف ا

العب خط هجوم.12خط وسط ميدان و 
مت تطبيق االختبارات امليدانية بصورة فردية حتت إشراف ومساعدة بعض إجراءات التطبيق امليداين :-

صاص كرة القدم ومت ختصيص وقت لشرح النظري املدربني وخمتصني يف جمال التدريب اخت
ت اإلجناز. لالختبارات واألهداف املرجوة منها لتطبيق السليم واملثايل وحتقيق أعلى مستو

:أدوات البحث-
قصد اإلحاطة الكلية واإلملام النظري مبوضوع البحث قام الباحثون املصـادر واملراجع العربية واألجنبية: . 1

الت العتماد على كل  دة على ا للغتني العربية واألجنبية ز ما توفر لديهم من مصادر ومراجع 
وامللتقيات العلمية، فضال عن شبكة اإلنرتنت، كما مت االستعانة واالعتماد على الدراسات السابقة 

ضي.  واملرتبطة حبقل التدريب الر
ننة تقيس اجلوانب البدنية و املهارية : اعتمد الباحثون على بطارية اختبارات مقاالختبارات البدنية. 2

سنة ، كما مت عرض هذه االختبارات على اخلرباء للرتشيح.17لألواسط حتت 
ت البحث.التجــربة االستطالعية. 3 : من أجل تفادي األخطـاء، وكشف جوانب وصعـو
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ضي :. 4 العتاد الر
االختبـارات البدنية :أوال: 
الثبات  إىل األعلىاالرتقاء العمودي من: اختبار سارجنت(Drop

Jump)).dellal.2008.292(
اختبار القفز الطويل من الثبات(Saut en longueur sans élan)،2004(إبوموا(
 م .30اختبار السرعة -م .10اختبارالسرعة

نيا: االختبارات املهارية:
 :اختبار التمرير
- ،2006اختبار دقة التمرير: (فاينس ومسا.(
التصويب: اختبار
 ،2005اختبار دقة التصويب: (مالينا ومسا.(
لرجل إىل أبعد مسافة ممكنة .اختبار ضرب الكرة 
.لرأس إىل ابعد مسافة ممكنة اختبار ضرب الكرة 
:األسس العلمية لالختبارات-

ستقرار نتائجه إن ثبات االختبار هو مدى الدقة أو االتساق وا"عبد احلفيظ مقدميقول ثبات االختبار: -أ
أي يعين إذا ما أعيد نفس االختبار على نفس "فيما لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني 

)57، صفحة 1997(علي ب.، األفراد ويف نفس الظروف يعطي نفس النتائج 
عتباره التأكد من صدق االختبار استخدم الباحثان معامل الصدق الذايت أجلمن صدق االختبار: -ب

لنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلصت من شوائبها أخطاء القياس والذي يقاس  صدق الدرجات املعيارية 
)57، صفحة 1997(علي ب.، حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار

ثره ،أي أن االختبار يعطي نفس النتائجموضوعيةموضوعية االختبار: -ت أي  االختبار تدل على عدم 
لتحكيم، ويشري  ا كان القائم  إلمجاع على االختبارات ومفردا إن إلطالع اخلرباء واملختصني وموافقتهم 

تبعد عنها الشك والتأويل،كما أن بطارية االختبار املستخدمة يف هذا البحث سهلة وواضحة وغري قابلة 
.للتأويل وبعيدة عن التتويج الذايت

ملعامل ارتباط بريسون تبني أن االختبارات البدنية واملهارية  تتصف بدرجة عالية من خالل النتائج اإلحصائيةو 
من الصدق الذايت كون القيم احملسوبة ملعامل الصدق الذايت لالختبارات أكرب من القيمة اجلدولية ملعامل ارتباط 

رجحت بني ( قيمة حمسوبة ) يف مجيع االختبارات، فكل0.96-0.87بريسون، حيث كل مؤشرات الثبات 
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0.05وهذا عند مستوى الداللة اإلحصائية 0.60هي أكرب من القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط واليت بلغت 
.09ودرجة احلريـة 

الوسائل اإلحصائية:   - 
إن اهلدف من استعمال الوسائل هو التوصل إىل مؤشرات كمية تساعد يف التحليل والتفسري واحلكم 

حصائية املستعملة يف هذا البحث هي:ومن أهم الوسائل اإل
)                                     184. الصفحة1991املتوسط احلسايب: (سعد هللا. -
جي - )92شامل ، الصفحة–االحنراف املعياري: ( 
)110، الصفحة1993:(مقدم. )برسون(معامل االرتباط البسيط -
) 110ة ، الصفح1993اختبار  تستيودنت:  (مقدم. -

: عرض و حتليل النتائج اختبارات البدنية
:عرض و حتليل النتائج اختبارات القوة بني املهامجني و املدافعني :01اجلدول رقم 

الداللة 
اإلحصائية

ت اجلدولية ت احملسوبة الدفــاع اهلــجوم
االختبارات 
لقوة اخلاصة 

دال إحصائياً 

2.07

*3.29
258.66 268.08 س

اختبار سارجنت
8.93 4.27 ع

دال إحصائياً  *2.90
214.58 229.66 س اختبار

11.37دروب جامب 13.96 ع

دال إحصائياً  *7.51
180.08 205.91 س اختبار

9.25الوثب األفقي 7.48 ع

ان :عرض و حتليل النتائج اختبارات القوة بني املهامجني و وسط امليد-:02اجلدول رقم 
لداللة 

اإلحصائية
ت اجلدولية ت احملسوبة وسط امليدان اهلــجوم االختبارات اخلاصة 

لقوة

دال إحصائياً 

2.07

*5.11
254.75 268.08 س

اختبار سارجن
7.95 4.27 ع

دال إحصائياً  *2.15
219.08 229.66 س اختبار

9.73دروب جامب 13.96 ع
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دال إحصائياً  *6.07
181.16 205.91 س اختبار

11.96الوثب األفقي 7.48 ع

:عرض و حتليل النتائج اختبارات السرعة بني املهامجني واملدافعني :03اجلدول رقم 
الداللة 
اإلحصائية ت اجلدولية ت احملسوبة الدفــاع اهلــجوم

االختبارات اخلاصة 
لقوة

دال إحصائياً 
2,07

*2,90
2,03 1,96 س

م10اختبار السرعة 
0,16 0,18 ع

دال إحصائياً  *2,88
3,37 3,20 س

م30اختبار السرعة 
0,16 0,12 ع

: عرض و حتليل النتائج اختبارات السرعة بني املهامجني و وسط امليدان :04اجلدول رقم 
الداللة 
اإلحصائية ت اجلدولية ت احملسوبة وسط امليدان اهلجوم

تبارات اخلاصة االخ
لقوة

دال إحصائياً 
2,07

*2,61
2,06 1,96 س

م10اختبار السرعة 
0,07 0,18 ع

دال إحصائياً  *3,49
3,42 3,20 س

م30اختبار السرعة 
0,18 0,12 ع

االستنتــاج :
لقوة العضلية املتم ثلة يف قوة األطراف السفلية أظهرت النتائج سابقة الذكر يف االختبارات البدنية اخلاصة 

خلطوط الثالثة (دفاع ، وسط ميدان ، هجوم ) ومن خالل نتائج اختبارات القوة  والسرعة القصوى املتعلقة 
لقوة االنفجارية  * لنسبة للفرق 7.51*2.90* 3.29اليت كانت قيمة ت احملسوبة الختبارات اخلاصة 

لنسبة للفرق بني املهامجني و 6.07* 2.15* 5.11بقيمته بني املهامجني واملدافعني و ت احملسوبة   *
وهذا ما يدل على وجود 2.07وسط امليدان و هذه النتائج اليت كانت قيمتها أكرب من ت احملسوبة املقدرة بـ 

فروق بني مناصب الّلعب يف صفة القوة العضلية ولصاحل املهامجني،كما كانت نتائج اختبارات السرعة 
لنسبة للفرق بني املهامجني واملدافعني و ت 2.88* 2.90مثلة يف القيمة ت اجلدولية بـ القصوى امل  *



لة العلمية  ضيةالبدنية وة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سنوية

187

لنسبة للفرق بني املهامجني و وسط امليدان و هذه النتائج اليت كانت 3.49* 2.61احملسوبة بقيمته    *
الّلعب يف اختبارات وهذا ما يدل على وجود فروق بني مناصب2.07قيمتها أكرب من ت احملسوبة املقدرة بـ 

السرعة القصوى ولصاحل املهامجني.
:عرض و حتليل النتائج اختبارات املهارية بني املهامجني و املدافعني :05اجلدول رقم 

لداللة 
اإلحصائية

ت اجلدولية ت احملسوبة الدفاع اهلــجوم االختبارات املهارية

دال 
إحصائياً 

2.07

*7,72
5,25 7,66 س اختبار دقة التمرير

0,75(اليمىن) 0,77 ع
دال 

إحصائياً 
*5,51

3,33 6,25 س اختبار دقة التمرير
1,37(اليسرى) 1,21 ع

دال 
إحصائياً  *6,62

5,75 7,41 س اختبار دقة التصويب
0,75(اليمىن) 0,99 ع

دال 
إحصائياً 

*6,50
3,5 6,83 س اختبار دقة التصويب

1,24سرى)(الي 1,26 ع
دال 

إحصائياً 
*7,16

26,66 29,93 س اختبار ضرب الكرة ألبعد 
1,13مسافة 1,10 ع

دال 
إحصائياً 

*4,98
4,98 6,04 س

لرأس اختبار ضرب الكرة 
0,66 0,30 ع

دان ::عرض و حتليل النتائج اختبارات املهارية بني املهامجني و وسط املي06اجلدول رقم 
لداللة 

اإلحصائية ت اجلدولية ت احملسوبة وسط امليدان اهلــجوم االختبارات املهارية

دال 
إحصائياً  2.07

*3,26
6,25 7,66 س اختبار دقة التمرير

1,28(اليمىن) 0,77 ع
دال 

إحصائياً  *3,00
4,41 6,25 س اختبار دقة التمرير

1,72(اليسرى) 1,21 ع
دال  *3,42 5,75 7,41 س اختبار دقة التصويب
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إحصائياً  1,35 0,99 ع (اليمىن)

دال 
إحصائياً 

*3,34
5,5 6,83 س اختبار دقة التصويب

1,50(اليسرى) 1,26 ع
دال 

إحصائياً 
*6,13

26,77 29,93 س اختبار ضرب الكرة ألبعد 
1,40مسافة 1,10 ع

دال 
إحصائياً 

*4,22
5,08 6,04 س

لرأس اختبار ضرب الكرة 
0,74 0,30 ع

لرأس  لتمرير والتسديد وضرب الكرة  أظهرت النتائج سابقة الذكر يف االختبارات املهارية اخلاصة 
خلطوط الثالثة (دفاع ، وسط ميدان ، هجوم ) ومن خالل نتائج اختبارات اليت كانت قيمة ت احملسوبة 

* واختبار ضرب 6.50* 6.62* و اختبار دقة التصويب بـ 5.51* 7.72التمرير  لنسبة الختبار دقة 
لرأس بـ 7.16الكرة ألبعد مسافة بـ  لنسبة للفرق بني املهامجني واملدافعني 4.98* واختبار ضرب الكرة   *

الّلعب وهذا ما يدل على وجود فروق بني مناصب2.07اليت كانت قيمتها أكرب من ت احملسوبة املقدرة بـ 
لنسبة  يف اختبارات املهارية ولصاحل املهامجني. كما كانت نتائج اختبارات اليت كانت قيمة ت احملسوبة 

* واختبار ضرب الكرة ألبعد 3.34* 3.42* و اختبار دقة التصويب بـ 3* 3.26الختبار دقة التمرير  
لرأس بـ 6.13مسافة بـ  لنسبة للفر 4.22* واختبار ضرب الكرة  ق بني املهامجني ووسط امليدان اليت  * 

وهذا ما يدل على وجود فروق بني مناصب الّلعب يف 2.07كانت قيمتها أكرب من ت احملسوبة املقدرة بـ 
اختبارات املهارية ولصاحل املهامجني.

: مناقشة نتائج البحث
دوات ووسائل مجع ت والنتائج  مستعينني عرب ذلك  ت املستعملة قام الباحثون جبمع البيا البيا

يف الدراسات الوصفية واعتمادا على النتائج احملصل عليها عرب تطبيق جمموعة من اختبارات ميدانية ختص 
لالعبني حتت  سنة ومت الرتكيز على الالعبني املهامجني ودراسة 17بعض القدرات البدنية واملهارية اخلاصة 

م البدنية املها قي اخلطوط حسب متطلبات الالعب وكذا على مدى اختالف مستواهم وقدرا رية مع 
حسب املنصب الذي يشغله ومن خالل النتائج احملصل عليها تبني أن املهامجني يتميزون خبصائص عالية يف 
ت ومتتعهم الفورمة  بعض القدرات البدنية واملهارية هذا الذي يساهم بشكل كبري يف فعاليتهم أثناء أداء املبار

س التهديف اهلجومي.العالية احل
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: لفرضيــات مقابلـة النتـائج 
لفرضية األوىل :-  فروق ذات داللة واليت افرتض فيها الباحثون وجودمناقشة النتائج املتعلقة 

إحصائية يف مستوى األداء البدين على حسب مراكز الّلعب 
ّصة بصفة القوة والسرعة لدى وإلثبات صحة هذه الفرضية يتبني لنا من خالل االختبارات البدنية اخلا

العبني املهامجني الذين كانت هلم نتائج مرتفعة خالل اختبارات القوة العضلية اليت متثلت يف سارجنت ودروب 
ويعزو الباحثون من خالل النتائج أّن املهامجني  1234جامب و الوثب األفقي كما توضح جداول رقم 

ملهامجني اليت تكرب نتائج املتوسطات كما توضحه املتوسطات احلسابية اخلاصة  الختبارات البدنية اخلاصة 
ملدافعني حيث اختبارات القوة االنفجارية، وهذا ما يدل على أن عملية التوجيه تعتمد بصفة كبرية  اخلاصة 

سفلية) على بعض القدرات البدنية املتمثلة يف القوة العضلية ( القوة االنفجارية القدرة العضلية لألطراف ال
لقدرات العالية ختص اجلانب البدين من ضروري  وكذا صفة السرعة ونظرا ملميزات هذا املنصب الذي خيتص 
ال البدين لالعبني املهامجني حىت يتم استغالل القدرات واملنصب املناسب  أن تكون هناك معايري خاصة 

ضي بصفة عامة و لالعب املهاجم بصف ة خاصة.وكذا حتسني اإلجناز الر
يرى أن الالعبني املدافعني اجلانبيني و العيب وسط امليدان إضافة إىل املهامجني لديهم متوسط مماثل  حيث 
لدراسات السابقة حيث تبني أن هؤالء الالعبني لديهم تقريبا نفس اخلصائص يف  تؤكد هذه النتائج  اخلاصة 

,Le Gall)ظل وجود بعض الفروق يف بعض اخلصائص والصفات 2008).
كما أّن أساليب التدريب احلديثة تؤكد على القدرة البدنية اخلاصة اليت جيب أن تساهم يف اجلانب املهاري 

.)Bangsbo.J ،1994(التقين والتكتيك لتكون هناك قدرة مثالية على ممارسة كرة القدم على مستوى عايل
لدراسة مجيع املؤشرات البدنية لالعب أّن حتليل نشاط العب كرة القدم يسمح(,Carling et al)ويرى

.)R ،2007و Cayla.L(يف عالقة مباشرة مع اإلمكانيات الفنية التكتيكية خالل مباراة لكرة القدم
االعتماد على منهجية خالل اإلعداد البدين ينطوي على حتليل النشاط (نوع )Comettiو بدوره يرى(

ضينيمن اجلهد ...)، فضال عن تقييم كامل للصفا هلذا الغرض مت تطوير اختبارات لتقييم ت البدنية للر
الصفات البدنية املختلفة (القوة، القوة، السرعة، التحمل، وما إىل ذلك) من أجل تقومي الصفات املختلفة 
لالعب كرة القدم ، كما أّن االختبارات حتدد حماور العمل البدين الذي يساهم بشكل كبري للدخول إىل 

كما ميكن هلا أيضا دور الوقاية والسيطرة بعد إعادة التأهيل ، و من املهم أن نالحظ أن فورمة عاليةاملنافسة ب
دف إىل مساعدة املدرب يف صنع القرار من أجل تقومي الالعبني بصفة فردية ومجاعية  مجيع هذه االختبارات 

ضي ت اإلجناز الر .)Cometti ،2002(وتكييفها بشكل علمي دقيق للوصول إىل أعلى مستو
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وتتيح القيم .وإضافة إىل ذلك ومن املعروف أن املتابعة و التحليل البدين لالعبني ميكن أن يتم كميًا أو نوعياً 
ت النوعية إىل تدريب حمدد وفقا خلطوط الّلعب وخمتلف  الكمية اجتاها عاماً جلميع الالعبني، بينما تشري البيا

وعليه نقول أّن فرضية البحث األوىل قد حتققت..)Dellal ،2008(املناصب اليت يشغلها الالعب
لفرضية الثانية : فروق ذات داللة إحصائية يف واليت افرتض فيها الباحثون وجودمناقشة النتائج املتعلقة 

مستوى األداء املهاري على حسب مراكز الّلعب  .
ملهارية لدى العبني املهامجني الذين كانت هلم وإلثبات صحة هذه الفرضية يتبني لنا من خالل االختبارات ا

نتائج مرتفعة خالل اختبارات اخلاصة بدقة التمرير والتسديد وكذا ضرب الكرة إىل أبعد مسافة وضرب الكرة 
ويعزو الباحثون من خالل النتائج أّن املهامجني كما توضحه املتوسطات 56لرأس كما توضح جداول رقم 

ي األكرب مقارنة بباقي اخلطوط ، وهذا ما يدل على أن الالعبني املهامجني يتميزون ببعض احلسابية اليت متثل ه
لكرة ومتريرها وتسديدها يف اختالف وضعيات اللعب هذا الذي  القدرات املهارية املتمثلة يف مدى التحكم 

لتحكم يف الكرة عند جيب أن يتصف به مهاجم كرة القدم احلديثة إضافة إىل قوة التسديد ومدى التمكن من ا
لرأس هذه املتطلبات بصفة عامة ختص هذه الفئة  ديف  ا يف وضعيات  االرتقاء سواء مبراقبتها أو ضر
ت هو البحث عن كيفية التطوير  العمرية وهذا املستوى الذي متت فيه دراستنا ويبقى الوصول إىل أعلى املستو

بية بصورة شاملة.على مجيع امليادين والتحكم يف العملية التدري
ومن خالل ما أفرزته نتائج الدراسة ومناقشتها يود الباحثون أن يشريوا إىل نقطة جوهرية ، هي : أّن 
االختبارات املهارية املستخدمة لقياس املهارات املختارة تقيس األداء األقصى ، أي أن االختبار يتعامل مع 

ّن هذا ال قياس هو قياس غري مباشر للتعبري عن األداء املهاري وهذا النتيجة على حساب املهارة و ال خنطئ 
)75، صفحة 2002(حممد، األمر أصبح مقبوالً وبديالُ لقياس املهارة

موعة املنتقاة وفق املستوى البدين يف مهارة التمرير إىل أن هذه املهارة تعتمد اعتماداً   يعزو الباحث تفوق ا
للرجلني األمر الذي يتطلب توفر قدر من القوة حىت يستطيع أداء كليًا على استخدام القوة االنفجارية

إىل "ضرورة توفري القوة االنفجارية يف حلظات معينة من )1987(بسطوبسي، التمريرات بنجاح ،ويشري 
)343، صفحة 1987(بسطوبسي، األداء املهاري احلركي وخباصة يف حلظة التمرير أو املراقبة يف كرة القدم" 

عزو الباحثون ذلك التفوق إىل أّن الالعب أثناء أداءه ألي نوع من أنواع التمرير يتطلب منه مرونة كذلك ي
ت الرئيسية يف  املفاصل املشرتكة يف األداء مع وجود تناسب مع القوة والسرعة ، حيث تعد املرونة من املكو

ة فانه ال يستطيع أن يؤدي املهارة بصورة ممارسة مهارة التمرير ، ويف حالة افتقار الالعب إىل املرونة الالزم
جيدة وقد يتعرض إىل اإلصابة ، كما أن املرونة تعد من األسس اجلوهرية يف اكتساب وإتقان األداء احلركي 

.)63، صفحة 2000(امساعيل، للمهارات 
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يعا يف مجيع ذلك التفوق إىل أن الالعب أثناء القيام بعملية التصويب يتطلب تغريا سر ونكما يعزو الباحث
أجزاء جسم الالعب ، فالرشاقة هي " القدرة على إتقان احلركات التوافقية املعقدة والسرعة يف تعلم األداء 

وعليه نقول أّن فرضية البحث الثانية قد حتققت..)257، صفحة 1999(أمحد، احلركي وتطويره وحتسينه "
: االستنتاجات

ال البدين و املهاري اخلّاصة اعتمادا على املعطيات اليت استقيناها م ن جمموعة االختبارات اليت مشلت ا
سنة على اختالف املراكز  متكنا من التوصل إىل جمموعة من االستنتاجات اليت 17بالعيب كرة القدم حتت 

ميكن أن نلخصها يف عدة نقاط :
عملية التوجيه تتم وفق أسس وطرق عشوائية عند أغلب النوادي يف هذا املستوى.
.لطرق احلديثة لعملية االنتقاء والتوجيه وفق مناصب اللعب املدربني ليسو على دراية 
 رد وسنوات اخلربة اخلالية من األسس املعرفة النظرية ألغلبية املدربني متوسطة تعتمد على العمل امليداين ا

العلمية احلديثة.
ت االختبارات وطرق التقومي غائبة عن هذه املستو ت.بطار
 ملناصب م قراءة سطحية هي ميزة املدربني ليست هناك حمددات خاصة  لالعبني وقدرا املعرفة الشاملة 

.
. قي العيب اخلطوط األخرى لالعبني املهامجني بعض التفوق سواء يف القدرات البدنية أو املهارية على 
.الغياب التام حملددات التوجيه لالعيب خط اهلجوم
تكويين ألغلبية املدربني يف جمال االنتقاء والتوجيه.نقص اجلانب ال
.بعض الالعبني هلم حمددات ال ختص املنصب الذي يشغلونه
.ردة املهامجني هلم معايري وحمددات عشوائية أساسها املالحظة ا

: التوصيات
يوصي الباحثان مبا يلي :

 نشاء مراكز تكوين يف جمال االنتقاء نوصي برفع الكفاءة املعرفية النظرية والتطبيقية للمدربني
والتوجيه.

.م دراسية وندوات حول أساسيات االنتقاء والتوجيه تنظيم أ
.إبراز مدى أمهية التوجيه بشكل عام والتوجيه حنو مناصب اللعب بشكل خاص
.ستخدام طرق تدريبية ختص كل منصب العب ومتطلباته نوصي 
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 ت االختبارات ستخدام بطار لالعب الناشئ الذي يعترب نوصي  اليت متس مجيع الصفات اخلاصة 
مستقبل الفرق الكربى أو حىت املنتخبات الوطنية.

. ت أجنبية ملالحظة املستوى وكشف التطور احلاصل االعتماد على مستو
ة نوصي أن تعمل االحتادية اجلزائرية على أن تضع جمموعة من املعايري اليت ختص مجيع الفئات الشباني

لتطوير املستوى.
 ت سواء يف كرة لقيام بدراسات آخري يف عملية الكشف واالنتقاء والتوجيه ووضع مستو نوصي 

ضات آخري. القدم أو ر
: املصادر واملراجع

للغة العربية:- مصادر 
ضي، منشورات ذات سالس1999أمري،كاظم.(--1 ال الر ل ). االختبارات والقياسات الفسيولوجية  يف ا

،كويت.02الطبعة 
االختبارات والتكتيك بكرة القدم، دار دجلة اململكة األردنية،عمان.)2007(اهلييت, موفق أسعد-2
.)اجلديد يف اإلعداد املهاري واخلططي لالعب كرة القدم،القاهرة1994براهيم, مفيت (-3
رية لبعض األلعاب ). تقومي بعض االختبارات البدنية واملها2002النعيمي ، ضرغام جاسم حممد .( -4

ضية ،  اجلماعية على وفق النظرية الفسلجية واألسس العلمية ، أطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية الرتبية الر
جامعة املوصل 

سم مجيل امساعيل .( -5 ). االمهية النسبية لبعض القدرات احلركية اليت تسهم يف 2000الوزان ، سعد 
شئ كرة اليد لطالب الص ضية ، اختيار  ف االول املتوسط ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية الر

جامعة املوصل 
ت معيارية الختيار املوهوبني من الناشئني ملمارسة كرة القدم،رسالة ماجستري -6 بن قوة علي: حتديد مستو

.1997غري منشورة، مستغامن، 
ت التد1999بسطويسي ، بسطويسي أمحد .( -7 ضي ، دار الفكر العريب ، ). أسس ونظر ريب الر

مدينة نصر 
ت ورسائل واالقتصاد القياسي ، القاهرة.-8 لقادور ، نظر دومينيك 
علي, حممد ، مفيد  دراسة بعض القدرات البدنية اخلاصة لالعيب كرة القدم يف خطوط اللعب املختلفة -9

ضية للبنني16-14يف املرحلة العمرية من  جامعة اإلسكندرية.رسالة ماجستري غري سنة كلية الرتبية الر
.1994منشورة،
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صر -10 ضي 1988عالوي ، حممد رضوان ، حممد  ضية وعلم النفس الر . القياس يف الرتبية البدنية والر
دار الفكر العريب،القاهرة.

ضي احلديث، دار الفكر العريب، ط-11 .2001، اإلسكندرية، 2مفيت إبراهيم محاد:  التدريب الر
.1992، دار الفكر العريب، ،القاهرة،2جالل: التوجيه الرتبوي النفسي و املهين، طسعد-12
) . فسيولوجيا اجلهد البدين لدى األطفال والناشئني ،: اإلحتاد السعودي 1998اهلزاع ، هزاع حممد (-13

ض. ضي ، الر للطب الر
،الكويت.) ،األسس العلمّية يف تدريب كرة القدم، دار الكتاب1998خمتار, حنفي(-14
ضي 1988نصر, عالوي حممد و رضوان(-15 ضية وعلم النفس الر )،حممد القياس يف الرتبية البدنية والر

دار الفكر العريب،القاهرة
أسس اختيار الناشئني يف كرة القدم، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، )2005.(حممد حازم يوسف,-16

.مصر،االسكندرية
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Critères du choix de l'équipe type:
Cas des footballeurs des U17
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- Dr. Zerf Mohammed.4

1 Laboratoire PAPS Universite de Mostaganem UMAB
2 Laboratoire PAPS Universite de Mostaganem UMAB
3 Laboratoire PAPS Universite de Mostaganem UMAB
4 Laboratoire PAPS Universite de Mostaganem UMAB
-------

Résumé:
En fonction de la littérature ,cette dernière indique que le système  aérobie est
fortement sollicité lors d'un match de football, avec des fréquences  cardiaques
moyens et supérieurs autour de 85% et 98% des valeurs maximales,
respectivement, correspondant à une absorption moyenne d'oxygène d'environ
70% du maximum, comme des critères très importants dans la sélection des
joueurs du haut niveau. Nos objectifs dans la présente étude, visent à examiner
l'efficacité des méthodes utilisées par nos entraîneurs dans la sélection de
l'équipe type les (11 rentrants). Pour élucider cet objectif, nous avons utilisé la
méthode descriptive, en testant 24 joueurs confirmés de l'équipe Esperance de
Mostaganem moins de 17 ans dans les paramètres anthropométriques (BMI,
BFP) et test BRIKCI pour le calcul du VO2max. Sur la base statistique
pratique, nous confirmons l'échec des méthodes traditionnelles pratiquées par
nos entraîneurs, en s'appuyant sur leur expérience, confirmée par les études
similaires des auteurs Algériens fournie dans cet article. Vue nos résultats nous
recommandant à nos entraîneurs les pratiques scientifiques basée sur les
batteries des tests établi par nos scientifiques dans ce domaine.
Mots clés: Sélection, Critères, morpho fonctionnelles, Football.

--------

Criteria for the selection of the typical team: Case of U17 footballers

Abstract:
Depending on the literature, where aerobic energy system is highly taxed
during a football game, with average and peak heart rates around 85% and 98%
of maximal values, respectively, corresponding to an average oxygen uptake of
around 70% of maximum, as an important, factor in selecting the players at a
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top-class level. Our aims in the present study look forward to examine the
effectiveness of the methods used by the Algerian coach to select the team type
(11 entries). To archive this goal, we use the descriptive method, by testing 24
confirmed players from the team Esperance of Mostaganem under 17 yr in
anthropometric parameters (BMI, BFP ) and test BRIKCI to calculate them
VO2max, seen our objectives are to clarified the actual question: On what
criteria our U17 coaches select their football teams. Our data test and statistical
practice confirms the failure of the traditional methods practiced by our
coaches, relying on their experience, confirmed by the Algerian similar
introduce in this paper. Since that, we instructed to our coaches the scientific
method based on batteries test established by our scientists in this field.
Key words: Selection, Criteria, morpho functional, Football.

--------

سنة17منألقلالقدمكرةالعحالة: النموذالفرقاختيارمعاي
ملخص

كرة القدم، حيث تؤكد املصادر و املراجع أن نظام الطاقة يت خلفية البحث من املراجعة ألدبيات علوم
تاهلوائية  ٪ 85حوايل ترتاوح ما بنيقلب خالل مقابالت كرة القدم،يتطلب من الالعب مع معدل ضر

٪ من احلد األقصى.70حوايل ما يعادل متوسط استهالك األوكسجني يعادل٪ من القيم القصوى، و98و
للياقة الصحية ومن اعتبار أن مستوى احلد األقصى الستهالك األكسوجني يعد من العوامل املهمة لتنبؤ 

يت والبدنية احلالية، لتكشف عن مدى الدراسة أهداف يف اختيار الالعبني دوي املستوى العايل.
. ولغرض جتسيد هذا )11الفريق األول (ملدرب اجلزائري الختيار ااألساليب املستخدمة من قبل فاعلية

ترجي مستغامن العبا دائم من فريق24ختبار اهلدف، استخدم طاقم البحث املنهج الوصفي، وذلك
حلساب احلد األقصى الستهالك األكسوجني،اختبار بريكسيسنة (القياسات اجلسمية مقابل17حتت 

ت واستنادا إىل  اإلحصائية، يؤكد طاقم البحث فشل األساليب املطبقة من واملعاجلةاختبارالبيا
ة. وعلى قبل م اليت أكدت عدم صالحيتها الدراسات اجلزائرية املشا املدربون لدينا، واليت تقوم على خرب

ت االختبار كممارسة علمية عتماد أن طرق العلمية اعتمادا على أساس ذلك، يوصي طاقم البحث بطار
ا الدراسات املرفقة .تنصح 

االختيار، املعايري، مورفووظفية، كرة القدم: املفتاحيةالكلمات .
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 INTRODUCTION
Le football est incontestablement le sport le plus populaire de la planète.

Tout au long de son existence, le football a évolué. Les composantes
physiologiques, psychologiques, techniques et tactiques de la performance de
ce sport n’ont cessé de se modifier sous la pression financière et sportive. La
science n’est pas étrangère à l’évolution et au développement du football bien
qu’il été considéré comme étant inapproprié pour des recherches scientifiques
(Reilly, T, 1979). Le cas de la sélection qui est considérée comme une étape
décisive dans la carrière du future talent qui traduit aussi l’engouement de ce
sport. Il est très fréquent de sélectionner les jeunes par rapport à leur
performance actuelle et de ne pas privilégier les joueurs les plus prometteurs
(potentiel de performance). Ce qui n’est pas le cas de l’équipe type dont
l’entraineur a besoin de choisir entre les 24 ces 11 potentiels joueurs très
performants. Interprète par Till, A., et al.(2012) dont les performances
extraordinaires immédiates liées à la maturité des performances relationnelles
au développement des joueurs   durant leur formation au seins de leur clubs
(Till, A., Lakhani, R., Burnett, S.F., and Subramani, S, 2012).car la
compétition nécessite les résultats immédiates qui vont souligné le classement
de l’équipe dans le championnat .afin de succéder les entraineurs européens
jouent la carte des remplaçants comme motivation pour les joueurs de l’équipe
type  pour développer leur potentiel aussi bien qu’ils peuvent (J. B.
Vandendriessche, R. Vaeyens, B. Vandorpe, M. Lenoir, J. Lefevre, and R. M.
Philippaerts, 2012) sur tous les plans technique physique  psychique tactique
comme critères de sélection ou de choix (Williams J. H. , 2010). Parce que le
choix exige, les joueurs talentueux et performants  le jour « J » aussi que  à
long terme (Till, et al. 2012).
Malheureusement le football algérien nous révèlent statistiquement enregistre
lors des grandes compétitions, le résultat est non seulement négatif mais
alarmant puisque aucune des sélections nationales des jeunes en football se
qualifier  aux grandes compétitions internationales (coupe d’Afrique, coupe du
monde et jeux olympiques).
Citée dans de nombreuses études à la crédibilité des méthodes utilisé par nos
sélectionneurs pour identifier les talentueux en football liée aux  profils des
footballeurs d’élites à la base morpho fonctionnel aussi que physique et
psychologique relationnel aux exigences du football moderne., les recherches
ont montré que les changements morphologiques et psychologiques rendent la
sélection subjective si les entraineurs ne les prennent pas en considération
durant leur choix a sélectionner les membres de l’équipe type. Exprimé par
(Derbal.F , 2014) dont les corrélations positives et négatives moyens et faibles
entre l’aspect fonctionnel et physique, Cette constatation peut donner un
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caractère subjectif et discriminatoire à la sélection des jeunes footballeurs.
(Chibane.S , 2010).
Le cas de cette étude qui test les procédures du  choix des 11 joueurs  rentrants
qualifiés par leur entraineur par rapport au banc de touche qui ne sont pas
privilégier par ce dernier  dans le cadre des  u17.
En se basant sur les caractéristiques morpho fonctionnels comme  critère d’une
grande importance définit par (BENCHAIDA .A, 2013)Les critères morpho
fonctionnels sont d’un  un intérêt aussi primordial qui permet d’émettre un
pronostic fiable concernant les jeunes sélectionnés puisque le compartiment de
jeu en football est dépendant des capacités morpho fonctionnelles du joueur.
(KASMI.A , 2009).En Algérie on entend souvent parler de la méthode
d’observation « l’œil »du technicien. « Certains des professeurs et entraineurs
ont ce « don » certainement fondé sur une considérable expérience
professionnelle, mais aussi sur une activité très soutenue de document dans la
littérature de spécialiste ». Notre recherche est basée sur le soutien de cette
méthode sans ignorer la sélection scientifique pour le but de réorganiser et
mettre à jour notre système de sélection aussi que le choix des 11 joueurs
rentrants.
 LA PROBLEMATIQUE

L’étude  envisage de découvrir les avantages et les désavantages des
procédures en choisissant  l'équipe type ou l’entraineur et son staff technique
sont devant une responsabilité  de choisir les 11 rentrants des 24 joueurs
recrutes au sein de l’équipe de l’espérance club de Mostaganem années 2016-
2017.

2-1 Question de la recherche
Sur quel critère nos entraineurs U17 qualifient leurs équipes type en

football ?
Les objectifs

Notre objectif est d’identifié les points forts et les faiblesses de la
meilleure façon de choisir des joueurs exceptionnels.

Les hypothèses
La négligence des tests dans le processus de sélection ou le choix des 11
rentrants est un facteur négatif dans la sélection des joueurs potentiels.
 LES CONCEPTS DEFINIS DANS LA RECHERCHE

- Critères morpho-fonctionnels
Chez l'enfant comme chez l'adolescent la performance physique doit toujours
être gérée en fonction de processus de leur croissance. Cette dernière entraîne
une série de phases progressives et remarquablement similaires chez tous les
individus, exception faite dans une certaine mesure à des différences d'ordre
pathologique, écologiques, ethnique et économique. Ces similitudes dans la
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croissance sont la conséquence des lois qui dirigent le développement, depuis
la naissance jusqu'à la maturité. (Mallem Abdelmalek, 2008).
Selon ( Vandervael .F , 1980) L'enfant n'est pas un adulte en réduction, au
cours de sa croissance, il passe par toute une série de phases qui différent les
unes des autres non seulement par les formes extérieures et les proportions
corporelles, mais aussi par le développement relatif et l'activité des divers
tissus et organes.
Pour Pierson cité par ( Pilardeau.N , 1987)la croissance peut se définir comme
le processus de création permanente, de dégagement des formes, de
différenciation de structures et de perfectionnement des fonctions que l'être
humain induit depuis l'instant de sa conception jusqu'à la fin de son
adolescence.
 LES ETUDES SIMILAIRES

1-Etude de Kasmi.A (2009) :(Thèse de doctorat): Orientation sportive «
déterminants psychosociologiques et morpho fonctionnels du choix de la
discipline du football et du compartiment de jeu » Problématiques : 1. Peut-il
avoir des différences significatives, entre les indices anthropométriques et les
compartiments de jeu pour une même catégorie d’âge ? 2. Comment se
présentent les capacités fonctionnelles pour chacun des compartiments de jeu ?
Hypothèses : 1. Le compartiment de jeu en football est dépendant des
capacités morpho fonctionnelles du joueur. 2. Les niveaux d’influence diffèrent
d’un compartiment à l’autre et d’une catégorie d’âge à une autre. Objectif :
Mise en œuvre d’une batterie de test d’évaluation des capacités morpho
fonctionnelles des jeunes footballeurs (minime-cadets-junior), en vue de définir
les indices morphologiques et des capacités fonctionnelles déterminant chaque
compartiment de jeu.
Population : La population de cette étude est composée de 198 jeunes joueurs
de football. Définition de la recherche 10 Moyens : - Les mesures
anthropométriques (poids-taille-IMG-IMM). - Tests évaluant les capacités
conditionnelles (cooper12mn- traction isométrique à la barre fixe Sargent test –
30m Vitesse – test Apher). - Test mesurant les capacités coordinatives
(conduite navette 30m ×5 – Huit avec ballon).
Conclusion : Le chercheur a conclu qu’il existe des paramètres semblent être
lié aux choix du compartiment de jeu pour chaque catégorie d’âge en faveur
d’un compartiment par rapport à un autre, et des paramètres ne semble pas être
liés aux choix du compartiment de jeu soit de point de vue morphologique ou
physique.
2- Etude de Chibane.S 2010 : (Thèse de doctorat) : « Les dimensions
corporelles en tant que critère de sélection des jeunes footballeurs algériens de
15-16 ans (U-17) » Objectif : L’objectif de cette étude est de déterminer le
profil morphologique des jeunes joueurs algériens selon leurs régions d’activité
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et selon leurs postes de jeu, et de situer les footballeurs algériens U17 par
rapport aux joueurs de la même tranche d’âge appartenant à l’élite mondial.
Problématique : - Les jeunes footballeurs algériens selon leurs appartenances
géographiques présentent-ils une morphologie différente par rapport à l’équipe
nationale ? - Selon les postes de jeu occupés, les jeunes footballeurs algériens
ont-il les caractères morphologiques distinguant les joueurs de football à
chaque poste de jeu ? - Comparés à l’élite mondial de même catégorie d’âge,
les jeunes joueurs algériens présentent t-ils des différences pour les indices du
développement physique ?
Hypothèses : - De grandes différences morphologiques existent entre les
jeunes joueurs algériens selon leurs régions d’activité par rapport à l’équipe
nationale. - Par poste de jeu, les jeunes joueurs algériens tendent vers un
développement morphologique plus ou moins parallèle aux exigences et aux
différents compartiments de jeu. - Le développement physique des jeunes
joueurs algériens diffère de celui de l’élite mondiale.
Définition de la recherche 11 Echantillon : 146 joueurs dont l’âge varie entre
15 et 16ans dont 25 joueurs de l’équipe national, 27 joueurs du centre, 37 de
l’EST, 18 joueurs de la sélection de l’ouest et 39 joueurs du sud.
Conclusions : - Hormis la sélection est qui tend vers un développement
morphologique proche de celui de l’équipe nationale, les différences entre cette
dernière et les autres sélections sont très significatives dans de nombreux
paramètres. - Malgré ces différences les jeunes joueurs tendent vers un
développement morphologique conforme a celui des résultats obtenus dans des
recherches visant à mettre en évidence les particularités morphologiques des
footballeurs aux différents postes de jeu. - Une grande faiblesse enregistrée
conformément à la comparaison des indices du développement physique de nos
jeunes joueurs avec ceux des mondialistes de même catégorie d’âge.
Recommandations : Le chercheur a espéré à travers d’autres études en
perspective s’inscrive dans le prolongement et l’approfondissement de ce
travail discerner avec plus de clairvoyance le problème du jeune footballeur
algérien en traitant un plus grand nombre de variables qui font défaut au
déroulement et à la continuité de son processus de formation.
3- Etude de (Vigne Grégory, 2011): (Thèse de doctorat): « Détermination et
variation du profil physique du footballeur de très haut niveau référence
spéciale aux performances athlétiques selon les différents postes de jeu
orientant sur la validation d’un test d’agilité »
Objectifs : 1. Aborder le ratio entre le temps de travail et le temps de
récupération réalisé en match de très haut niveau dans le championnat de 1ère
division italienne au cours de la saison 2004/2005. 2. Analyser l’évolution du
profil d’effort et la possession collective de footballeurs de très haut niveau au
cours de 3 saisons consécutives avec un effectif et un staff technique stable. 3.
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Créer et analyser un test d’agilité spécifique à l’activité football. Définition de
la recherche 12
Méthode : Expérimentale
Echantillon : une équipe de football de l’élite Italienne de la saison 2004/2005
dont 9 défenseurs, 11 milieux, et 5 attaquants.
Moyens de recherche : - système d’analyse vidéo SICS. - Test physique de
coconi. –
Conclusion : Les résultats de cette étude montre que : - Le poste de jeu à une
influence significative sur le temps de jeu. - La mi-temps avait une influence
significative sur la distance totale parcourue, la distance parcourue en seconde
mi-temps est significativement plus faible que la distance totale parcourue en
première mi-temps. - Dans 90% des cas, le profil d’effort intermittent était
donc de 2.2/18 sec ce qui correspond à un ratio travail/rec. de 1/8. -
L’évolution du profil d’effort en fonction des postes et en fonction de la saison
ne montre pas d’évolution significative entre les 3 saisons que ce soit chez les
défenseurs, les milieux et les attaquants.
Recommandation : Le chercheur a pensé à des résultats permettant de
discriminer les joueurs séniors évoluant à différents niveaux nationaux, mais
également avoir les valeurs référence au très haut niveau. Une autre étude
permet de proposer un test d’agilité avec ballon pour évaluer l’agilité
spécifique du footballeur.
4- Étude de Benchaida A (2013) (Thèse de doctorat) : identification des
critères morphologiques et moteurs dans la sélection des jeunes footballeurs.
(La détection et la prédiction des jeunes âges de 12ans à 19 ans).
-déterminer les aptitudes, que l’on va observer à partir du moment où ces
aptitudes sont adoptées par les experts, elles deviennent attributs (critères)
relativement stables ou des caractères facilement mesurables qui vont faciliter
le travail des entraineurs.
Objectifs :
-Sur quels critères se base t-on pour sélectionner les jeunes joueurs.
-Quel est le moment idéal pour opérer avec efficacité une détection.
Méthode : descriptive
échantillon : 80 joueurs dont l’âge varie entre 12 et 19ans
moyens de recherches : questionnaire, tests anthropométriques : La taille –Le
poids -L’IMC- Tests bio moteurs (physiques et physiologiques) -test de Cooper
et demi -Cooper –Sargent test -course de 30m -test de force du tronc - sauts
accroupis /extension.
Conclusion : Le chercheur a conclu qu’il est difficile de prévoir l’évolution
d’un jeune sportif même s’il présente certaines prédispositions.
-la performance est strictement liée, aux prédispositions et aux potentialités ; la
sélection s’opère dans des clubs.
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Recommandations : Le chercheur a recommandé d’établir une échelle de
valeur –favoriser le travail d’équipe –une méthode de détection et de sélection -
.de favoriser le recours systématique aux tests dans toute forme de sélection.
5- Etude de Derbal.F (2014) : (thèse de doctorat) : Les mensurations de la
structure et de la composition corporelle en rapport avec les paramètres
physiques et fonctionnelles des juniors de football selon les compartiments de
jeu.
Problématiques : 1. Est-ce qu’il y a une relation entre les aspects structurels et
l’aspect fonctionnelle et les capacités physiques des footballeurs selon les
compartiments de jeu ? 2. Est-ce que l’âge chronologique et les compartiments
de jeu influé sur la différenciation des valeurs de la structure et de la
composition corporelle et sur les paramètres physico-fonctionnels des
footballeurs ? 3. Quelles sont les principaux facteurs d’extraction et
caractériser chaque compartiment de jeu ? 4. Est-ce que la détermination des
discrétions (prévisions) astrométriques et des indices relatifs outiller dans
l’étude de la croissance et dans le développement de la spécialité à travers du
contrôle du processus d’entrainement scientifique ?
Hypothèses : l’étudiant chercheur a supposé : 1. Il y a des corrélations
positives et négatives moyen et faible entre l’aspect fonctionnel et physique, 2.
l’existence des différences significatives entre l’âge chronologique et entre les
compartiments de jeu, 3. la structure factorielle des mesures blottir sur un
ensemble des facteurs hypothétiques attendu que les facteurs extrairont peut
présenter avec un ensemble des tests et mesures,
Définition de la recherche 15 4. L’obtention des discrétions
anthropométriques et des indices relatives à un rôle dans la surveillance dans
l’entrainement scientifique.
Objectifs: mettre en relief les corrélations, les différences ainsi que les
similitudes qui existe au niveau de certains paramètres anthropométriques,
physiques et fonctionnels des joueurs et de déterminer la structure factorielle
qui présente une description des besoins de compartiment de jeu ainsi que de
planifier le profilage pour évaluer la croissance.
Population : 225 joueurs représentent trois compartiments de jeu et trois âges
chronologiques (17-18-19 ans), (CRT, ASMO, USMBA, SAM, ESM).
Méthode : la méthode descriptive.
Moyens : 1. Les mesures anthropométriques (poids, taille, périmètres du corps,
diamètres du corps, plis cutané, les indices relatifs. 2. Les tests mesurant la
capacité fonctionnelle (Vo2max et VMA, tension systolique et diastolique, la
fréquence cardiaque au repos et test de récupération de Ruffier). 3. Tests
mesurant la capacité physique (test de Brikci, vitesse 30m, la force explosive
des membres inférieur avec test de saut en longueur). 4. Techniques statistiques
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: Moyenne, écart type, erreur type, coefficient d’asymétrie et de corrélation,
analyse de variance, analyse factorielle.
Conclusions : 1. Le chercheur a conclu que le somatotype de l’ensemble des
joueurs est méso ectomorphe. 2. Le chercheur a trouvé des corrélations
positives et négatives significatives et non significatives entre les paramètres
anthropométriques, physiques et fonctionnels des footballeurs selon les
compartiments de jeu. Comme il a trouvé des différences significatives et non
significatives entre les catégories d’âge (17-18-19ans) et les compartiments de
jeu. 3. Il y’a un impact clair de la croissance physique et l’âge chronologique
sur quelques mesures morphologiques et fonctionnelles. 4. L’évaluation de la
croissance physique à travers le profil morphologique et physiologique aider le
chercheur à préciser l’efficacité de l’entrainement sportif après la détection des
points forts et faibles.
Recommandations : Le chercheur a recommandé de développer les aspects
physiques qui correspond la structure corporelle, de faire des comparaisons
concernant le profil morphologique et physiologique des footballeurs selon les
compartiments de jeu et selon l’âge chronologique sur des joueurs de haut
niveau, et enfin il a préconisé les futurs chercheurs de faire des études
longitudinales et transversales pour le suivi de l’opération de la croissance et
du développement.
6 -Etude de (Haouar Abdelatif, 2015): (Thèse de doctorat). « Elaboration
d’un programme informatique pour orienter les jeunes footballeurs vers les
compartiments de jeu suivant le profil morphologique et les attributs de
l’aptitude physique et technique ».
Objectif : Détermination des points communs et différences entre les
compartiments de jeu suivant les indices morphologiques et attributs de
l’aptitude physique et technique.
Etablissement de niveaux de critères normatifs pour évaluer les footballeurs de
moins de 17 ans suivant les indices morphologiques et attributs de l’aptitude
physique et technique.
Conception d’un programme informatique afin d’évaluer et d’orienter les
joueurs suivant les compartiments de jeu et selon les indices morphologiques et
attributs de l’aptitude physique et technique.
Moyens : Mesures anthropométriques : taille, circonférences de cuisse et
molle, la masse
Corporelle, pourcentage de la masse graisseuse, tests de la capacité physique :
vitesse de démarrage 10m, 20m, vélocité sur 60m, le lancer type « touche »,
détente verticale (Abalkov),
Tests de la capacité physiologique : capacité aérobie avec test de l’université
Bordeaux, la lactatémie, fréquence cardiaque, VMA, VO2max.
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Échantillon composé de 208 joueurs issus du championnat professionnel
algérien I et II de la saison 2012/2013 et dont les âges varient entre 15 et 16
ans.
Conclusion : Le chercheur a déduit que le programme informatique (logiciel
Proposé), évalue et oriente les footballeurs de moins de 17 ans vers les
compartiments de jeu suivant les variances précitées en un temps record et avec
une grande précision.
Recommandation :
Le chercheur recommande l’utilisation de ce programme dans l’évaluation et
l’orientation des jeunes footballeurs de moins de 17 ans et l’introduction de la
technologie moderne dans le milieu du football et la conception davantage de
programmes informatiques adaptés à d’autres tranches d’âge et suivant d’autres
variances.
Après la consultation des études en relation avec notre sujet de recherche, nous
avons conclu qu’il n’existe pas des études qui se sont intéressées à établir des
normes nationales et proposition d’un modèle algérien pour les jeunes talents
en football; notre recherche se différencie des études précédentes car elle vise à
connaitre le système actuellement adopté par les organisations sportives
algériennes , créer une base de donnée et établir de tests de sélection. Cette
recherche peut présenter une base de données pour les entraineurs des jeunes
footballeurs algériens contrairement aux études précédentes qui se sont basées
sur l’élaboration des niveaux standards sans aucune interprétation fiable ce qui
ne facilite pas la tâche de l’entraineur ni celui du sélectionneur.
 METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

(22) vingt-deux joueurs d’une équipe évoluant en deuxième division
(Espérance de Mostaganem) répartis en deux groupes , équipe type  (âge =
U17  ans; poids =68,06 ±6,73  kg; taille =174,54  ± 4,52 cm ;IMG =15,12
±2,29;IMC =22,65±1,91) et équipe de réserve  (âge = U17  ans; poids =69,66
±4,32  kg; taille =175,45  ± 7,29 cm ; IMG =13,27  ±1,37; IMC =21,33 ±1,06)
ont été choisies pour la réalisation de cette étude. Le pourcentage de masse
grasse(IMG) et poids maigre(IMC) ont été calculé d’une balance
anthropométrique (.) Tous les joueurs avaient une expérience d’entraînement
d’au moins 4 ans. Le protocole expérimental demandait aux athlètes de réaliser
le test de 5 minutes de (DEKKAR N., BRIKCI A. et HANIFI R., 1990) .A
pour déterminer la vitesse maximale aérobie (VMA) et enfin estimer  le
VO2max (consommation maximale d’oxygène) d’après l’équation : Vo2max
(ml/kg/min) =2.27.V (km/h) +13.3.
Les résultats reportés après cette phase de l’expérimentation étaient
respectivement comme suit : équipe type (Vo2max= 44,29  ±6,42ml/kg/min
équipe de réserveVo2max=49,68 ± 4,54ml/kg/min).
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 RESULTATS DE LA RECHERCHE
Tableau.1 représentant les différences entre l’échantillon

expérimental concernant les tests appliqués en vue de l’étude.

Statistiques des échantillons appariés
Moyenne N Ecart type T P≤0,05 R P≤0,05

Poids
équipe type 68,0645 11 6,73786

-0,492 0,633 -0,884 0,000
Réservistes joueur 69,6600 11 4,32920

Stature
équipe type 174,545511 4,52468

-0,532 0,606 0,631 0,037
Réservistes joueur 175,454511 7,29882

IMG
équipe type 15,1275 11 2,29623

2,472 0,033 0,156 0,646
Réservistes joueur 13,2738 11 1,37984

IMC
équipe type 22,6563 11 1,91352

2,097 0,062 0,113 0,741
Réservistes joueur 21,3388 11 1,06964

VO2max
équipe type 44,2991 11 6,42048

-2,498 0,032 0,185 0,587
Réservistes joueur 49,6818 11 4,54287

Figure.1 représentant les différences entre l’équipe type et l’équipe de
réserve concernant les tests appliqués en vue de l’étude.

D’après le tab.1 il est démontré que toutes les moyennes arithmétiques
sont au profit de l’équipe des remplaçants concernant les tests appliqués, ou le
T. Student calculé des indices morpho fonctionnels est statistiquement
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significatif contrairement au poids et la taille qui prédisent l’homogénéité de
l’échantillon.
 Analyse

D’après les résultats des corrélations calculées on a pu déduire que tous les
indices morpho fonctionnels sont au profit de l’équipe de réserve. Ceux-ci n’est
surement pas dû à l’application d’un programme d’entrainement préalable,
mais aux différences interindividuelles coexistâtes qui n’ont pas pu être repérés
avec l’œil nu quelques soit la compétence de l’entraineur, ce qui traduit
l’importance des tests scientifiques et leurs efficacités dans l’évaluation des
certains critères   morpho fonctionnels.
Les études de certaines caractéristiques morpho- fonctionnelles de l’enfant et
l’adolescent algériens sont, relativement, peu nombreuses. (DEKKAR.N, 1986)
(Chamla, M.C., Demoulin,F., 1976). Notamment pour les populations
sédentaires du sud de l’Algérie Une meilleure connaissance de notre population
contribuerait a tracé un profil morpho fonctionnel qui servirait comme critère
de détection, de sélection, et d’orientation et faciliterait certainement
l’identification de phase sensible ou l’organisme serait particulièrement
réceptif à certains stimuli exogènes, dont notamment l'entraînement (Hahn, E ,
1988) ;(kohoutek et bunc. 1994 ; kovar1980Winter 1967) cite par (Mario .L ,
2002).

C’est dans cette optique que nous avons essayé à travers cette étude, à
visée essentiellement descriptive de mettre en relief les caractéristiques morpho
fonctionnelles des enfants pubères sédentaires âges de moins de 17 ans. Notre
étude de cas s’est limité à la ville de Mostaganem (ouest Algérien).et s’est
portée tout particulièrement sur l’évaluation de la taille et du poids à l’aide des
courbes décroissances , la détermination de certaines caractéristiques
morphologiques (taille, poids, pourcentage de masse grasse et poids maigre  et
fonctionnelles potentiel aérobie et anaérobie) spécifiques à cette tranche d’âge,
tout en essayons de mettre en évidence l’interaction pouvant exister entre les
paramètres fonctionnelles (potentiel aérobie et anaérobie) et les indices
morphologiques. Sur la base de ce qui mentionné ci-dessus les chercheurs
recommandent le développer des aspects physiques qui correspond la structure
corporelle, de faire des comparaisons concernant le profil morphologique et
physiologique des footballeurs selon les compartiments de jeu et selon l’âge
chronologique sur des joueurs de haut niveau, et enfin il a préconisé les futurs
chercheurs de faire des études longitudinales et transversales pour le suivi de
l’opération de la croissance et du développement. Pour conclu notre étude
confirme que critères du choix de l'équipe type doit être établi sur les
paramètres lié aux choix du compartiment de jeu pour chaque catégorie d’âge
en faveur des aspects morpho fonctionnels aussi que ou physique.
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 CONCLUSION
Le football, est caractérisé par des actions brèves et intenses et réparties de
manière aléatoire durant le match. Les joueurs parcourent plus de kilomètres
aujourd'hui (10-12 km) ( Dellal A, Chamari K, Pintus A, Girard 0, Cotte T, and
Keller D. , 2008); Di Salvoetal.2007)qu'il y a20 ans (8-10 km) ( Cazorla G and
Farhi A., 1998), sont appelés à recouvrir une grande surface de jeu, à se
mobiliser en toutes circonstances, à créer en permanence des situations de
surcharge physiologique et à prendre des décisions justes et rapides.
Notre étude rapportée que nous footballeurs et leurs entraîneurs devraient
savoir que le football est un sport à prédominance aérobie mais a très forte
mobilisation du processus anaérobie donc la puissance durant les phases de
démarrage, de changement d’axe, de drible ou d’appuis, des duels ainsi que le
jeu aérien.

Où les études similaires confirment que sur l’ensemble du match Le
pourcentage moyen de vo2max sollicité se situe entre 70 à 75% et durant 90%
du temps d’un match de football la fréquence cardiaque des joueurs se trouve
au-dessus de 73% de la (HR) fréquence cardiaque maximum. C'est ce qui nous
pousse à critiquer la méthode du choix de l'équipe type à la base de la Vo2max
en tant que déterminant très important dans le processus de sélection au choix
de l'équipe type. Malheureusement négligée dans notre système, elle a rendu ce
dernier très vulnérable et défaillant. Vu que cet indice joue un rôle très utile à
maintenir la capacité du joueur à récupérer. Interprété par (Drust B, Atkinson
G, and Reilly T., 2007)et ( Reilly T, 2007)et (Stolen T, Chamari K, Castagna
C, and Wisloff U. , 2005) dans la performance est la résultante de facteurs
techniques, tactiques, physiques, biomécaniques et psychologiques. Alors que
l’optimisation de 1' entraînement repose principalement sur la détermination
des composantes de la performance de l’activité en question surtout en phase
de sélection afin d'être en mesure de les développer spécifiquement et de façon
pertinente durant la période de perfectionnement des qualités requises et
exigées par le football moderne. Sur la base de cette confirmation nous
exigeons à nos entraineurs d’intégrer la méthode scientifique dans les
processus du choix de l'équipe type pour rendre le système de sélection plus
efficace en vue de l’épanouissement du football Algérien.

 LES RECOMMANDATIONS
- Application des tests scientifiques en se basant sur les tests morphologiques,
physiologiques et morpho-fonctionnels.
-Prendre en considération les analyses du football moderne.
-Prendre en considération les différences individuelles dans le processus de
sélection de l’équipe.
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Etude corrélative entre quelques variables
biomécaniques de la trajectoire du ballon et la précision
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Résumé : Le but de cette étude est de définir la nature de la corrélation entre
quelques variables biomécaniques de la trajectoire du ballon influant sur la
précision du tir du coup franc direct dans le football, en émettant l’hypothèse
qu’il existe une corrélation statistiquement significative ainsi qu’un taux de
contribution important entre ces variables. L’échantillon se compose de cinq
(05) joueurs sénior semi professionnelle (Age : 22,8±2,59 ans, Expérience :
12,4±1,86 ans, Poids : 67,8±4,27 Kg, Taille : 1,75±0,04 m), l’instrument de
collecte des données est un test d’aptitude de précision du tir du coup franc
direct sur trois (03) positions différentes (Droite, Centre, Gauche) sur une
distance de 20 mètre. Les résultats ont révélé qu’il y a une corrélation
statistiquement significatives entre la précision du tir du coup franc direct et le
temps d’envol (p<0,05) avec un taux de contribution de 61 %, l’angle d’envol
(p<0,05) avec un taux de contribution de 37 %, et la vitesse du ballon (p<0,05)
avec un taux de contribution de 63 %, et l’accélération du ballon (p<0,05) avec
un taux de 62 %, la quantité du mouvement (p<0,05) avec un taux de
contribution de 63 % et l’énergie cinétique (p<0,05) avec un taux de
contribution de 62 %.

Mots-Clés : Football, Variables biomécanique, trajectoire ballon, Précision,
Coup franc direct.

--------
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Correlative study between some biomechanical variables of the ball
trajectory and the accuracy of the direct free kick in football.

Abstract: The aim of this study is to define the nature of the correlation
between some biomechanical variables of the ball trajectory affecting the
accuracy of the direct free kick in football, by hypothesizing that there is a
statistically significant correlation and a significant contribution rate between
these variables. The sample consists of five (5) senior semi-professional
players (Age: 22.8 ± 2.59 years, Experience: 12.4 ± 1.86 years, Weight: 67.8 ±
4.27 Kg, Height: 1.75 ± 0.04 m), the data collection instrument is an accuracy
test of direct free kick shot on three (03) different positions (Right, Center,
Left) over a distance of 20 m. The results revealed that there was a statistically
significant correlation between the accuracy of the direct free kick and the
flight time (p<0.05) with a contribution rate of 61%, the angle of flight
(P<0.05) with a contribution rate of 37%, and ball velocity (p <0.05) with a
contribution rate of 63%, and ball acceleration (p<0.05) With a rate of 62%, the
amount of movement (p<0.05) with a contribution rate of 63% and kinetic
energy (p<0.05) with a contribution rate of 62%.
Keys Words: Football, Biomechanical variables, ball trajectory, accuracy,
direct free kick.
--------

.على دقة ركلة حرة مباشرة يف كرة القدمالبيوميكانكية ملسار الكرة املؤثرة حتليل بعض املتغريات 
:ملخص

ركلةبني بعض املتغريات البيوميكانكية ملسار الكرة املؤثرة على دقة العالقةاهلدف من هذه الدراسة هو تعريف طبيعة 
داللة إحصائية ونسبة مسامهة معتربة ذات االرتباطيةعالقةن هناك احلرة املباشرة يف كرة القدم، وذلك بطرح الفرضية 

سنة، 2.59± 22.8(العمر: ) العبني أكابر شبه حمرتفني05بني هذه املتغريات. عينة البحث مكونة من مخسة (
ت هو ،م)0.04± 1.75كغ، الطول: 4.27± 67.8سنة، الوزن: 1.86± 12.4اخلربة:  وأداة مجع البيا

وكشفت ، مرتا20(ميني، وسط، يسار) على مسافة ) وضعيات خمتلفة03يف ثالثة (مباشرةاحلرةركلةختبار الدقةا
) p<0,05ذات داللة إحصائية بني دقة ركلة حرة مباشرة وزمن الطريان الكرة (االرتباطيةالنتائج أن هناك عالقة

) وذلك p<0,05٪، وسرعة الكرة (37ة مسامهة ) بنسبp<0,05٪، وزاوية الطريان الكرة (61بنسبة مسامهة 
) مع نسبة p<0,05٪، وكمية احلركة (62) وذلك بنسبة p<0,05٪، وتسارع ا الكرة (63بنسبة مسامهة 

٪.62) بنسبة مسامهة p<0,05٪، والطاقة احلركية (63مسامهة 
كلة حرة مباشرة.، دقة، ر مسار الكرة،البيوميكانكيةالكلمات املفتاحية: كرة القدم، املتغريات 
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 INTRODUCTION
Le football est de loin le sport le plus populaire au monde, il attire le

plus grand nombre de spectateurs parmi les différentes branches du sport.
(Pakdemirli, 2015). La biomécanique c’est la science qui peut aider les athlètes
à mieux comprendre leurs techniques gestuelles dans une discipline donnée
(Anthony J. Blazevich, 2007) De la même manière, donnée aux entraineurs la
possibilité d'étudier la cinématique et la cinétique, en appliquant les concepts
élémentaires dans la description du mouvement d'un corps ou d’un outil
sportif. (De Luca, Faella, W, Halliday D, & A, 2017).

On trouve dans de nombreux sports des mouvements de projectile ; au
basket-ball lors du lancer franc, lors du lancer de marteau du javelot et du
disque, le service smash au volley-ball, tir du penalty, dégagement du gardien
du but, tir du corner et le tir du coup franc direct ou indirect au football,
presque tous les ballons et outils, utilisés dans le sport deviennent un projectile
une fois lancé, frapper ou tirer.

Le coup franc est l’une des habilitée offensive les plus importantes
dans le football pour marquer un but, c’est la tentative d’expédier le ballon
dans le but adverse par une frappe de balle au-dessous d’un mur de joueurs qui
se trouve à une distance de 9.15 m du ballon. La trajectoire du tir du coup franc
direct est déterminée par les conditions initiales du projectile (Angle initial,
vitesse initial et hauteur initial) (McGinnis, 2013), transférés par le pied après
le contacte de ce dernier avec le ballon.

Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1998, sur les 171 buts
marqués, 42 provenaient de coups de pieds arrêtés, dont 50 % provenaient de
coups francs (Grant et al. 1999). Il est donc pas surprenant, que la plupart des
équipes contiennent au moins un coup franc par match. (Alcock, 2010) a fait
une étude statistique sur les fréquences des buts sur coup franc lors des
précédentes coupes du monde féminin, en 1991 sur les 99 buts marqués
seulement un seul était marqué sur un coup franc soit avec un pourcentage de
1.01%, en 1999, 132 buts marqués, 05 sur coup franc, avec 4.07%, en 2003,
107 but marqués, 05 sur coup franc, 4.67%, en 2007, 111 buts marqué, 07 sur
coup franc, 6.31%.

Cependant, les meilleurs joueurs n’arrivent pas à convertir leurs tirs
du coup franc par un but qui pourra basculer l’issu du match en faveur de leurs
équipes, des statistique ont était publier sur le site WhoScored.com le
16/11/2015 sur la conversion des coup franc lors de la saison 2013/2014 du top
5 des championnats européens, on y trouve que Cristiano Ronaldo sur ses 73
tentative du tir du coup franc il n’ait arrivé qu’a marqué seulement 05 avec un
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taux de réussite 6.8%, Lionel Messi, 70 tentatives, 04 marqués, avec un taux de
réussite de 5.7%, et en bas du tableau Zlatan Ibrahimozic sur les 61 tentative, il
a marquait 03 buts, ce qui lui donne un taux de réussite de 4.9%. Sur le même
site, le 16/04/2015, on y trouve les statistiques des tirs du coup franc des
mêmes joueurs cités aux dessus, et cela pour la saison 2014/2015, en intégrant
cette fois le taux de précision des tirs, Lionel Messi 31 tentatives, 02 buts, 6.7%
taux de conversion et 32.3% taux de précision des tirs. Zlatan Ibrahimovic, 16
Tentatives, 01 but, 6.3 % taux de conversion, et 31.3 % taux de précision.
Cristiano Ronaldo, 24 tentatives ; 01 buts, 4.2 % taux de conversion, et 29.2 %
taux de précision.

Le coup franc est une technique qui permet de faire basculer une
rencontre à son avantage. Pour tout footballeur, marquer un but lors d’une
rencontre est une chose importante qui procure une joie immense, comme il est
constaté, que ça soit sur le plan collectif ou individuel, dans les compétitions
masculines ou féminines, le coup franc est souvent décisif au cours d’une
rencontre de football, toute fois que, il n’est pas toujours transformé par le
tireur. Cependant cette étude porte sur la compréhension du rôle de quelques
variables biomécaniques de la trajectoire du ballon à la réussite du tir du coup
franc direct dans le football.

Pour répondre à cet enjeu, le travail de cette étude se concentre sur la
problématique suivante : Quelles sont les natures corrélationnelles de quelques
variables biomécaniques de la trajectoire et la précision du tir du coup franc
direct dans le football ?
Les objectifs généraux de cette étude sont :

- La définition des valeurs des variables biomécaniques de la trajectoire
du ballon (temps d’envol, angle initial, vitesse, accélération, énergie
cinétique et quantité du mouvement) influant sur la précision du coup
franc direct.

- Fournir des indices biomécaniques pour réussir le coup franc direct.
Afin de répondre aux questions de la

problématique les hypothèses suivantes sont émises :
- Il y a une corrélation statistiquement significative avec un taux de

contribution important entre les variables cinématique (temps d’envol,
angle initial, vitesse et accélération du ballon) de la trajectoire du ballon
et la précision du coup franc direct.

- Il y a une corrélation statistiquement significative avec un taux de
contribution important entre les variables cinétique (énergie cinétique et
quantité du mouvement du ballon) de la trajectoire du ballon et la
précision du coup franc direct.
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 Méthodologie
2-1- Méthodologie de la recherche :
Selon sa nature, cette étude suit la méthode descriptive.
2-3- Echantillon :
L’échantillon de cette étude se compose de cinq (05) joueurs sénior semi
professionnelle sur les 22 joueurs de l’équipe, choisie d’une manière
systématique avec un pourcentage de 22.72%. Le tableau (02) décrit les
caractéristiques générales de l’échantillon de l’étude :
Tableau (01) : Caractéristiques générales de l’échantillon

TaillePoidsExpérienceAge
1,75 m67,8 Kg12,4 ans22,8 ansMoyenne

0,044,271,862,59Ecart Type

2-4- Les variables de L’étude :
2-4-1- La variable indépendante : Une variable est dite indépendante quand
elle constitue la cause présumée d'un phénomène d'étude, dans la relation cause
à effet. C'est celle que le chercheur veut mesurer, et dans cette étude les
variables indépendante sont les variables biomécaniques (Cinématique ; Temps
d’envol du ballon, angle d’envol du ballon, la vitesse du ballon et l’accélération
du ballon. Cinétique ; La quantité du mouvement et l’énergie cinétique du
ballon).

2-4-2- La variable dépendante : La variable dépendante est celle qui subit les
effets de la variable indépendante. Voilà pourquoi elle est l'effet présumé d'un
phénomène d'étude. C'est le facteur que le chercheur essaye ou veut expliquer,
et dans cette étude la variable dépendante est la précision du tir du coup franc
direct en football.

2-4-3- La variable parasite : une variable est dite parasite quand elle fait
partis de tout facteur non désirable influant sur la variable dépendante, et de ce
fait nuit à l’établissement clair d’une relation entre les variables biomécanique
de la trajectoire du ballon et la précision du tir du coup franc direct.
Afin de normaliser et contrôler ces variables parasites, les chercheurs ont
procédé ainsi :
- Eliminer la pression en effectuant le teste dans un stade vide.
- Eliminer l’enjeu en retirant le gardien de but du test.
- Donner les mêmes ballons pour tous les joueurs.
- Donner les mêmes instructions pour tous les joueurs.
- Tous les joueurs ont tiraient dans le même but.

2-5- Les critères de qualité du teste :
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2-5-1- La validité
La méthode de validité différentielle a été utilisé pour déterminer la différence
entre deux groupe de niveau différent, cinq joueurs semi professionnels, et cinq
joueurs amateur ont été choisi, les résultats sont montré dans le tableau
suivant :
Tableau (02) : représente les moyennes, les écarts type et le T Student des
deux croupes

*T student est significatif au niveau 0,05.
Comme on peut le voir sur le tableau (02), la valeur de T Student calculé
(12.195) est significative au seuil (p<0,05), cela signifie qu’il y a une déférence
statistiquement significative entre les deux groupe, ce qui nous dévoile que le
test a une très grande validité.

2-5-2- La fidélité ou fiabilité :
La fidélité par test-retest consiste simplement à refaire le test de précision du tir
du coup franc direct à nouveau aux mêmes joueurs après un intervalle de temps
(Dix jours), et calculer le coefficient de corrélation entre les deux tests comme
il est indiqué au tableau suivant :

Tableau (03) : représente les moyennes, les écarts types et le coefficient de
corrélation du teste et re-test.

Variables

Test (avant dix
jours)

Re-test (après dix
jours)

Corrélation (r)

Moyenne
Ecart-
type

Moyenne
Ecart-
type

Précision 32.01 3.13 31.87 2.91 *0.901

*La corrélation est significative au niveau 0,05.

Le tableau (03) ci-dessous nous montre que la valeur du coefficient de la
corrélation calculé (0.901) est significative au seuil (p<0,05), cela traduit une
corrélation statistiquement significative entre le test et le re-test. Le test a une
forte fidélité.

Semi professionnels Amateur
T Student

Moyenne
Ecart-
type

Moyenne
Ecart-
type

Précision 31.99 3.62 15.16 2.01 *12.195
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2-5-3- Objectivité :
L’objectivité s'entend comme le fait que les conclusions de l'évaluation n'ont
pas été influencées par les préférences personnelles ou les positions
institutionnelles des responsables de l'évaluation.
Caractéristique d'une procédure dont le résultat dépend des caractéristiques de
l'individu examiné plutôt que des caractéristiques de l'examinateur et, ainsi, ne
varie pas d'un examinateur à l'autre. Cette procédure doit donc être explicite et
standardisée de sorte que divers examinateurs utilisant un même test avec un
même sujet arrivent au même résultat Puisque la fiabilité du teste est élevé cela
conduit également à une grande objectivité au test de cette étude.
2-6- L'instrument de collecte des données :
2-6-1- Teste du tir du coup franc direct : Ballon placé a trois positions
différentes (droite, centrale et gauche) sur une distance de 20 des buts avec
mur règlementaire (9,15 ), le but diviser avec 6 bandes, en 15 rectangles
égaux d’une hauteur de 81 et d’une largeur de 146 , et numéroter de 1 à
8 selon la difficulté du la précision, cinq ballons de football réglementaire, des
bandes élastiques.
2- 6- 2- L’enregistrement de la trajectoire du ballon : camera Homday X-
PERT, résolution vidéo : 1808p/720p, vitesse d'enregistrement : 25 ips / 50 ips,
sur une distance de 30 m perpendiculaire au plan frontal de la trajectoire du
ballon. Figure 1.

Figure (01) : Procédure de collecte des données.

2-6-
3- Analyse vidéo : L'analyse vidéo a été réalisée par le logiciel Tracker ver

4.95. Figure2.
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Figure (02) : Analyse vidéo par le logiciel Tracker.

2-7- Traitement Statistique :
En utilisant les paramètres de tendance centrale (moyenne arithmétique) et de
dispersion (écart-type) ainsi que le t student, pour la partie descriptive et le
calcul des coefficients de corrélation de Bravais Pearson (r) et la taux de
contribution qui est égale au carré du coefficients de corrélation (r²)  pour la
partie analytique. Les calculs ont été effectués par l’utilitaire d’analyse du
logiciel Excel de Microsoft Office 2010.

2-7-1- Formule T Student :

2-7-2- Formule Coefficient de corrélation :

I. Résultats :
Après la collecte et l’analyse vidéo, puis l’analyse statistiques des données, on
peut observer les résultats comme suite :



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمة سنوية

217

Tableau (04) : Résultats corrélatifs attribués aux variables
cinématiques.

Variables Cinématiques

Moyennes 1,33 17,09 15,39 12,14

Ecarts Types 0,21 4,15 2,47 3,95

Précision

Coefficient de
Corrélation

**0,781 **0,608 **-0,791 **-0,789

Coefficient
de

Détermination
61 % 37 % 63 % 62 %

**. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).

Comme il est présenté sur le tableau 04 ci-dessus :
1. Temps d’envol : la moyenne du temps d’envol du ballon est de 1,33

et l’écart type est de 0,21, une corrélation de 0,781 avec la précision
du tir du coup franc direct, au niveau signification p<0,05, alors que le
taux de contribution est de 61%.

2. Angle d’envol la moyenne de l’angle d’envol du ballon est de
17,09° et l’écart type est de 4,15, une corrélation de 0.608 avec la
précision du tir du coup franc direct, au niveau signification p<0,05,
alors que le taux de contribution est de 37%.

3. La vitesse ( : la moyenne de la vitesse du ballon est de 15,39
et l’écart type est de 2,47, une corrélation de -0,791 avec la précision du
tir du coup franc direct, au niveau signification p<0,05, alors que le
taux de contribution est de 63%.

4. L’accélération ( ) : la moyenne l’accélération du ballon est de 12,14
et l’écart type est de 3,95, une corrélation de -0,789 avec la

précision du tir du coup franc direct, au niveau signification p<0,05,
alors que le taux de contribution est de 62%.

Tableau (05) : Résultats corrélatifs attribués aux variables cinétiques.

Variables Cinétiques

Moyennes 6,92 54.66

Ecarts types 1,11 17,79

Précision

Coefficient de
Corrélation

**-0,792 **-0,789

Coefficient
de Détermination

63 % 62 %

**. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
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Comme il est présenté sur le tableau 05 ci-dessus :
5. Quantité de Mouvement ( ) : la moyenne de la quantité du

mouvement du ballon est de 6,92 et l’écart type est de 1,11,
une corrélation de -0,792 avec la précision du tir du coup franc direct,
au niveau signification p<0,05, alors que le taux de contribution est de
63%.

6. Energie Cinétique ( ) : la moyenne de l’énergie cinétique du ballon
est de 54.66 et l’écart type est de 17.79, une corrélation de -0.789 avec
la précision du tir du coup franc direct, au niveau signification p<0,05,
alors que le taux de contribution est de 62%.

 Discutions :
Hypothèse 01 : « Il y a une corrélation statistiquement significative
avec un taux de contribution important entre les variables cinématique
de la trajectoire du ballon et la précision du coup franc direct ».

1. Temps d’envol ( :

Figure (03) : Nuage de point corrélatifs entre le temps d’envol et la précision.

La figure (03) représente la corrélation entre le temps d’envol du ballon et la
précision du tir du coup franc direct, il est observé que les deux variables ont
une corrélation linéaire positive, tout comme il est constaté que le temps
d’envol du ballon varie entre 1 et 1,9 avec une moyenne de 1,33 , durant
les 20 que séparent le positionnement initial du ballon et les buts, ces
résultats vont dans le même sens que l’étude de (De Luca et al., 2017) qui a
conclu que le temps minimal d’envol du ballon est compris 0,70 et 1,63 , ce
qui laisse peu de temps au gardien de but pour anticiper la trajectoire du ballon,
donc, d’augmente les chances de convertir le coup franc en but.
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2. Angle d’envol ( :

Figure (04) : Nuage de point corrélatifs entre l’angle d’envol et la précision.

La figure (04) représente la corrélation entre l’angle d’envol du ballon et la
précision du tir du coup franc direct, l’angle d’envol a une corrélation linière
positive avec la précision du tir, on observe que le meilleur angle selon cette
étude pour réussir le tir du coup franc est de 25°, ce qui confirme les résultats
de (Hong, Chung, Nakayama, & Asai, 2010) en admettant que la moyenne de
l’angle d’envol du ballon lors du tir du coup franc est de 29,3° ± 5,9 pour un tir
de balle flottante et de 21,8° ± 3,6 pour un tri avec une trajectoire de balle
courbée.

3. Vitesse du ballon ( ) :

Figure (05) : Nuage de point corrélatifs entre la vitesse du ballon et la
précision.

La figure (05) représente la corrélation entre la vitesse du ballon et la précision
du tir du coup franc direct, la vitesse a une corrélation linéaire négative avec la
précision du tir, il est accordé que plus la vitesse d’un mouvement augmente,
moins il sera précis selon la loi de Fitt (Fitts, 1954), on retrouve ce principe au
football, plus le joueur cherchera à frapper fort, plus la vitesse du ballon sera
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élevée mais la précision diminuera (Kellis & Katis, 2007; van den Tillaar &
Ulvik, 2014). On peut voir que la moyenne de la vitesse du ballon est de 15,39
± 2,47 , alors que (Hong, Kazama, Nakayama, & Asai, 2012) affirment
que la moyenne de la vitesse du ballon lors du tir direct au but aux dessus du
mur est de 28,3 , pour un tir avec une balle flottante la vitesse est de
25,8 , alors que pour un tir courbé la vitesse est de 26,0 , pour
conclure que la vitesse du tir du coup franc direct est comprise entre 24,7 et
29,9 m.s-1, alors que pour un coup franc courbée la vitesse et entre 25,4 et 27,4

.
(De Luca et al., 2017) estime que la vitesse initiale du ballon v0 = 20,4 ,
afin que le ballon parcourt la trajectoire de son envol durant le tir du coup franc
en un minimum de temps.

4. Accélération du ballon ( ) :

Figure (06) : Nuage de point corrélatifs entre l’accélération du ballon et la
précision.

La figure (06) représente la corrélation entre l’accélération du ballon et la
précision du tir du coup franc direct, tout comme la vitesse, l’accélération a une
corrélation linéaire négative avec la précision du tir, avec une moyenne de
12,14 ± 3.95 , cela se comprends vu la vitesse que le ballon lors de son
envol afin de maximiser au plus haut les chances de la précision du tir,
l’accélération du ballon est comprise entre 9 et 20 .

Hypothèse 02 : « Il y a une corrélation statistiquement significative avec
un taux de contribution important entre les variables cinétique de la
trajectoire du ballon et la précision du coup franc direct ».
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5. Quantité du mouvement ( ) :

Figure (07) : Nuage de point corrélatifs entre la quantité du mouvement du
ballon et la précision.

La figure (07) représente la corrélation entre la quantité du mouvement du
ballon et la précision du tir du coup franc direct, la quantité du mouvement du
ballon est comprise entre 5 et 9 alors que sa corrélation est
statiquement linéaire négative avec la précision du tir du coup franc direct, cela
s’explique par la corrélation négative entre la vitesse du ballon et la précision
du tir selon la loi de Fitts, comme il est connue que la quantité du mouvement
et le produit de la masse et la vitesse de translation du ballon comme il est
indiqué plus haut. Le transfert de la quantité du mouvement se fait à travers la
chaine cinétique de tous les corps, en commençant par le pied d’appuis en
remontant vers la jambe, puis la cuisse (gauche pour un tireur droitier), puis
vers le tronc et en redescendant vers la cuisse, puis la jambe et enfin le pied
droit du tireur après l’impact avec le ballon (Tsaousidis & Zatsiorsky, 1996).

6. Energie cinétique du ballon ( ) :

Figure (08) : Nuage de point corrélatifs entre l’énergie cinétique du ballon et
la précision.
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La figure (08) représente la corrélation entre l’énergie cinétique du ballon et la
précision du tir du coup franc direct, la quantité du mouvement du ballon est
comprise entre 25 et 90 bien que sa corrélation est statiquement linéaire
négative avec la précision du tir du coup franc direct, tout comme la quantité
du moment du ballon.
 Conclusion

Les exigences du football moderne ne cessent d’augmenter. Il est connu que les
sports collectifs comme le football sont forts complexes de par les paramètres
qu’ils mettent en jeu. Effectivement, le travail de cette étude s’est concentré sur
les paramètres biomécaniques entrant en jeu sur la trajectoire du ballon lors du
tir du coup franc direct. En étudiant les corrélations de ces derniers avec la
précision du tir du coup franc.
Le but de cette étude était d’identifier les variables biomécaniques influant sur
la précision du coup franc direct, tout en définissant les phases importantes de
l’exécution du tir du coup franc, afin de fournir des indices biomécaniques aux
joueurs et entraineurs pour réussir le coup franc direct.
Les résultats obtenus mettent en avant les variables cinématiques et cinétiques
ayant une corrélation statistiquement importante avec la réussite du tir du coup
franc, en mettant le point sur le temps et l’angle d’envol du ballon qui ont une
corrélation fortement positive au seuil de signification p<0,05, avec des taux de
contribution important 62% et 37%, en concluant que le temps d’envole idéal
pour la réussite du coup franc est de 1,33 ± 0.21, alors que l’angle d’envol est
de 25°, la vitesse et l’accélération du ballon ont une corrélation statistiquement
négative avec 63 % de taux de contribution pour la vitesse et 62% pour
l’accélération, en concluant que la vitesse du tir du coup franc direct est
comprise entre 24,7 et 29,9 , alors que pour un coup franc courbée la
vitesse et entre 25,4 et 27,4 . Les variables cinétique, la quantité du
mouvement et l’énergie cinétique du ballon ont des corrélations statistiquement
négative au seuil de signification p<0,05, avec des taux de contribution 62% et
63% à la suite.
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