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 : الكتاب ديمقت
يتناول الكتاب الجماعي الدولي نشر المقاالت العلمية التي تم اختيارها من طرف        

اللجنة العلمية للملتقى من بين المقاالت المشاركة في الملتقى الدولي، بعد موافقة المجلس 
في إطار التعاون  حيث، 02/02/0200العلمي للمعهد في اجتماعه العادي المنعقد يوم 

والشراكة وانفتاح الجامعة على محيطها اإلقتصادي واإلجتماعي نظمت جامعة عبد الحميد 
عن طريق مخبرها تقويم برامج النشاطات البدنية والرياضية بمعهد  -مستغانم–بن باديس 

بعة وتقييم تحضيرات النخبة التربية البدنية والرياضية بالتعاون مع اللجنة الوزارية المكلفة بمتا
الملتقى الدولي والذي نظم تزامنًا مع تنظيم الجزائر  الرياضية للمواعيد الرياضية الكبرى

"  تحت عنوان، 0200للطبعة التاسعة عشر أللعاب البحر األبيض المتوسط وهران 
ألعاب البحر االبيض  "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة

،حيث بجامعة مستغانم 0200جوان  02و 00المتوسط نموذجا و الذي انعقد يومي 
حضورية وعن بعد من أربع قارات  عرف الملتقى مشاركة نوعية من خالل مداخالت

جامعة جزائرية،  02مؤسسات جامعية اجنبية و  28باحث من  052مشاركة أكثر من و 
 .عاده وانصبت في أهدافه التنظيميةتناولت محاور الملتقى واب

  :كشاالة  لا 
حالل السالم  مم والشعوب،تعزيز العالقات بين األ فيالرياضة تمثل رافدا مهما      وا 

كما أنها آلية لترسيخ القيم ونبذ  ،والتقليل من حدة النزاعات في العديد من مناطق العالم
العنف والتطرف ونشر التسامح، إلى جانب كونها أداة مهمة ومورد أساسي لدعم جهود 
عداد األجيال الجديدة، ومساهمتها في تمكين المرأة والشباب واألفراد  التنمية في المجتمع وا 

ومن هذا المنطلق  والمجتمعات وفي بلوغ األهداف المنشودة في مجاالت الصحة والتعليم،
 .فهي مرآة للمجتمع تعكس حاضر الشعوب ومستقبلها

لة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة من حيث التكلفة عالقد أثبتت الرياضة أنها أداة ف
تحويل » بعنوانللجمعية العامة لألمم المتحدة  0 /02ومنذ بدء العمل بالقرار . والمرونة
، اضطلعت الرياضة بدور 0205في عام « 0202لعام خطة التنمية المستدامة : عالمنا
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، حيث ورد في تلك الخطة ما نصه مسطرةحيوي في تعزيز كل هدف من األهداف الـ
، واالعتراف «والرياضة هي أيضا من العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة...»

ف التنمية الصريح بالمساهمة المتعاظمة التي تضطلع بها الرياضة في تحقيق أهدا
 .المستدامة

لذا تسعى الدول الستضافة العاب رياضية دولية على ترابها وكل منها يضع للفوز بها         
مخططا شامال ومتكامال إلنجاز البنى التحتية والبنى الرياضية المطلوبة وفق المعايير الدولية، 

 ث الرياضي وبذلك تكون أصول ثابتة واستثمارات للبلد نفسه بعد رفع ستار الحد
من جهة أخرى يلعب االستشراف في مجال الرياضة دورًا كبيرًا في حصد األلقاب، إذ           

يسمح ولو بصفة تقريبية من ضبط خطة تدريبية وأهداف واضحة خاصة بالمنافسات الرياضية، 
، إذ باعتبار 0200وهو ما يجب العمل عليه في إطار ألعاب البحر األبيض المتوسط وهران 

. أن الجزائر الدولة المستضيفة فالبد من تحقيق نجاحات كبيرة للرياضيين ذوي المستوى العالي
والعمل على جعل هذه اإلنجازات ذات صدى واسع، قصد زرع المنافسة بين الرياضيين لخلق 

المتوسط ليست مجرد تظاهرة رياضية نماذج رياضية مبتكرة وفعالة، فألعاب البحر األبيض 
هي مناسبة للرفع من األداء الرياضي، الذي له انعكاسات مختلفة على شتى وحسب، إنما 

المجاالت كالمنشآت الرياضية والعقارية،السياحية، الثقافية، االقتصادية واالجتماعية؛ كون أن 
الرياضة عامل مشترك بين مختلف القطاعات، إن تم استغاللها جيدًا سنتمكَّن من خلق فرد ذا 

ومنه تحقيق اهداف التنمية . ية، أخالقية، ثقافية، مهنية جذُّ عاليةمردودية صحية، فكر 
  المستدامة

 :أهداف الملتقى
 .إنشاء مساحة للتبادل الفكري بين مختلف الفاعلين 

 بوهران 0200ابراز مدى أهمية تنظيم الجزائر أللعاب البحر األبيض المتوسط  

 اإلدارة والتسيير الرياضي،دراسة نتائج رياضي النخبة ودراسة استراتجيات  

 .دراسة أهم المتطلبات األساسية إلنجاح تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى 

 .دراسة تأثير تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى على التنمية المستدامة 
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 تشجيع رياضيي النخبة على إنشاء تصاميم نماذج خاصة برياضيي النخبة، 
 ي،االرتقاء بمستوى التدريب الرياض 

 تعزيز التعاون بين مخابر البحث العلمي واالتحادات الرياضية،  

 : محاور الملتقى
 في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى  واستراتيجيات ونماذج مناهج: المحور األول -0
 الرياضة والتنمية المستدامة : المحور الثاني -0
والنماذج الحديثة لألداء  الرياضة لهدف الصحه ولهدف االنجاز،: المحور الثالث -0

 البدني لرياضي النخبة في األلعاب الجماعية والفردية 
العوائد اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والثقافية لتنظيم التظاهرات : المحور الرابع -4

 الرياضية 
استراتجيات اإلعالم واالتصال في الترويج للتظاهرات الرياضية :  المحور الخامس -5

اقتصاديا، سياسيا، سياحيا، )استغالل هذه االلعاب للترويج للبلد المنظم الكبرى وكيفيه
 الخ...ثقافيا،اجتماعيا،

 .تانعكاسات تنظيم األلعاب المتوسطية على مختلف القطاعا: المحور السادس -6

 يعقوبي بلعباس / د.أ: مستغانممدير جامع   : الرئاس  الشرفة  للملتقى
 قدور باي بلخير/ الدكتور  :رئيس امللتقى
 قمريش نصر الدين/ الدكتور  :نائب الرئيس

  بن دحمان نصر الدين/ د.أ: مدير املخبر 
 مةم مختار / د: مدير معهد التربة  البدنةه والرياضة  :املنسق العام للملتقى

 بن قوة علي. د.أ :العلمة  رئيس اللجن 
 مدني محمد. د :نائب رئيس اللجن 

     عامر عامر حسين. د :التنظةم لجن رئيس 
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 :الالم  لافتتاحة  للكتاب
 "سبقاق عبد الرزاق"السةد وزير الشباب والرياض  من طرف 

 

 :املرسلين الرحةم والصالة والسالم على أكشرفبسم هللا الرحمن 

متطلبات تنظةم التظاهرات الرياضة  وأثرها على التنمة   "أهمية موضوع  تتجلى       

إلاستراتيجية التي  خالل ألابعاد  من ،العاب البحر الابةض املتوسط انموذجا "املستدام 

إلاجتماعية وعاللقتها بمؤشرات التقدم في يعالجها ، سواء الرياضية منها أو إلاقتصادية و 

 .التنمية املستدامة

رياضية مختلفة في للشأن الرياض ي الجزائري يسجل إحتضان دولتنا لتظاهرات  املتتبع     

لعاب البحر ألابيض املتوسط التي أظهرت قدرات وطنية كفاءات أ، أهمها الفترة ألاخيرة

نظيم البطولة ألافريقية للجيدو لتنظيم ناهيك عن تمحلية قادرة على إلانجاز و إلالتزام و ا

ارب تؤهلنا الحتضان البطولة العربية للسباحة و هذا ما مكن من مراكمة خبرات وتجو 

 .، إقليمية ودوليةوتنظيم منافسات كبرى قارية

الرياض ي و السعي املخطط لدمج الرياضة كرافعة مهمة  هذا إلانفتاح على إلاستثمار  إن     

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة نابع من قناعة السيد رئيس الجمهورية بأهمية الرياضة 

كممارسة واستثمار في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية ودعمها لصورة الجزائر لدى 

 .الدول وألامم

رات الرياضية بإلهام الناس وتوحيدهم على صعيد تنظيم التظاه، يسمح في الحقةق        

محلي وعالمي ويشكل فرصا فريدة لبناء مجتمع اكثر تضامنا وشموال وسالما، كما يسمح 

تنظيم املنافسات الرياضية الكبرى بتعزيز التنمية من مختلف الجوانب، السيما اذا كانت 

 .لصعيد املحلي والوطني جزءا من سياسات متسقة ومستدامة وطويلة ألاجل على كل من ا
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أن الرياضة تلعب دورا مهما في تحقيق أهداف  هذه الورقة أريد التأكيد في اختتام       

التنمية املستدامة ، وأن دورها يتعاظم باستمرار لتشجيع التسامح و إلاحترام وكذلك 

نشودة في مساهمتها في تمكين املرأة والشباب و ألافراد واملجتمعات في بلوغ ألاهداف امل

 .مجاالت الصحة والتعليم و الاندماج الاجتماعي

مجهودات الثراء  وا بذلالذين  جميع الباحثين املشاركين ل قدم  شكري ا وفي هذا ألاطار      

استشرافية تتماش ى والتوجهات الجديدة علمية  تحديد رؤيةلالنقاش حول محاور امللتقى، 

املستدامة  في املساهمة لتحقيق التنمية الرياضة وتزيد من دور  املنشود،  التي تخدم التطور 

جددشكري وتقديري لكل القائمين على تنظيم امللتقى الدولي وأ، في عهد الجزائر الجديدة

 .وتحرير هذا الكتاب الجماعي الدولي
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 :توصياتلا -
ذات بعد عاملي ألجل الرقي يف تنظيم  ضرورة وضع خطط واسرتتيجيات استشرافية -1

 التظاهرات الرياضية الكربى وربطه بأهداف التنمية الوطنية الشاملة 
تفعيل دور اجملتمع املدين يف حتضري وتنظيم هذه التظاهرات الرياضية الكربى من خالل   -2

 تكوينه وحتسيسه واشراكه الفعال ملثل هكذا مناسبات كربى 

ظيفية للرياضة يف اجملتمع اجلزائري مبا خيدم تطلعات اجملتمع ضرورة حتديد األدوار الو  -3
 وأهدافه السياسية والثقافية واإلقتصادية والرتبوية والصحية واإلجتماعية

ضرورة اإلهتمام باألبعاد العلمية يف تنظيم التظاهرات العاملية واحمللية واشراك النخب  -4
 .اجلامعية يف تنظيم هذه التظاهرات

ل األمثل للرقمنة والتكنولوجيا احلديثة يف حتضري وتنظيم التظاهرات ضرورة االستغال -5
 الرياضية الكربى

ضرورة استخدام الرياضة وتنظيم التظاهرات الرياضية الكربى كادوات فعالة يف الدعم  -6
 السياسي الدويل والتوظيف األمثل لتسويق صورة البالد يف العامل

 ات الرياضية الكربىاعداد اسرتاجتية اعالمية للرتويج للتظاهر  -7

ضرورة استغالل تنظيم التظاهرات الرياضية الكربى يف حتقيق اهداف الدولة واجملتمع  -8
 والتسويق املمنهج اقتصاديا وسياحيا وثقافيا 

انشاء خلية خاصة مهمتها ترتيب وهتيبئة كل االمور املتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية  -9
 الكربى

ذا تظاهرات بالطرق العلمية احلديثة على املدى البعيد ضرورة حتضري الرياضني ملثل هك -11
 واملتوسط وتوفري كل املستلزمات املادية واملعنوية لتحقيق هذا الغرض

 ضرورة تدريب كل من له عالقة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكربى بشكل احرتايف  -11
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ريات واعداد تثمني قرار وزارة الشباب والرياضة بانشاء جلنة علمية متابعة تقوم حتض -12
 النخب الوطنية للمحافل الرياضية الكربى واملطالبة بضرورة التمكني هلا وتوسيع مهامها

ضرورة تعيني جلان علمية خمتصة ذات صالحيات لدى كل اإلحتاديات الرياضية مهامها  -13
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 التظاهرات الرياضية والبشرية في انجاح تنظيم وادارة اإلمكانيات المادية مساهمة :عنوان المداخلة
  (.نموذجا 0202كاس العرب قطر )

 الجزائر: البلدجامعة عمار ثليجي االغواط  : جامعة "ب"أستاذ محاضر      تربح محمد

 :ملخص

قدم المستوى الرياضي وعاماًل هامًا وضروريًا تعتبر التظاهرات الرياضية من أهم عناصر استمرار ت
 ومحكما جيدا تنظيما هناك يكن لم ما بالنجاح، المنافسات الرياضيات هذه ال تكلل لكل نشاط رياضي،

 ال يمكن والميزانيات، وأنه والخطوات لألهداف وتحديدا للجهود، وتظافرا البشرية والمادية الموارد لجميع

 مالعب وأجهزة من الخاصة توفير اإلمكانات دون العالمية أو الدولية البطوالت في العبيها إشراك للدولة

  .داخل بالدهم عليها تدريبهم يتم حديثة قانونية وأدوات

 بالقيام يسمح المشروعات، وتوفرها من مشروع أي لنجاح العوامل أهم من اإلمكانات تعتبر حيث

 أخرى جهة ومن .ألهدافه المشروع تحقيق عه فرصم قلت اإلمكانات قلت وكلما مشروع، أي نشاط بأوجه

 بالمستوى االرتقاء في الكبير له الدور بشرية أو مادية كانت سواء المستوى عالية اإلمكانيات توافر فإن

 لمدى البالغة لألهمية ونظرا المنطلق هذا والمهارية والخططية، من البدنية الناحية من للممارسين الرياضي

 هذه في حاولنا فإننا أهدافها، وتحقيق الرياضية األحداث نجاح ومساهمتها في المتاحة ردالموا وكفاءة توفر

 اإلمكانيات المادية والبشرية هذه مساهمة مدى على التعرف أردنا حيث، الموضوع بهذا اإللمام الدارسة

ل عرض نموذج من خال وهذا الرياضية، والمنافسات البطوالت تنظيم نجاح عملية في المختلفة، بأنواعها
 ".0202فيفا قطر "لتنظيم بطولة كاس العرب االخيرة 

التظاهرات الرياضية، كاس العرب قطر  تنظيم وادارة والبشرية، المادية اإلمكانيات :المفتاحية الكلمات
0202. 

Abstract  :  

Sports events are one of the most important elements for the continued 

progress of the sports level and an important and necessary factor for every 

sports activity. These sports competitions will not be crowned with success, 

unless there is a good and tight organization of all human and material 

resources and a concerted effort, specifically for goals, steps and budgets, and 
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that the state cannot involve its players in International or world championships 

without providing the special capabilities of stadiums, equipment and modern 

legal tools on which they are trained inside their countries. 

Where capabilities are considered one of the most important factors for the 

success of any project, and their availability allows the activities of any project 

to be carried out. On the other hand, the availability of high-level capabilities, 

whether physical or human, has a great role in raising the level of sports for 

practitioners in terms of physical, skill and planning, from this point of view and 

given the critical importance of the availability and efficiency of the available 

resources and their contribution to the success of sports events and achieving 

their goals, we have tried in this The study is familiar with this subject, as we 

wanted to identify the extent to which these different types of material and 

human capabilities contribute to the success of the process of organizing 

tournaments and sports competitions, and this is by presenting a model for 

organizing the last Arab Cup “FIFA Qatar 2021”. 

Keywords: material and human capabilities, organization and management of 

sports events, FIFA Arab Cup 2021. 

 :البحث واشكالية مقدمة-2

لم يعد الحديث عن األنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة في شتى أنحاء العالم والتي يحقق فيها 
الممارسون النتائج واإلنجازات الباهرة والتي تدعوهم للفخر واالعتزاز الى البلدان والشعوب التي الرياضيون 

ن النوع الذي يثير الدهشة واالستغراب ، فهؤالء األبطال لم يكن بمقدورهم ينتمون إليها ويمثلوها حديثًا م
اعتالء منصات التتويج ورفع العلم الوطني ألوطانهم لوالء وجود جنود مجهولين في الخفاء يعملون ليل 
نهار ويسهرون وهم يمارسون دورهم الريادي في التخطيط ورسم االستراتيجيات التي تؤهل رياضييهم الى 

ظفر باأللقاب العالمية مستمدين ذلك النهج من القاعدة العلمية الواسعة واإلمكانيات الهائلة التي توفرها ال
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لهم قيادتهم الكفؤة ، والحريصة كل الحرص على تسخير الموارد البشرية والمادية والعلمية والبحثية من 
ن حيث المستوى والفن واألداء أجل ان تكون أدوات ووسائل مساعدة ال ظهار رياضييهم بأبهى الصور م

الراقي في استعراض المهارة الرياضية، الى جانب أبهى صورة يفتخر بها بنو البشر على الكرة األرضية، 
أنهم يشاهدون ذلك التنافس الشريف والرائع بين الرياضيين وما يحمله بعضهم للبعض األخر من روح 

الى جانب الروح الرياضية العالية في تقبل الخسارة ،  قتالية وشرسة في العطاء والمثابرة من أجل الفوز
 ويالها من قيم ومثل عليا تحملها الرياضة وبمختلف نشاطاتها وفعاليتها

ان ادارة وتنظيم التظاهرات واألحداث الرياضية صارت مجاال مهنيا واحترافيا له وضعه المتميز 
السابقة تطورت مجال إدارة األحداث والبطوالت وأسسه الواضحة في كافة دول العالم، وعلى مدار األعوام 

السياحة، )الرياضية بشكل كبير بعد أن أصبحت تضم كافة المجاالت المهمة في الحياة االقتصادية مثل 
، كما أن البطوالت الرياضية لديها آثار وانعكاسات على كافة مكونات (األعمال التجارية، وقت الفراغ
تطور مع تطور الرياضة، وتختلف إدارة المسابقات والبطوالت عن أشكال النظم االجتماعية للدول وهي ت
 .اإلدارة للروتين اليومي التقليدي

وتشكل الرياضة ركنا مهما في المجتمع المعاصر، وقد تزايدت في اآلونة األخيرة أهمية البطوالت 
رياضة، وما يجعل والدورات الرياضية، وصارت من المجاالت التجارية الرئيسية في عالم صناعة ال

األحداث الرياضية أكبر أشكال الترفيه شعبية هو االنفعال العاطفي المصاحب للمسابقات من قبل 
الجمهور، فالتظاهرات الرياضية تختلف عن االحتفاالت الموسيقية والفنية ألنها تحتوى على الغموض 

ير تظل فترات كبيرة في ذروة اإلثارة واإلثارة الكامنين في انتظار نتائج المسابقات والمباريات، فالجماه
والحماس في انتظار النتائج ومشاهدة أداء الالعبين، وفى ظل الطبيعة المتغيرة وسيطرة األرقام 
والتكنولوجيا على حياتنا، تظل األحداث الرياضية هي صاحبة الشعبية األكبر والقادرة على جمع الجماهير 

 .معا واتحادهم تحت راية فريق واحد

التقدم التكنولوجي يتزايد الطلب الضخم من المشاهدين على إنجازات الرياضة، مع تزايد القيمة ومع 
االقتصادية، وعندما تتعهد المؤسسات الرياضة الكبرى بتسويق أحداثها الرياضية، فإنها تضع في مقدمة 

األهداف المتنوعة  اهتماماتها التجهيزات واألماكن والمجتمعات المحيطة بالحدث ألنها ستسهم في تحقيق
الستضافة مثل هذه األحداث والتي لها بالتأكيد تأثيرات إيجابية تعود على المنطقة كلها، وبالنسبة إلى 
المؤسسات المشاركة في األحداث الرياضية سواء كانت االتحادات أو األندية الرياضية باإلضافة إلى 

تضافة وتنظيم الحدث الرياضي، فهي المؤسسات التجارية الخاصة التي تسعى للحصول على حق اس
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دائمًا ما يكون لها أهداف بعيدة المدى، حيث إن قرار استضافة مثل تلك األحداث الرياضية يكون مرتبطا 
 .في الغالب باالستخدام الجيد للموارد الموجودة التي لن تكون بالطبع متاحة ألي استخدامات أخرى

باعتباره النشاط األكثر شعبية وأهمية اقتصادية كرة القدم من بين اهم التظاهرات واألحداث الرياضية 
مقارنة بباقي األنشطة الرياضية األخرى، ومما ال شك فيه أن الرياضة بشکل عام وصناعة لعبة کرة القدم 
بشکل خاص أصبحت اليوم صناعة المستقبل وأحد أهم ركائز ومصادر النمو والرخاء االقتصادي 

من الدول المتقدمة والنامية على السواء، فقد شهدت اآلونة األخيرة تطورات  والتطور االجتماعي للعديد
هيکلية فی صناعة لعبة کرة القدم، حيث تزايد االهتمام بهذه اللعبة بغض النظر عن الحدود الجغرافية 

المباشر، والوطنية والثقافية والنوع والطبقات االقتصادية واالجتماعية، کما ارتفعت أجور البث التليفزيونی 
وأسعار تذاکر المباريات، وأسعار الالعبين، ومبيعات اإلعالنات التجارية، وغيرها من اإليرادات األخرى 
بصورة کبيرة، وبمعدالت تفوق معدالت التضخم العالمي بکثير، وبخاصة بعد انتقال المنافسة عليها من 

 1المستوى المحلى إلى المستوى الدولي أو کأس العالم

أو کأس العرب أو األلعاب األولمبية لبعض ( المونديال)هوم کأس العالم لکرة القدم ولم يعد مف
المشارکين فيها مجرد احتفالية رياضية لالستمتاع بأوقات الفراغ فقط، بل أن تنظيم هذه المسابقة العالمية 

ز الدخل الضريبی، أصبح وسيلة هامة لتنفيذ المشاريع االستثمارية الکبيرة وتحقيق الدخول واألرباح وتعزي
وزيادة معدالت النمو والناتج المحلی اإلجمالی، وجذب االستثمار األجنبي المباشر، وتنشيط حرکة 
السياحة والتجارة، وخلق مزيد من فرص العمل، وتحسين قيمة العملة المحلية، وتنشيط االقتصاد وتسريع 

لة التنظيم األمثل لهذه اللعبة واالستفادة تنفيذ برامج التنمية المستدامة على المدى الطويل وذلك فی حا
، حيث أصبح اختيار دولة معينة لتنظيم تظاهرة رياضية مثل 2منها کوسيط بين باقی مکونات االقتصاد

نهائيات کأس العالم لکرة القدم أو کأس العرب أو تنظيم دورة األلعاب األوليمبية الدولية يخضع للعوامل 
 . خضع ألی عوامل آخریاالقتصادية وبشرية أكثر مما ي

ويشهد العالم العربي تظاهرة كوروية بين الدول العربية وتسعى كل الدول العربية لتنظيم واستضافة 
منتخب، وذلك بالرغم من التکلفة  21مسابقة کأس العرب لکرة القدم على أراضيها والتی تتنافس فيها 

  3.الکبيرة المترتبة على تنظيم واستضافة تلك المسابقة

                                                             
1 6202، دیسمرب  2626،العدد  اإللكرتونیةجریدة االقتصادیة صناعة کرة القدم ، االقتصاد واملنافسة ، : حممد إبراهیم السقا    
2 6202التسویق فی اجملال الریاضی ، بغداد، العراق، : عادل فاضل علی   
3 Creamer’s Engineering News (2015): “World Cup return on investment not guaranteed”, 26 May. 
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 في المختلفة، بأنواعها اإلمكانيات المادية والبشرية الكشف عن جانب من من هذا المنطلق أردناو 

  30بطولة كأس العرب االخيرة التي اقيمت بدولة قطر في الفترة الممتدة ما بين تنظيم نجاح عملية
 .2021 ديسمبر 21و نوفمبر

 :منهجية البحث -0

الوصفی، بجانب اإلعتماد على جمع المعلومات المتعلقة  يعتمد البحث على استخدام منهج التحليل
بإدارة وتنظيم التظاهرات الرياضية وبطوالت کرة القدم على المستوى العالمی من خالل موقع اإلتحاد 

حصاءات کرة القدم"FIFA "الدولی لکرة القدم  International  " ، وکذلك اإلتحاد الدولی لتاريخ وا 

History Football of Federation & Statistics " ،باإلضافة إلى إحصاءات کأس العرب االخيرة ،
وبخاصة موقع ( االنترنت)والمعلومات المتاحة على شبكة المعلومات الدولية 

   "transfermarkt.com" المتخصص فی العلوم االقتصادية للرياضة. 

 :تتضمن خطة البحث ما يلی: خطة البحث

 .أو التظاهرة الرياضية مفهوم الحدث الرياضي : أولا 

دارة تنظيم : ثانياا   .الرياضية البطوالت وا 

 .القدم كرة بطوالت : ثالثاا 

 .0202 العرب كأس تنظيم :رابعاا 

 .البحث وتوصيات نتائج :خامساا 

 ":التظاهرة الرياضية"مفهوم الحدث الرياضي -أولا 

ة شبه منتظمة، ومن أكثر هو عبارة عن نشاط أو مجموعة من األنشطة تحدث على فترات متباعد
السمات شيوعا للبطوالت واألحداث الرياضية وجود نقطة واضحة ومحددة للبدء واالنتهاء، ووجود مواعيد 
وجداول زمنية ثابتة، كما أن عادة ما تتواجد أكثر من منظمة ضمن الحدث أو البطولة، تتميز إحداهم في 

 .عالة وتخطيطا حريصا والكثير من العمل الشاقالنهاية على اآلخرين، وتتطلب هذه السمات إدارة ف

 شبه متباعدة فترات على تحدث األنشطة من مجموعة أو نشاط عن عبارة الرياضية والبطولة
 للبدء ومحددة واضحة نقطة وجود الرياضية واألحداث للبطوالت شيوعا السمات أكثر ومن منتظمة،
 أو الحدث ضمن منظمة من أكثر تتواجد ما عادة أن كما ثابتة، زمنية وجداول مواعيد ووجود واالنتهاء،

https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2021
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 حريصا وتخطيطا فعالة إدارة السمات هذه وتتطلب اآلخرين، على النهاية في إحداهم تتميز البطولة،
 1.الشاق العمل من والكثير

 فرصة استخدام الالعبين يقدم أن يمكن الذي السليم التربوي المجال هي الرياضية الدورات إن

 أن المدربين على يجب نفسية صحيحة حاجة وهي معنى، ذات منافسة في وخبراتهم لمهاراتهم والرياضيين

 التي العوامل أو للصدفة تترك أن دون النفسية هذه الحاجة يشبعوا لكي الممكنة الفرص كل لالعب يقدموا

 .يساء استخدامها قد

 من مجموعة بين تقام لتيا المنافسات من سلسلة " بأنها الرياضية والدورات البطوالت وتعرف
 .2"نتائجهم حسب ترتيبهم أو منهم الفائزين تحديد بقصد جماعات أو كانوا أفراد الوحدات

 أبعاد تربوية ذات إمكانيات عن عبارة هي الرياضية والمنافسات البطوالت فإن أخرى جهة ومن

 قيادة ارتباط تحت ووضعت ارتهاتنظيمها واد أحسن إذا فعاال ايجابيا تأثير تؤثر أن ويمكن وفائقة، عميقة

 . رشيدة تربوية

دارة تنظيم-ثانيا  :البطولت وا 

 اشتراك الى باالضافة فيه، المتنافس النشاط نوع باختالف الرياضية االنشطة البطوالت تنظيم يختلف    
 التخطيط أن نجد البطوالت تنظيم وعند واالدارة، التنظيم خطوات بعض فى الرياضية االنشطة جميع
 عن المنظم يبعد و التنفيذ عملية تواجه التي والعقبات المشكالت من الكثير وقوع يمنع المسبق العلمي

 مبكرا الكبيرة خاصة للبطوالت واالستعداد التنظيم يبدأ أن ويجب .التنظيم في واالرتجالية العشوائية
تباع  3:الرياضية البطوالت تنظيم عند التالية الخطوات وا 

  كاف بوقت المحدد الموعد قبل البطولة فى المشاركة الفرق وابالغ البطولة انومك موعد تحديد 
  .اخرى بطوالت مع البطولة تعارض عدم مراعاة مع

  وواجباته للبطولة عام مدير اختيار: 

 كافي بوقت البطولة قبل المختارين الحكام ابالغ. 
  المختارين المسجلين ابالغ.  

 قامتهاا مدة طيلة للبطولة طبيب استدعاء. 

 تقدير وشهادات وكؤوس وميداليات جوائز من بالبطولة يتعلق ما كل تجهيز. …  
                                                             
1 عبدهحسام سامر   6202، ، عمان، دار اسامة للتوزیع والنشر0ط ،احلدیثةاإلدارة الریاضیة  :  .  
2   6220، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، اإلسكندریة ة البدنیة والریاضة،فلسفة الرتبیاملوسوعة العلمیة يف إدارة و  :الشافعيحسن أمحد  
3 . 6206 ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،ریةاالسكند ،0ط ،ها يف الوظائف باألندیة الریاضیةبرجمة االهداف وتطبیق :هنداويرأفت سعید    
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 النتائج تسجيل بطاقات تجهيز. 

 التسهيالت المبيت، مكان حيث من المقدمة التسهيالت عن البطولة فى المشاركة الفرق ابالغ 
 … .الغذائية

 البطولة وادارة تنظيم فى لإلسهام المساعدين اختيار. 

 المتفرجين إلعداد مناسبتها مالحظة مع االماكن لسعة وفقا المتفرجين اماكن تحديد. 

 البطولة انباء لتغطية المختلفة االعالم وسائل ابالغ. 

 (… المشاركة الفرق اسماء – المسابقات -االفتتاح) على يشتمل بحيث البطولة برنامج طبع 
 .المتفرجين على وتوزيعه

دارة تنظيم اهمية-2  :الرياضية والدورات البطولت وا 

 :1منها عديدة أغراض لتحقيق تقوم فإنها الرياضية، الحياة مظاهر من مظهرا الرياضية المنافسات تعتبر

 والرياضة البدنية التربية تقدم مدى إظهار. 
 الرياضي والوعي الرياضية الثقافة نشر بهدف المجال هذا في مستحدث أو جديد هو ما كل تقديم 

 .ماعاتوالج األفراد بين

 القومية األعياد و العامة بالمناسبات االحتفال.  

 للشباب الضرورية الحاجات من لكثير إشباع. 

 المشاهدين و المشتركين لكل الترويح. 

 :2الرياضية البطولت أهداف-0
 اإلنسان في طبيعية كظاهرة والودي السليم التنافس. 
 نفسية حاجة إشباع. 

 التنافس و باالحتكاك الفرق و رادلألف الفني األداء بمستوى االرتقاء. 

 لالعبين والرقمية المهارية المستويات إبراز. 

 تلك إصالح و تداركها يمكن ذلك ضوء  وعلى الفريق أو الالعب في الضعف نقاط اكتشاف 
 .األخطاء

 الشباب عند االجتماعية المفاهيم تحقيق و الصحية العادات و التربوية القيم غرس. 

 البطولة في الفائز أو المجموعة بطل تحديد. 

                                                             
1 . 6202 والتوزیع،دار دجلة للنشر  عمان، ،0ط الریاضیة،اإلدارة الریاضیة بني النظریة والتطبیق لطلبة الرتبیة  :العظیمسالم حنتوش وعلي عبد    
2 . 6202 والتوزیع،مكتبة اجملتمع العريب للنشر  عمان،، 0ط یة،الریاضاالدارة والتنظیم يف الرتبیة  :احلسیناويسلمان عكاب اجلنايب و علي حسني    
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 المشاركين و المشاهدين عن الترويح. 

 البطولة في المشاركين بين التعارف و العالقات توطيد. 

 (الفراغ وقت)الحر الوقت قضاء حسن. 

  :الرياضية اإلدارة-2

 :اإلدارة-2-2

 على سانيةاالن المجتمعات مختلف في البشرية االنشطة اهم من زالت وال كانت قديم نشاط االدارة ان
 حاجات اشباع عن مسؤولة فاإلدارة .الحضارات وتطور نمو على المباشر التأثير ولها العصور مدى

 مجهودات بانها االدارة توصف ولهذا االقتصادية، للموارد والتنسيق التنظيم طريق عن واالفراد الجماعات
 .1 هدف تحقيق الى تهدف مشتركة جماعية

 أي يحققه نجاح كل وراء تقف التي وهي متقدم، مجتمع أي لبناء ساساأل الحجر هي اإلدارة وتعتبر
 .المجتمعات من مجتمع أي تخلف أو تقدم أسرار تفسر التي هي واإلدارة خدمة، أو اكتشاف أو نشاط،
 وطاقة جهد بكل وتعمل واالضطراب، والفوضى، اإلهدار، تجنب إلى تسعى التي هي الناجحة فاإلدارة

 او عنهما التخلي لإلدارة يمكن ال مصطلحان وهنالك .2 والبشرية، المادية لمواردل الفعال لالستعمال
 ان يمكن ال تنفيذها اجل من والعمل االدارة وظائف ان اي . االدارة تستقيم ال بديونهما نها ال تجاهلهما
 . 3 الدارةا لوظائف مهمة عوامل تعتبر ألنها (والمرونة التنبؤ) هما المصطلحين على نطلق لذا يتحقق،

  :الدارة تعريف-2-2-2

 اآلخرين خدمة على يقوم باإلدارة يعمل من أن أساس على (الخدمة) تعني الالتيني في اإلدارة كلمة
 .4معين جهاز طريق عن ما خدمة أداء إلى اإلدارة طريق عن يصل أو

 . 5" والرقابة والتنسيق االوامر واصدار والتنظيم والتخطيط التنبؤ " فايول ويعرفها

                                                             
1 .6202,دار العراب ودار نور للدراسات والرتمجة والنشر  دمشق، ،0ط وافكارها،االدارة اصوهلا  :العائذيصاحل شايف    
2 .6202 والتوزیع، األیك للطباعة والنشر بغداد، ،0ط الریاضیة،املبادئ اإلداریة لطالب الرتبیة  :شاكرصالح وهاب    
3  الریاضیة،كلیة الرتبیة   البصرة،جامعة  ماجستري،رسالة  الالعبني،قیاس األداء اإلداري ملدريب كرة السلة من وجهة نظر  :اخلرسانعباس جاسم حممود  

6202.  
4 .6220, دار الفكر العريب القاهرة، ،0ط والریاضة،موسوعة التنظیم واالدارة يف الرتبیة البدنیة  :بدويعصام    
5 .6202, دار العلم واالميان للنشر والتوزیع  القاهرة، ،0ط الریاضیة،أداري الفرق  تأهیل :حممدعمر حلمي    
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 التكاليف حيث من ممكنة كفاية بأكبر الهدف لتحقيق وسيلة " بأنها داود محمود ايضاً  ويعرفها
 .1"المتاحة للموارد األمثل واالستخدام المناسب والوقت

 العامة السياسات تنفيذ شأنها من التي العمليات جميع " بأنها لإلدارة تعريفا المجيد عبد مروان وذكر
 . " أهدافها وتحقيق

 :2 اإلدارة نجاح شروط-2-0

 : اآلتية الشروط توافر إلى يحتاج اإلدارة نجاح إن

  . والعقبات الصعوبات كانت مهما واإلعمال األقوال أقران وفي القرار اتخاذ في الشجاعة -2

 المنافسة عامل إدخال على التشديد .  
 دارةاإل عن السياسة فصل خالل من الخارج من اإلدارة عمل في التدخل عدم. 

 المادي وغير المادي التحفيز على القائمة البشرية الموارد تنمية . 

 الجمهور وتثقيف ( الخارجية ) المحيطة البيئة على التركيز .  

 تحقيقه الواجب التغير تحديد طريق عن التغير إدارة . 

 المنافسة إلى تؤدي التي الشخصية أعمار . 

 والخارجية الداخلية المصادر من المستمر التقويم . 

 :الرياضية الدارة تعريف-2-2

 واشتداد المتزايد العلمي للتطور نتيجة الرياضي العمل في الفقري العمود االدارة أصبحت لقد
 على الحصول في منها المتقدمة الدول السيما العالم دول بين دقيقة مستويات الى وصولهاو  المنافسة
 المنافسات أغلب في الحاسم العامل الرياضية لإلدارة اصبح إذ كافة، الرياضية العاب في المتقدمة المراكز
 . 3العالية الرياضية االنجازات تحقيق في الرياضية

                                                             
1 .6202, دار الضیاء للطباعة والتصمیم  االشرف،النجف  ،6ط الریاضي،التنظیم اإلداري يف العمل  :الربیعيحممود داود    
2   6202, دار الضیاء للطباعة والتصمیم  االشرف،النجف  ،0ط الریاضي،املعاصرة يف اجملال االدارة  :واخرونحممود داود الربیعي  
3 . 6206 العلمیة،دار الكتب  بريوت، ،0ط والتعلیم،الفكر االداري املعاصر يف الرتبیة  :الربیعيحممود داوود    

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/teaching-methods/318-evaluation-in-the-sports-field.html
http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/teaching-methods/318-evaluation-in-the-sports-field.html
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 المؤسسة افراد مجهودات ورقابة وقيادة وتنظيم تخطيط عملية" بانها الرياضية االدارة وتعرف
 والمنتج العمل عناصر تنسيق فن " وهي " المحددة االهداف لتحقيق الموارد جميع واستخدام الرياضية
خراجه الرياضية الهيئات في الرياضي  .1 " الهيئات هذه اهداف تحقيق اجل من منظمة بصورة وا 

 . 2 " اهدافها لتحقيق الرياضية الهيئة داخل الجهود كافة يهتوج " ابراهيم مفتي وعرفها

 والتوجيه والتنظيم بالتخطيط المرتبطة المهارات " بانها  الرياضية االدارة بدوي عصام ويعرف
 .3" ترويحية او بدنية انشطة او رياضية خدمة تقدم هيئة داخل والتقييم والقيادة والميزانيات والمتابعة

  .4 " ممكنة كفاءة بأكبر ويؤديه يتقنه اصبح حتى معين عمل الشخص هو " يالرياض واالداري

 :الرياضي المجال في اإلدارة أهمية-2-4

 حققت التي باإلعمال القيام اإلدارية العملية أساسيات من إن   إذ االستمرار تحقيق.  
  ًالناجحة الممارسات فرض من ذلك وسيزيد النجاح تحقق لم التي اإلعمال واستبعاد نجاحا 
 .جيدة بصورة ستظهر ثم ومن الهيئة أو بالمؤسسة للعاملين

 بكفاءة األهداف تنفيذ إلى وعناصرها اإلدارة بإمكانات المعرفة زيادة تؤدي. 

 أم المدرسة في سواء اإلداري العمل أنواع بعض والرياضية البدنية التربية قادة معظم يمارس 
 اإلدارة لعملية األساسية المقومات من بينة على يكونوا إن جبي وكذلك شباب، مركز أم االتحاد أم النادي
 .عملهم من المهم الجزء هذا على النجاح يحققوا حتى

 والتقنيات وبالنظريات الرياضي بالمجال المتعلقة للعلوم األساسية بالمفاهيم اإلدارة تزودنا 
 اكتشاف من تمكننا التي بالخبرة ذلك قبل وتزودنا والنظم، واإلفراد لألنشطة الموضوعي التقويم وأسس
 .السليمة لإلدارة الطرائق وانسب أحسن

 :القدم كرة بطولت-ثالثاا 

كذلك، حيث أنه لكل دولة منتخب وطني يضم  و على مستوى المنتخبات هناك عدة بطوالت هامة
الالعبين المميزين من أبناء هذه الدولة و من مختلف األندية، و يكون لكل دولة بطولة قارية بين 

 . منتخبات الدول التي بها مثل بطولة كأس أمم أفريقيا أو كأس أمم آسيا أو كأس أمم أوروبا

                                                             
1  والتوزیع،مؤسسة دار الوراق للنشر  عمان، ،0ط العريب،واألندیة الریاضیة يف الوطن الریاضة وخطط العمل املستقبلیة لالحتادات  اسرتاتیجیة :اجملیدمروان عبد  
6202.  

2 .6222, دار الفكر العريب  عمان،، 0ط الریاضیة،اإلدارة والتنظیم يف الرتبیة  :إبراهیممروان عبد اجملید    
3 .6222,مكتبة االجنلو املصریة  القاهرة، ،0ط احلدیثة،ضوء االجتاهات  مهارات القیادة يف اجملال الریاضي يف :نصاريمصطفى حسني باهي وامحد كمال    
4 .0666, مركز الكتاب للنشر القاهرة، ،0ط الریاضیة،تطبیقات االدارة  :محادمفيت أبراهیم    

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/teaching-methods/318-evaluation-in-the-sports-field.html
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اضية على االطالق و هما بطولة كأس القارات و وهناك بطولتين عالميتين من أهم األحداث الري
التي تقام بين أبطال البطوالت القارية من المنتخبات المختلفة من خالل مجموعتين فقط، و البطولة الثانية 
وهي االهم واالشهر على اإلطالق على مستوى العالم و التي تحظى بأكبر كم من الشهرة و االهتمام و 

سنوات، و تكون البطوالت  4ى بطولة كأس العالم و التي يتم تنظيمها كل المتابعة خالل إقامتها ه
الخاصة بالمنتخبات هامة و مميزة ألنها تضم النخبة المميزة من العبين العالم الذين يلعبون بقمصان 

 . منتخبات بالدهم

 :المادية اإلمكانيات-2

 المستخدمة واألجهزة المواد في المادية اإلمكانات الشافعي وحسن المقصود عبد ابراهيم يحدد

 :واألموال كمايلي والمعدات

   :الالعبين وهي المستخدمة المواد-0

 من متغيرات، تحوله عدة بعد يتحول الذي الفرد الرياضية هو اإلمكانات في المواد من المستخدم إن

 .نهائيال المنتج هو فالالعب العب إلى عادي فرد من أي يتحول نهائي، منتج إلى الخام الشكل

  :واألدوات األجهزة-2

 التسهيالت كافة وهي التجهيزات الرياضية، وكافة والمالعب والمنشآت الرياضية واألجهزة األدوات

 ذاته الالعب صقل أو العب إلى العادي الفرد والتدريب لتحويل التعليم في والمساعدة لإلعداد المتاحة

 .الفني بمستواه لالرتفاع

 أو المدى وبدونها طويل التخطيط في التقديرية الموازنات وعمل والشراء ويلللتم الالزمة :األموال

 . 1أهدافها تحقيق عن عاجزة المختلفة الخطط كافة تصبح قصورها

وعلى مستوى القار ات فهنالك دوري  ُيسم ى باسم القارة، مثل دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال  
ٍة؛ فلكل دولة عدد ُمعي ن من األندية المسموح لهم آسيا، ودوري أبطال افريقيا، ويكون له معا ييَر خاص 

بالُمشاركة في هذا الدوري  باالعتماد على الت صنيف الدولي  للد ولة الُمعَتمد من ِقَبل االت حاد الدولي  لكرة 
ث اني ، ويبدأ هذا الدوري بدور المجموعات ويتأه ل صاحَبي المركزين األول وال(FIFA: باإلنجليزي ة)القدم 

تتمي ز هذه الد وريات القاري ة بالحماس الكبير والد افع  .من كل  مجموعة ومن ثم تبدأ األدوار اإلقصائي ة

                                                             
1 . 6202 والنشر،ة وزارة الثقافة واالعالم للطباع البحرین، ،0ط الریاضیة،االدارة  :الدیننعمان عبد الغين و لطیفة عبداهلل شرف    
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رًا أصبح ِمقياس تاريخ وعراقة الن ادي ليس بعدد بطوالته  األكبر لتمثيل الد ول أمام العالم أجمع، وُمؤخ 
 .ذا الد وريات من صعوبة بالغة في تحقيقهاالَمحلي ة، بل بعدد بطوالته القاري ة؛ لما تت سم به ه

وبما يخص  الُمنَتخبات، هنالك بطوالت قاري ة وبطولتان عالمي تان، فلكل قار ة بطولة خاص ة بها، مثل 
بطولة أمم أوروبا، وبطولة أمم آسيا، وبطولة أمم أفريقيا، وعالمي ًا يوجد كأس العالم، وكأس القار ات الذي 

ل انطالق ُمنافسات كأس العالم بسنٍة واحدٍة، ويضم  أبطال البطوالت القاري ة من سنوات قب 4ُيقام كل  
الُمنَتخبات في مجموعتين فقط، وبالط بع كأس العالم هو البطولة األبرز عالمي ًا واألكثر اهتمامًا التي تُقام 

 .سنوات 4كل 

؛ فهنالك بطوالت محلي ة FIFAتختلف الفئات العمري ة ضمن أجندات االت حاد الدولي  لكرة القدم  
، تُقام بنفس القوانين واألنظمة الُمطب قة على الُمنتخبات 21و 02وقاري ة وعالمي ة لمن هم تحت سن 

 .األولى

 :0202 العرب كأس تنظيم-رابعاا 

، قطر استضافتها ،االتحاد الدولي لكرة القدم بتنظيم كأس العرب هي النسخة العاشرة من بطولة
شارك  .0202 ديسمبر 21و نوفمبر 02 في الفترة بين ،0200كأس العالم  وجرت مبارياتها على مالعب

جنوب  منتخبًا في النهائيات، كما ُدعيَ  21منتخبًا عربيًا، منها  00في هذه البطولة 
لشهر  تصنيف الفيفا العالمي فرق بناًء على 9أفضل  المشاركة، 00من بين الفرق الـ  للمشاركة، السودان

المتبقية  24تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، بينما لعبت الفرق الـ  ،0202ديسمبر 
في دور المجموعات كانت أربع مجموعات من . وتأهلت سبعة فرق إلى دور المجموعات ،التصفيات في

ُاخُتبرت تقنية نصف آلية . مرحلة خروج المغلوب ة إلىأربعة فرق، مع تأهل أفضل فريقين من كل مجموع
  .في المسابقة التسلل للكشف عن

االتحاد الدولي لكرة  ، ومع ذلك يعتبراالتحاد الدولي لكرة القدم هذه البطولة ليست جزًءا من تقويم
بنفس معاملة  تصنيف الفيفا العالمي وُتحتسب في جميع المباريات على أنها مباريات دولية، القدم

كأس  ، مثل بطولة0200كأس العالم  المباريات الودية، ُاعتبرت المسابقة تجربًة ُممه دًة لبطولة
 .السابقة القارات

 :المباريات عدد-2

أقيمت أول  .هدف لكل مباراة 0،99هدفًا بمعدل  10مباراة تم تسجيل خاللها  00لعبت إجماليا 
في دور  وموريتانيا تونس ، بينالريان في ملعب أحمد بن علي على 0202 نوفمبر 02 مباراة يوم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_2022
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_2022
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_(%D9%82%D8%B7%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
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أكبر نتيجة تم تسجيلها في  .2–9ت ضمن منافسات المجموعة الثانية وانتهت بفوز تونسي المجموعا
في دور المجموعات  السودان على مصر وحدثت مرتين، األولى عندما تغلبت 2–9البطولة هي 

في الدور الربع  اإلمارات العربية المتحدة على قطر والمرة الثانية لما فازت ،(المجموعة الرابعة منافسات)
استاد  متفرجًا في 10،409تم تسجيل خاللها أكبر حضور جماهيري في الدورة قدر عدده  النهائي،
 . دولة قطر اعتبر فيما بعد أكبر حضور جماهيري لمباراة كرة قدم في تاريخ ،البيت

وزارات الدولة  وقد انطلقت جولة الكأس الخاصة بمونديال العرب قبل انطالق البطولة، وشملت عددًا من 
، ومشيرب كتارا ، والحي الثقافيسوق واقف وأبرز المعالم والمواقع السياحية، مثل ومؤسساتها ومدارسها،
ودوحة فستيفال سيتي  مول قطر فة إلى مراكز تسوق شهيرة مثل، إضاأسباير قلب الدوحة وحديقة

 . وغيرهما، سعيًا إلى الترويج للبطولة، وتشجيعًا للجمهور على حجز تذاكر المباريات
ــــــــاراة النهائيــــــــة لقــــــــب فــــــــي الجزائــــــــر أحــــــــرزت اســــــــتاد  علــــــــى أرضــــــــية  2–0 بنتيجــــــــة تــــــــونس أمــــــــام المب

   .متفرجاً  12،491بحضور  الخور يف البيت

 :المالعب-0

تم التأكيد بالفعل خالل القرعة على أن المباريات ستقام في ستة من المالعب الثمانية التي ستستضيف 
المالعب الستة في المدن  االتحاد الدولي لكرة القدم ، عي ن2021 يوليو في .0200كأس العالم  مباريات

وجرت  ،0200لكأس العالم  ، تم إعادة بناء جميع المالعبوالدوحة الريان ،الوكرة ،الخور األربع وهي
  .الخور في ملعب البيت  على أرضية والمباراة النهائية الوكرة في ملعب الجنوب  المباراة االفتتاحية على

 12في الخور بسعة  ملعب البيت  أكبر ملعب هو. ألف متفرج 42تتسع المالعب الستة لما ال يقل عن 
تتسع  والمالعب الثمامة ،914ملعب  ،ملعب الجنوب  في حين أن المالعب الثالثة األصغر ألف متفرج،

 .ألف متفرج فقط 42لـ 

 :المادية الجوائز-2

 09.9حيث بلغ مجموعها  ،0220 خمس مرات مقارنة بنسخة الجوائز المالية تضاعفت
متفرجًا بمعدل  912،129، بلغ الحضور الجماهيري في جميع مراحل البطولة دوالر أمريكي مليون

 .متفرج لكل مباراة 21،110

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_2021_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9_(%D9%82%D8%B7%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_2021#%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B1_(%D9%82%D8%B7%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_2022
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B1_(%D9%82%D8%B7%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_2022
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B1_(%D9%82%D8%B7%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_974
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_2021#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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تميزت كأس هذه البطولة، بصنعها  ،0202 نوفمبر 00 وُكِشَف عن كأس البطولة في
إبراهيم  تيمنا بقصيدة" موطني"وكلمة  الوطن العربي الخالص، كما أنها تضمنت خريطة ذهبال من

 .1العرب قديماً  تجارة ، وقاعدة صلبة من الذهب تمثل تكاتف العرب وتموجات جانبية تحاكي طرقطوقان

أكدت إحصائيات  0200قطر  FIFA في إطار االستعدادات المتواصلة الستضافة بطولة كأس العالم
غيلية لتنظيم نسخة جاهزية كافة االستادات والمرافق والعمليات التش FIFA 0202 وأرقام كأس العرب

وألقت إحصاءات كأس العرب  .استثنائية من العرس العالمي لكرة القدم في قطر نهاية العام الجاري
الضوء على مدى شغف الجماهير العربية وتطلعها لمتابعة منافسات بطولة كأس العالم المرتقبة، سواء من 

باعتبار كرة القدم الرياضة األكثر شعبية  خالل حضور المباريات في المالعب أو متابعتها عبر الشاشات،
في المنطقة، استقطبت البطولة عشرات اآلالف من المشجعين من قطر والعالم العربي ومن جميع أنحاء 
العالم، لتشجيع منتخبات بالدهم واالستمتاع بالمنافسات التي جمعت أفضل منتخبات كرة القدم في 

 .المنطقة

 :الحكام-4

حكمًا مساعدًا ينتمون لالتحادات  04حكم ساحة و 20ن أدار منافسات البطولة بلغ عدد الحكام الذي
 .  من حكام الفيديو 21القارية الستة، إضافة إلى 

وفيما يخص التصاريح، بينت  .حصة تدريب 00وسج لت األنشطة التدريبية للحكام خالل البطولة 
صدار التصاريح في االستادات، مراكز إل 1اإلحصاءات تخصيص مركز رئيسي إلصدار التصاريح، و

  .تصريحاً  92424فيما تم طباعة 

 :والطعام النقل وسائل خدمات-5

ألف شخص محطات المترو للوصول  112حافلة لعمليات البطولة، كما استخدم  122خصصت 
 2000كما أشارت األرقام إلى تنفيذ . إلى الكورنيش خالل فترة إغالقه تزامنًا مع انطالق منافسات البطولة

وفيما يتصل بالتسهيالت المقدمة للمشجعين من ذوي اإلعاقة؛ أتيحت  .عملية نقل للمشاركين في البطولة
وجرى توفير خدمة . سهولة الوصول إلى جميع المالعب والحركة في داخلها على نحو سهل ومريح
هي األولى في إتاحة التعليق الوصفي السمعي باللغة العربية في اثنين من المالعب البطولة، في سابقة 

، هذا إلى جانب األجواء المثالية التي وفرتها غرفة المساعدة FIFA هذه الخدمة باللغة العربية في بطوالت
د وصعوبات اإلدراك الحسي  .الحسية الملعب المدينة التعليمية للمشجعين من ذوي التوح 

                                                             
1 ww.fifa.com. tournaments.mens.arabcup.arabcup2021.news. 07/02/2022. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9


 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

25 

 

 

 

كما . عامل 2922خدمات الطعام تقديم خدمات الطعام والمشروبات، بلغ عدد العاملين في تقديم و 
شخصًا  99919آالف متطوع من بين  9اختار برنامج المتطوعين التابع للجنة العليا للمشاريع واإلرث 

، فيما بلغ عدد المتطوعين %99وشك لت نسبة المتطوعين المقيمين في قطر . تقدموا بطلبات للتطو ع
 1.بلداً  90متطوعًا من  092الدوليين 

 :داتالمشاه نسبة-6

نسب المشاهدات خالل بطولة كأس العرب، توضح األرقام أن عدد المشاهدات التي حققتها قنوات 
مليون مشاهدة، في  19بداية من انطالق البطولة حتى الدور ربع النهائي بلغ حوالي " بي إن سبورتس"

توى الوصول مليون مشاهد، وبلغ مس 0.2حين بلغ متوسط المشاهدين لكل مباراة في دور المجموعات 
 .مليون مشاهد في الدور نفسه 1.1

وحازت المباراة التي جمعت منتخبي الجزائر ومصر على أكثر عدد من المشاهدات في دور 
فيما وصل متوسط . مليون مشاهد 00.1مليون مشاهد ومستوى وصول بلغ  9.9المجموعات بمتوسط 

مباراة، وسجلت مباراة منتخبي المغرب مليون مشاهد لكل  1.0مشاهدات مباريات الدور ربع النهائي 
 01.1مليون مشاهدة ومستوى وصول بلغ  22والجزائر أعلى معدل مشاهدة في دور ربع النهائي بمتوسط 

العالمية الرائدة في الرياضة والترفيه، التي قدرت أعداد " ببليكس"مليون مشاهد، وذلك وفق منصة 
 . "بي إن سبورتس"ة المشاهدين بناء على البيانات المقدمة من شبك

 :العالم-7

وغير الحاصلين على حقوق % 29بلغت نسبة اإلعالميين الدوليين الحاصلين على حقوق البث 
مليون شخص  0.9وحول جاهزية وسائل المواصالت، كشفت إحصاءات البطولة أن  .%19البث 

على تصاريح إعالمية استخدموا وسائل النقل العام خالل كأس العرب، كما حصل أكثر من ألف صحافي 
 .لتغطية البطولة

فرق، وتميَّز البث  9كما وصل عدد فرق البث من دولة قطر . مؤتمرًا صحفياً  14وشهدت البطولة 
كاميرا للبث في جميع المباريات، فضاًل عن  09العالمي بدقة عرض فائقة الوضوح، كما جرى تخصيص 

                                                             
1ww.fifa.com. tournaments.mens.arabcup.arabcup2021.news. 07/02/2022. 
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البيت، الذي شهد خمس مباريات، مركزًا  إنتاج محتوى رقمي مخصص للبطولة، كما استضاف استاد
 .FIFA لتنسيق البث الدولي، وذلك ضمن أنشطة اختبار جاهزية العمليات التشغيلية استعدادًا لكأس العالم

كما . منطقة حول العالم 10وسيلة إعالمية حاصلة على حقوق البث في  29ونقل أحداث البطولة 
وعلى المنصات الرقمية التابعة للجهات  YouTube قعمباريات البطولة مجانًا عبر مو  FIFA بثَّ 

جميع المباريات مجانًا، وعبر اإلنترنت في منطقة الشرق " بي إن سبورتس"ونقلت قنوات . الشريكة
إلى جانب ذلك؛ نقل عدد من القنوات المحلية واإلقليمية مباريات البطولة على الهواء مجانًا،  .األوسط

العراقية، وقناة " الرابعة"المصرية، والقناة " أون تايم سبورت"ي قطر، وقناة منها قنوات الكأس والريان ف
 .تصريحًا إعالميًا لتغطية البطولة 192كما جرى منح جهات البث الشريكة . العمانية" عمان الرياضية"

بوا قد تدر    FIFAكان جميع حكام البطولة، ومراقبي المباريات، ومسؤولي السالمة واألمن، التابعين لـ
كما تلق ى موظفو األمن وغيرهم من الموظفين . قبل البطولة على اإلجراءات المناهضة للعنصرية

وحرص المنظ مون على عرض إعالن . والمتطوعين في المالعب تدريبًا على أسس مناهضة العنصرية
نب وضع وأعدوا إعالنًا آخر، إلى جا. مناهض للتمييز العنصري داخل المالعب قبل بداية كل مباراة

وبي نت اإلحصاءات كذلك أن جميع مباريات  .ثالثة إجراءات للتعامل مع أي حادث عنصري حال وقوعه
مباراة خضعت لتقييم يرصد مدى احتمالية وقوع حوادث عنصرية في كل مباراة،  00البطولة البالغة 

ازدادت فيها احتماالت وانتشر مراقبو المباريات المعنيين بمكافحة العنصرية في جميع المباريات التي 
وقوع حوادث عنصرية، فضاًل عن توزيع أعالم خاصة وعرض شعارات مناهضة للعنصرية في جميع 

، التي أقيمت للمرة األولى تحت مظلة 0202يشار إلى أن بطولة كأس العرب قطر  .مباريات البطولة
يومًا في ستة من مالعب  29ى مباراة على مد 00منتخبًا عربيًا، تنافسوا في  21الفيفا، شهدت مشاركة 

 .0200 قطر

 :الجمهور-8

 940,912وتميزت البطولة بالحضور الجماهيري الكبير في المدرجات ووصل العدد إلى حوالي 
% 12وتجاوز الحضور الجماهيري في العديد من المباريات ( ألفًا في المباراة الواحدة 21معدل )مشجعًا 

 -ادًا إلى التذاكر المتاحة للبيع في ضوء إجراءات الوقاية من كوفيدمن الطاقة االستيعابية للملعب استن
، مثل مباراة قطر والبحرين، ومباراة الجزائر ومصر في دور المجموعات، ومباراة قطر واإلمارات، 29

ومباراة المغرب والجزائر، في دور ربع النهائي، ومباراة تونس ومصر، ومباراة قطر والجزائر في نصف 
  .عالوة على المباراة النهائية بين تونس والجزائرالنهائي، 
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واحتل المشجعون من قطر المراكز الخمسة األولى للجمهور األكثر حضورًا للمباريات حسب بلد 
فيما سجلت البطولة رقمًا قياسيًا في . اإلقامة، تالهم المشجعون من مصر، والسعودية، والهند، والعراق

مشجع خالل مباراة قطر  10409كرة القدم في تاريخ قطر بلغ أكبر حضور جماهيري في مباراة ل
تذكرة لمباريات البطولة،  102140واإلمارات في ربع نهائي البطولة باستاد البيت، وأوضحت األرقام بيع 

وشكلت التذاكر الرقمية التي أبرزها المشجعون عبر الهواتف المحمولة عند استادات البطولة نسبة قدرها 
 .ي عدد التذاكر، مقارنة بالتذاكر الورقيةمن إجمال% 90

من تذاكر باقات الضيافة، وبلغ عدد صاالت الضيافة في  21119وشهدت كأس العرب بيع 
مقعدًا، وعدد الموظفين  094" سكاي بوكس"صاالت، فيما بلغت مقاعد أجنحة الضيافة  4االستاد 
لمرحلة األولى من منافسات كأس العرب، خالل ا( بطاقة المشجع)وجرى اعتماد نظام بطاقة هي ا  .0922

لى استادات  وهي بطاقة تعريف ذكية أتاحت للمشجعين الحصول على تصريح دخول إلى دولة قطر، وا 
وصدر . البطولة، إلى جانب عدد من المزايا منها استخدام وسائل النقل العام بالمجان في أيام المباريات

، ونسبة %19نسبة البطاقات التي استلمها المشجعون  بطاقة مشجع لجمهور البطولة، وبلغت 214211
ووفق اإلحصاءات؛ بلغ عدد أعضاء وفود المنتخبات  %09البطاقات التي تم توصيلها عبر البريد 

العبًا، ووصل عدد حصص التدريب الرسمية للفرق المشاركة  011شخصًا، من بينهم  140المشاركة 
ريبية في مالعب التدريب المتطورة والمخصصة حصة تد 221، وعدد حصص التدريب األخرى 14

 .10200للمنتخبات المشاركة في قطر 

 :البحث وتوصيات نتائج-خامساا 

 البطوالت وادارة تنظيم عملية مستوى من الرفع في تساهم الكافية، والبشرية المادية اإلمكانيات إن -

 والمبرمجة الكافية الميزانية توفر من خالل وذلك فعال، جد بشكل نجاحها وفي بل والتظاهرات الرياضية

 .الدورة أو البطولة وأهمية حجم حسب اإلمكانيات المادية حجم من والرفع الغرض، لهذا

 البطوالت وادارة عملية تنظيم نجاح في كبير دور لها اإلمكانيات هذه بها وتسير تدار التي الكيفية -

 كما استغاللها وتم المناسبين، والخبرة والمؤهل بالحجم توفيرها تم ما إذا خاصة والتظاهرات الرياضية

 .وأفضل أحسن صورة ومستوى هذه، التنظيم لعملية يعطي مما ينبغي

                                                             
1www.fifa.com. tournaments.mens.arabcup.arabcup2021.news. 07/02/2022. 
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 والمقدرة الكفاءة ذوي األفراد المدربين في وتتمثل التنمية عناصر من عنصر البشرية، أهم الموارد تعتبر-

 وحسن إنجاحها على القادرون هم األفراد فإن ية،واإلنتاج الماد العمل إمكانات توفرت مهما وأنه والرغبة،

 .المنظمة في األساسية الثروة عن البشرية تعبر فالموارد استغاللها،

 وبما صورة أفضل توفرها على وأن األهمية حيث من الدور نفس الجيدة الرياضية المنشآت تلعب -

التظاهرات  البطوالت وادارة تنظيم مستوى عملية من الرفع شأنه من الحالي، العصر تطورات يواكب
 .الرياضية

 النتائج في ضوء التوصيات واالقتراحات من جملة نقدم أن كباحثين، علينا العلمي البحث واجب يمليه ما

 التمويل بها يتمتع التي القوة نقاط استغالل على أساسا واالقتراحات التوصيات هذه تقوم إليها، المتوصل

 :يلي ما على اهرات الرياضية تنصتنظيم التظ في والذاتي الرسمي

 .مجال التسيير اإلدارة الرياضية في الجديدة العالمية واألوضاع والتطورات المستجدات مواكبة-

المحاسبة والتسيير المالي في المجال  في ومختصين تقنيين إلى المالية واسناد المناصب وضع-
 .الرياضي

 المنشأة تسيير إدارة مستوى المسطرة، ورفع فاألهدا تحقيق أجل من واضحة مالية سياسات رسم-

 .الرياضية

 .التظاهرات الرياضية ثقافة لنشر تلفزيونية حصص برمجة-

 الحتضان التظاهرات الرياضية الرياضية المنشأة لدعم والخاصة العامة الشركات استقطاب-

 

 :قائمة المراجع

  . 0222اسامة للتوزيع والنشر،  ، عمان، دار2اإلدارة الرياضية الحديثة، ط :حسام سامر عبده .2

اإلسكندرية،  الموسوعة العلمية في إدارة وفلسفة التربية البدنية والرياضة، :حسن أحمد الشافعي .0
 .0222مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، 

، 2برمجة االهداف وتطبيقها في الوظائف باألندية الرياضية، ط :رأفت سعيد هنداوي .0
 . 0220يا الطباعة والنشر، االسكندرية، دار الوفاء لدن

اإلدارة الرياضية بين النظرية والتطبيق لطلبة التربية الرياضية،  :سالم حنتوش وعلي عبد العظيم .4
 . 0221دار دجلة للنشر والتوزيع ، , عمان ,  2ط
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ة صناعة کرة القدم ، االقتصاد والمنافسة ، جريدة االقتصادية االلکتروني: محمد إبراهيم السقا  .20
 .0222، ديسمبر  1019،العدد 
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آليات الترويج اللكتروني للتظاهرات الرياضية وانعكاساته على التنمية السياحية المستدامة : عنوان المداخلة
 أنموذجا 0200يض المتوسط ألعاب البحر األب" بالجزائر

                  skikda.dz-s.chabi@univ    سكيكدة 2555أوت  02جامعة   شابي سناء . د

 msila.dz-.chadi@univkhawlaجامعة محمد بضياف مسيلة   أستاذة محاضر شادي خولة. د  

 : الملخص

تهـدف دراسـتنا هـذه إلـى إبـراز آليـات التسـويق اإللكترونـي لألحـداث والتظـاهرات الرياضـية ووسـائله          
ـــى الســـياحة مـــن منظـــور التنميـــة  ـــة فـــي عمليـــة التـــرويج و انعكاســـاته عل التـــي تعتمـــد علـــى التقنيـــات الرقمي

االقتصــاد الــوطني، سنســلط الضــوء علــى اإلجــراءات التســويقية   المســتدامة، والتــي بــدورها تســاهم فــي تفعيــل
بــالتركيز علــى ثنائيــة "0200ألعــاب البحــر األبــيض المتوســط بــوهران "اإللكترونيــة للحــدث الرياضــي الــدولي 

 . سياحة،  من خالل تداخل نشاطات كل منهما في تأطير التظاهرة/تظاهرات رياضة

، التنمية السياحية، التسويق (الحدث)ني، التظاهرات الرياضية التسويق اإللكترو : الكلمات المفتاحية 
 .الرياضي اإللكتروني

Abstract :  

     This study aims to highlight the mechanisms of e-marketing for sports 

events and events and its means that depend on digital technologies in the 

promotion process and its repercussions on tourism from the perspective of 

sustainable development, which in turn contributes to activating the national 

economy, we will shed light on the electronic marketing procedures for the 

international sports event "Mediterranean Games in Oran 2022" by focusing on 

the duality of sports/tourism events, through the overlapping of their respective 

activities in framing the event. 
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Keywords: e-marketing, sports event (the event), tourism development, 

tourism sports marketing 

 :مقدمة

أحـدثت تكنولوجيــا المعلومــات ثــورة فـي مجــال االتصــال دعمتهــا شـبكة االنترنــت مــن خــالل االتصــال        
التفـــاعلي واللحظـــي، الـــذي جعـــل مـــن اســـتخدام التســـويق اإللكترونـــي للتقنيـــات الرقميـــة وتقنيـــات المعلومـــات 

 .     واالتصاالت يفعل عملية التسويق التفاعلية
اإللكتروني يعتبر من أحدث الظـواهر التكنولوجيـة ذات األبعـاد التجاريـة واالقتصـادية، وبما أن التسويق     

والتــي تجســد بتفعيــل اســتخدام تكنولوجيــات المعلومــات فــي المســارات االقتصــادية ، وكــذا تــوفير المتطلبــات 
ومــات الطبيعيــة الضــرورية للتنميــة المســتدامة مــن البنــى التكنولوجيــة التحتيــة والمنشــآت التــي تعــد مكمــال للمق

باستخدام أساليب التسويق اإللكتروني في التنمية السياحية المسـتدامة التـي تعـد المحـور . والهياكل  القاعدية
 .  األساسي في إعادة التقويم لدور السياحة في المجتمع

مــن مــن جهــة ثانيــة أصــبح نجــاح مجــال التســويق الرياضــي مهمــا وحيويــا ويجــد الرعايــة التامــة والمتميــزة    
جميــع الجهــات ذات الصــلة، وتحتــاج التظــاهرات الرياضــية فــي إدارتهــا إلــى اقتصــاديات واضــحة ومحــددة، 
وفــي إطــار مــا هــو متــاح مــن إمكانيــات، فالرياضــة تعــد عمليــة اقتصــادية وبــات النمــو فــي مجــال التســويق 

داث والتظــاهرات الرياضــي كبيــرا وبســرعة مذهلــة، وحــذا بالشــركات التجاريــة إلــى التنــافس حــول رعايــة األحــ
 .الرياضية، مما يجعلها تجني أرباح خيالية

أللعــاب البحــر  29والجزائــر كبــاقي دول العــالم تســعى جاهــدة الستضــافت الحــدث الــدولي فــي طبعتــه      
، مدركــة أهميــة التظــاهرة فــي اســتقطاب عــدد كبيــر مــن الضــيوف، حيــث 0200األبــيض المتوســط وهــران 

ديثــة للتــرويج لهــذا الحــدث الكبيــر والمهــم مــن خــالل االســتغالل األمثــل عملــت علــى انتهــاج إســتراتيجيات ح
ـــة وخـــدمات  ـــة وتســـخير كـــل الهياكـــل الالزمـــة  بطاقـــات اســـتيعاب عالي لكافـــة اإلمكانيـــات والمنشـــآت القاعدي
بمعـــايير جـــودة عالميـــة تتماشـــى مـــع المتطلبـــات الحديثـــة وذلـــك بتضـــافر جهـــود مؤسســـات الدولـــة، للتـــرويج 

 .ية التي تزخر بها الجزائرللمقومات السياح
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ومن أجل معرفة أهمية التسـويق اإللكترونـي للتظـاهرات الرياضـية  وآلياتـه و عالقتـه بالتنميـة السـياحية      
 :المستدامة، سنحاول اإلجابة على اإلشكالية التالية

حية آلياات التساويا اللكتروناي للتظااهرات الرياضاية و التنمياة السايا ماا العالقاة باين اساتخدام 
 المستدامة؟ 

 :وتندرج تحت هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت كالتالي 

 ما المقصود بالتسويا اإللكتروني في المجال الرياضي؟ .2
 كيف يتم التسويا للوجهة السياحية من خالل التظاهرة الرياضية؟ .0

وساط وهاران ما هي اإلجراءات التسويقية المتخذة من الهيئة المنظمة أللعاب البحر األبايض المت .2
 ؟0200

 : أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه المداخلـة فـي الكشـف عـن مفهـوم التسـويق الرياضـي اإللكترونـي مـع تحديـد مجاالتـه       
أدواته، إضافة ألهميته بسـبب الحاجـة للمـوارد الماليـة للتسـيير عـن طريـق صـناعة الرياضـة التـي تعطـي قـوة 

دارتهـا  فـي ظـل آليـات اقتصـاد السـوق مالية مستثمرة للتنمية السياحية وموارد  هيئات التظاهرات الرياضية وا 
  .والتسويق المعاصر

ـــذي  :التساااويا اإللكتروناااي -أول يعـــد التســـويق اإللكترونـــي مـــن أحـــد المفـــاهيم األساســـية المعاصـــرة ال
استطاع أن يقفز بمجمل الجهود واألعمال التسويقية وبمختلف األنشطة إلى اتجاهات معاصـرة تتماشـى 

 1.مع العصر الحالي ومتغيراته
يعرف على أنه االستخدام األمثل للتقنيـات الرقميـة، بمـا فـي :  تعريف التسويا اللكتروني -2

ذلك تقنيات المعلومات واالتصاالت لتفعيل إنتاجية التسـويق وعملياتـه المتمثلـة فـي الوظـائف التنظيميـة 
 2.والعمليات

                                                             
1
 11،ص،2002 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة ،1ط. االنترنت عبر ويقالتس ، العالق عباس بشير  

2
 علوم أنشطة وتطوير بحوث مجلة دراسا. الرياضية لألندية التسويق نظام لتطوير كطريقة اإللكتروني التسويق محمود، هشام العنتلي، حمادة  

 .3 ،ص، المتحدة العربية اإلمارات  الرياضة،
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يقـوم . قمية لبيع منتج أو التـرويج لعالمـة تجاريـة للمسـتهلكينيستخدم التسويق الرقمي القنوات الر        
وتعــد مواقــع الويــب والشــبكات االجتماعيــة ومواقــع . علــى تطــوير اســتخدام اإلنترنــت واألشــياء المتصــلة

الجوال وتطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية ونظام تحديد المواقـع العـالمي و البودكاسـت ومقـاطع 
الهـدف مـن التسـويق الرقمـي هـو زيـادة الزيـارات إلـى . نترنت فـي صـميم التسـويق الرقمـيالفيديو عبر اإل

الموقع ، وتحويـل هـذه الزيـارات إلـى عمليـات شـراء وبنـاء والء العمـالء مـن خـالل إقامـة عالقـة منتظمـة 
                                          1.معه 

 :مميزات التسويا اإللكتروني -0
اإللكترونــي  فــي فــتح المجــال أمــام الجميــع لتســويق منتجــاتهم وخــدماتهم، وذلــك دون  يســاهم التســويق  -

 التمييز بين الشركات العمالقة ذات رؤوس األموال الضخمة والصغيرة؛

 تمتاز آليات وطرق التسويق اإللكتروني بالكلفة المنخفضة والسهولة في التنفيذ؛ -

موعــة مــن التقنيــات والبــرامج المصــاحبة لهــا فــي فــي ظــل بيئــة التســويق اإللكترونــي يمكــن اســتخدام مج -
   2.عمليات الدعاية واإلعالن

 : أدوات ووسائل التسويا اإللكتروني -2
 االجتماعية المواقع طريق عن اإللكتروني التسويق 
 البحث محركات مستوى على اإلعالنات طريق عن التسويق. 

 المدونات طريق عن التسويق. 

 اإليميل عبر التسويق. 
 :إللكتروني في المجال الرياضيالتسويا ا -4

 : مفهوم التسويا الرياضي - أ

يعــرف التســويق الرياضــي بأنــه جميــع أوجــه النشــاط والجهــود التــي تبــذل وتعمــل علــى انتقــال وتــدفق         
 3.السلع والخدمات الرياضية من المؤسسات الرياضية إلى المستهلك الرياضي

                                                             
1
 https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198319-marketing-digital-definition-

metiers-salaires  /consulté le 18/04/2022 à 15h30. 

 
2
 .1،ص،2020 السورية، العربية الجمهورية السورية، االفتراضية الجامعة منشورات. اإللكتروني التسويق معراوي، أميمة  

3
 ،10 العدد .العربية الدول ببعض نياإللكترو التسويق باستخدام الرياضية األندية خدمات ترويج فالته، أحمد بدر جبريل، أحمد رجب محمد   

 221،ص،2020، مصر ، حلوان جامعة ،3 الجزء

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198319-marketing-digital-definition-metiers-salaires%20%20/consulté%20le%2018/04/2022
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198319-marketing-digital-definition-metiers-salaires%20%20/consulté%20le%2018/04/2022
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 1:التالي النحو على وتكون الرياضي التسويق وسائل تتعدد: وسائل التسويا الرياضي - ب
 الخدمات؛ ووسائل المنتجات على والشعارات العالمات باستخدام التراخيص 

 الرياضيين؛ وأدوات مالبس على اإلعالن 

 الرياضية؛ المنشآت على اإلعالن 

 الرياضية؛ الهيئات في والخدمات المرافق استثمار 

 الرياضية؛ والمناسبات المباريات دخول عائد 

 والهبات؛ والتبرعات اناتاإلع 

 األعضاء؛ الشركات و األعضاء مساهمات 

 واإلعالن؛ الدعاية حقوق استثمار 

 الرياضية األحداث في التذكارية والعمالت الطوابع إصدار. 
 

  (األحداث) التظاهرات الرياضية  -ثانيا

لحضــور  يجتمـع فيــه الرجــال والنســاء نـوع مــن االحتفــال الجمــاعي"هــو مكــان :  تعريااف الحاادث   -2
، قائـد سـابق ومؤسـس كـأس لـويس فيتـون ،   Bruno Troubléأمـا بالنسـبة إلـى .حـدث رياضـي أو ثقـافي

يعرف الحدث على إنه نسخة حديثة مـن العالقـات العامـة، حيـث تظهـر الفائـدة منـه فـي تطـوير موقـف أو 
رئيســية للحــدث هــي صــورة مواتيــة تجــاه المنظمــة أو الحــدث أو الرعــاة أو منتجــاتهم، لــذلك فــإن الوظيفــة ال

التواصل من أجـل عالمـة تجاريـة، شـركة، منـتج، مجتمـع، جمعيـة، مـن خـالل تجمـع احتفـالي للعـرض، أو 
 2.من خالل حدث... إيصال رسالة مفاجأة لإلبهار، للتحرك

ــًا :  الحاادث رياضااي -0 يســمح بتجمــع المتفــرجين لمشــاهدة إنجــاز األداء والتشــجيع عليــه وتقــديره علن
ـــدمج الالعبـــون والمتفرجـــون فـــي نفـــس  .بالتصـــفيق والصـــيحات ـــغ ، ين يريـــك دانين ـــاس وا  ـــا لنـــوربرت إلي ووفًق

                                                             
1
 2011اإلسكندرية، والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار ،1 ط .الرياضي النشاط خدمات تسويق إستراتيجية ، الدين عالء أحمد حمدي  

 .31،30،ص،ص،
 

2
 Desbordes, M., Falgoux, J. (2017). Les événements sportifs. Les Editions d’Organisation : Paris, 4ème édition, 

préface de Guy Forget, 4ème édition,p ,p 11-12 
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التكوين وأفعالهم وردود الفعل مترابطة، وتعبر عن مزيج مـن المشـهد واسـتغالل المنافسـة واالمتيـازات التـي 
ثارة ، أكثر جمالية، أكثر بهجة ، أكثر احتفالية  1.تجعل الحدث أكثر تنوًعا وا 

ا علـى أنـه تجمـع بشـري خـالل فتـرة معينـة فـي مكـان واحـد أو عـدة أمـاكن إلقامـة سلســلة ويعـرف أيضـ      
مــن المســابقات والمباريــات التــي تقــام مــن وحــدات رياضــية مختلفــة، تمثــل هيئــات أو مــدارس أو اتحــادات أو 
 منظمــات أو أفــراد يتنافســون فيمــا بيــنهم فــي ظــل قواعــد وقــوانين واحــدة لمعرفــة أحســن هــذه الوحــدات قصــد

 .تحديد الفائزين وترتيبهم وفقا لنتائجهم
كمـا أنـه يعتبـر سلســلة مـن المنافسـات التـي تقــام بـين مجموعـة مـن الوحــدات واألفـراد حيـث أنهـا ظــاهرة      

طبيعيــة، والمنافســة الســليمة تشــكل عــامال مهمــا مــن عوامــل اإلتقــان والتقــدم واالرتفــاع بالمســتوى خاصــة فــي 
ب المنافســة تكـون قــد أسـهمت بشــكل كبيـر فــي رفـع المســتوى الفنـي للنشــاط المجـال الرياضـي، وتنظــيم أسـالي
  2.الرياضي عن األفراد والجماعات

وتعد التظاهرات الرياضية عامال مهما من عوامل الرقي للبلد المضيف ويـدل علـى التقـدم والتطـور حيـث    
علــى المكاســب االقتصــادية أن االستضــافة الجيــدة للتظــاهرات الرياضــية يرفــع شــأن البلــد المضــيف ناهيــك 

 .واالجتماعية والثقافية
أن هنـاك أربـع أنـواع مـن األحـداث الرياضـية التـي لهـا  جون بيناوتيرى  : أنواع األحداث الرياضية  -0

 :تأثير مختلف على القطاع السياحي
 وتمتــاز هــذه التظــاهرات بالتغطيــة الكبيــرة فــي جميــع أنحــاء العــالم حيــث يــرتبط : األحااداث العالميااة

ح هذه التظاهرات بمستوى الخدمات السياحية المقدمة ومدى جودة البنيـة التحتيـة، ولـذا فـإن أي نجا
خلل فـي الخـدمات السـياحية سـيؤدي إلـى نتـائج كارثيـة علـى القطـاع السـياحي فـي هـذه الدولـة ومـن 

 .أمثلة هذه التظاهرات كأس العالم واأللعاب األولمبية
 تمثـل هـذه التظــاهرات فـي األحـداث الرياضــية التـي تقـام فــي ت :األحاداث الوطنيااة ذات البعاد الاادولي

دكــار أو بطـــوالت  -دولــة مــا ويشـــارك فيهــا العديــد مـــن الرياضــيين مـــن دول مختلفــة كرالــي بـــاريس
 .التنس الكبرى ويتم متابعة هذه األحداث مشجعين الرياضيين أو الفرق في مختلف أنحاء العالم

                                                             
1
 Desbordes, M., Falgoux, J , Opcit, p,p,14,15 

2
 .101لجلفة، ص،، جامعة ا 7مجلة البديل االقتصادي، العدد . أثر التظاهرات الرياضية على القطاع السياحيالعربي تريكي،   



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

37 

 

 لمسـابقات التــي تقــام فــي دولـة مــا ويشــارك فيهــا رياضــيين وتتمثــل فــي ا :األحااداث الرياضااة المحليااة
مـــن تلـــك الدولــــة كالـــدوريات الوطنيـــة والتظــــاهرات الرياضـــية الشـــعبية، ويكــــون الجمهـــور فـــي هــــذه 
المســــابقات مــــن داخــــل الدولــــة ويجــــب تــــوفر وســــائل الراحــــة والمرافــــق الســــياحية الســــتقبال الســــواح 

 .المتوافدين لحضور هذه المسابقات
 وهــي األحــداث التــي يقيمهــا مجموعــة مــن األشــخاص بممارســة الرياضــة وذلــك  :ترفيهيااةاألحااداث ال

 1.لغرض الترفيه والتمتع في أوقات الفراغ والتنزه والمشي في المناطق الطبيعية
 :التنمية السياحية المستدامة -ثالثا

تتالقــى  هــي مــدى اتســاع قاعـدة التســهيالت والخــدمات لكــي: مفهااوم التنميااة السااياحية المسااتدامة -2
 2.مع احتياجات السائحين

ـــة الســـياحية المســـتدامة هـــي أداة لتوجيـــه التنميـــة فـــي جـــل المجـــاالت االقتصـــادية، االجتماعيـــة،      والتنمي
دارة عقالنيــة للمــوارد البيئيــة حفاظــا علــى قــدرة هــذه األخيــر علــى االســتجابة لمتطلبــات األجيــال  والثقافيــة، وا 

يئيـــة التـــي يعـــاني منهـــا العـــالم نتيجـــة االســـتغالل المفـــرط للمـــوارد الالحقـــة، خصوصـــا فـــي ظـــل المشـــاكل الب
 3. الطبيعية
إن جــوهر التنميــة الســياحية المســتدامة هــو إدراج عمليــة التنميــة الســياحية فــي مفهــوم أوســع، يضــع فــي      

ة مـع المحافظـة االعتبار العائد االقتصادي، باإلضافة إلى األبعاد االجتماعية والثقافية والبيئية لعملية التنميـ
 .على الموارد السياحية وديمومتها  مما يساعد على تنمية القطاع السياحي

 بعـض سـنورد المسـتدامة، السـياحية التنميـة لتحقيـق: مبادئ وأهداف التنمية الساياحية المساتدامة -0

 اردالمـو  وحمايـة جهـة مـن السـياح ونشاطات رغبات بين المواءمة في نجاحا القت التي واألنظمة المبادئ

 :وهي تطبيقها بهدف وذلك أخرى، جهة من واالقتصادية واالجتماعية البيئية
 الضرورية؛ بالمعلومات وتزويدهم السياح حركة لتنظيم السياحية المواقع في دخول مراكز وجود  • 

                                                             
1
 .111 ص، ، المرجع نفس  

2
 .33 ص، ،2002 مصر، الجامعية، الدار. السياحية التنمية حسين، حسن جليلة  

3
 بوقرة، أمحمد جامعة ،02 العدد االقتصادي، المستقبل مجلة.  المستدامة التنمية تحقيق في السياحة دور  سعدي، فيصل حسان، بن حكيم  

 .132 ،ص،2012 الجزائر، ، بومرداس
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عطـاء المواقـع، عـن شـاملة معلومـات تقـدم للـزوار مراكـز تـوفر ضـرورة  •  الضـرورية اإلرشـادات بعـض وا 

 علـى يـدربون الـذين المحليـون السـكان المراكـز هـذه فـي يعمـل أن ويفضـل الموقـع، التعامـل مـع يـةكيف حـول

 .الطبيعية المعطيات مع والتعامل الموقع إدارة

 بالخـدمات وتـأمينهم الوافـدين السـياح أعـداد علـى السـيطرة تضـمن وأنظمـة قـوانين وجـود ضـرورة  •  

 .بالبيئة أضرار أي اثإحد بدون والحماية األمن وتوفير والمعلومات

 المكتنـزات هذه على تحافظ أن يمكنها المنطقة، في والبشرية الطبيعية للموارد سليمة إدارة وجود ضرورة  •

 .مدربة بشرية عناصر خالل من القادمة لألجيال

 ما فكثيراً  عليها، والمحافظة البيئة بأهمية أوالً  المحليين السكان توعية خالل من البيئي والتثقيف التوعية  •

 ال هـؤالء ولكـن ماديـة، ألسـباب بيئـتهم وتـدمير تخريـب إلـى يسـعون الـذين هـم المحليـين السـكان أن نالحـظ
 التوعيـة علـى التركيـز يجـب ولـذلك التخريـب، هـذا خـالل مـن أوالدهـم قـوتهم ومسـتقبل يدمرون أنهم يعرفون

 التـي اإلرشـادية اللوحـات وجـود علـى الحـرص مـع الموقـع، فـي وللعـاملين المحليـين للسـكان البيئـي والتثقيف

 .ذلك أهمية على تؤكد

 بـدون السـياحية للمنطقـة الوافـدين السـياح أعـداد يحـدد بحيـث السـياحي، للمكـان االسـتيعابية القدرة تحديد  •

 جهـة مـن السـياح وعلـى جهـة مـن واالجتماعيـة الطبيعيـة البيئـة علـى ذلـك يـؤثر ال حتـى ازدحـام واكتظـاظ،

 1.واألنشطة الخدمات لهم جاذبة توفر بيئة فيرون أخرى
 2 :مراحل التسويا للوجهة السياحية من خالل التظاهرة الرياضية -رابعا

 : تحديد صورة العالمة التجارية للوجهة من خالل الرياضة -2
يتعلــق األمــر بتطــوير عالمــة تجاريــة لمنطقــة مــا باســتخدام تقنيــات التســويق ، بهــدف تغييــر صــورتها        

يمكن استخدام نواقل مختلفة ، مثل التـاريخ أو الهندسـة المعماريـة أو فـن الطهـي أو الجغرافيـا . بيبشكل إيجا
يمثل األخير تـأثيًرا هاًمـا للرافعـة الماليـة لمـديري المنـاطق بسـبب جانبـه العـاطفي ، وقدرتـه علـى . أو الرياضة

                                                             
1
مجلة . دراسة تحليلية للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: إستراتيجية التنمية السياحية المستدامة في الجزائرابتسام حاوشين، ريمة بن بايرة،   

 .313،ص،1،2020، العدد AMCالبدائل اإلدارية واالقتصادية 
destination-la-pour-atout-un-sportifs-evenements-https://veilletourisme.ca/2018/11/26/les

2/ 
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لســـــياح ورجـــــال األعمـــــال ا)إشـــــراك جمهـــــور كبيـــــر وخلـــــق رابطـــــة ثقـــــة بـــــين المكـــــان والعمـــــالء المســـــتهدفين 
 (.والمستثمرين والمقيمين

 :و هناك أربع أساليب الستخدام الرياضة في صورة العالمة التجارية للوجهة تتمثل في 
  علــى )أو الثانويـة ( األلعــاب األولمبيـة: علـى سـبيل المثـال) األحاداث الرياضاية الكباار

 ؛( سباق الدراجات داخل محيط المدينة: سبيل المثال
 مثـــل الفريـــق )أو وطنيـــة ( مثـــل فريـــق د مدريـــد  لكـــرة القـــدم) ضاااية خاصاااةفااارا ريا

 ؛( الوطني الجزائري لكرة القدم
  ؛( مثل الجري في ماراتون)المشاركة الرياضية 
 مثـل المالعـب الرياضـية للفـرق الشـعبية ومواقـع األلعـاب األولمبيـة ) األماكن الرياضاية

 (.السابقة
تقــدم األحــداث الرياضــية تــأثيًرا يتجــاوز حــدود المنطقــة  يمكــن أن: تسااليط الضااوء علااى الوجهااة -0

ويمتد دولًيا في حالة األحداث واسعة النطاق، تكون  أكثـر جاذبيـة وفعاليـة ألنهـا تستحضـر رمـوًزا 
قويــة وتثيــر ردود فعــل عاطفيــة قويــة مــن المتفــرجين، حيــث يمكــن أن تكــون الرياضــة حــافًزا كبيــًرا 

 .لصورة العالمة التجارية لوجهة ما
يسـرد ريشـيليو خمسـة تـأثيرات اجتماعيـة محتملـة لتنفيـذ : الفوائد الجتماعية لألحاداث الرياضاية  -0

 :إستراتيجية العالمة التجارية لمنطقة تركز على األحداث الرياضية، تظهر في
 األحداث الصغيرة لها تأثير أقل من األحـداث الكبـرى ، ولكـن : رأس المال الجتماعي

حيــث يســتفيدون مـــن جــزء كبيــر مـــن . مـــن التــأثيرات غيــر الملموســـةيمكــن أن تنــتج المزيــد 
خـالل تعزيـز الشـعور باالنتمـاء إلـى المجتمـع النـاتج عـن مشـاركته فـي  السكان المحليين من

المنظمــة، آثارهــا أكثــر ديمومــة وهنــاك فرصــة جيــدة أن تتــرك هــذه األحــداث إرثًــا اجتماعًيــا 
 .واقتصادًيا لإلقليم

 توفر الرياضة تأثيًرا للرفاهية لمن يمارسونها، تتجلى هـذه : اعيةالرفاهية والهوية الجم
الميــزة أيًضــا فــي األشــخاص الــذين يحضــرون األحــداث والــذين يشــاركون كمتطــوعين وتثيــر 
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البراعة الرياضية للرياضيين ، سواء تطـوروا علـى المسـتوى المحلـي أو الـوطني أو الـدولي ، 
 .كن تشكيل هوية جماعية حول الرياضةشعوًرا بالفخر لدى السكان وتجعل من المم

 تنظـيم حـدث يحفـز المشـاركة الرياضـية للسـكان ، المسـتوحاة مـن : المشاركة الرياضية
 .أداء الرياضيين ، على أساسها تقرر ممارسة رياضة جديدة أو زيادة أنشطتها البدنية 

 هــا، الفعاليــات الرياضــية مــن خــالل الفــرص التطوعيــة التــي توفر : رأس المااال البشااري
تشجع التفاعل االجتماعي وتبـادل المعرفـة والـدعم المتبـادل وتنميـة المهـارات القياديـة، حيـث 
تؤثر على السـكان المحليـين بشـكل أكبـر فـي حالـة األحـداث الصـغيرة ، حيـث يكونـون أكثـر 

ســـبة كبيـــرة مـــن المتطـــوعين يـــأتون مـــن خـــارج نأمـــا فـــي حالـــة األحـــداث الكبـــرى ، ف.انخراًطـــا
 .اإلقليم

 يــــتم وضــــع خطــــط طموحــــة لتطــــوير البنيــــة التحتيــــة الستضــــافة : يااااد الحضااااريالتجد
األحــداث الدوليــة فــي كثيــر مــن األحيــان ، تلبــي هــذه التركيبــات فقــط حاجــة معينــة و بمجــرد 

تصــبح غيــر  مفيــدة، لكــن بعــض األمثلــة تثبــت أنــه مــن الممكــن  بــالتخطيط  انتهــاء الحــدث
 .تغاللها لتحسين جاذبيتها السياحيةالجيد ، تجديد منطقة حضرية بشكل مستدام و اس

 :صناعة العالمة التجارية للوجهة من خالل الرياضة -4
مـــن أجـــل تحديـــد صـــورة العالمـــة التجاريـــة المتعلقـــة باألحـــداث الرياضـــية التـــي تبـــرز عـــن تلـــك       

الخاصــة بالوجهــات المتنافســة، يجــب علــى مــديري المنــاطق اعتمــاد نهــج شــامل يتمحــور حــول أربعــة 
 :أبعاد

 هـــدف المـــديرين هـــو تنظـــيم حـــدث ال ُينســـى يجمـــع بـــين الرياضـــة والترفيـــه : لرياضاااةا
 ، ما يجعل إمكانية توليد صورة إيجابية وشراكات العالمة التجارية؛"(الرياضة الترفيهية)"

 يضمن المديرون أن الحدث قابل لالستمرار مـن الناحيـة الماليـة ، مـع بنيـة : اقتصادي
 استخدامها؛ تحتية مستدامة سيعيد المجتمع

 يتم تعظيم اإليرادات من الرعاة والمنتجات المشتقة؛: تجاري 
 يتسم المـدراء والسياسـيون بالشـفافية مـن أجـل الحصـول علـى دعـم المجتمـع : اجتماعياا

المحلي، التواصل والتعاون والتوافـق هـي مفـاتيح النجـاح، يتضـمن هـذا البعـد أيًضـا االهتمـام 
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طريقـــــة حســـــاب موثوقـــــة لقيـــــاس اآلثـــــار االقتصـــــادية بـــــإرث الحـــــدث، لهـــــذا  يـــــتم اســـــتخدام 
 .واالجتماعية

 : التظاهرات الرياضية لتنمية السياحة -خامسا
في صناعة الرياضة، تعد السياحة الرياضية القطاع األسرع نمًوا، وفًقا للتحـالف الكنـدي للسـياحة  

حصــاءات كنــدا، حيــث ســجلت هــذه األخيــرة  ، 0221ي عــام مليــون ســائح رياضــي فــ 29.1الرياضــية وا 
. كيبيــك هـي ثــاني أكبـر مقاطعـة بعــد أونتـاريو مــن حيـث الحجــم(. ٪92)الغالبيـة العظمـى مــنهم كنـديون 

 1.مليار دوالر كندي 2.01مليون زائر إلى هناك وأنفقوا  4.19، ذهب  0221في عام 

هــي حــدث رياضــي يقــام كــل أربــع ســنوات للــدول : 0200ألعاااب البحاار األباايض المتوسااط وهااران  -2
، و 29فـي طبعتـه  البحر المتوسط، حيث ترشحت مدينة وهران الستضافة هـذا الحـدث الـدولي لمطلة علىا

على اثر هذا الترشح و ضمن مساعي السلطات العمومية لتطوير الرياضـة عامـة واسـترجاع مكانـة الجزائـر 
ب األولمبـي الجديــد العالميـة خاصـة فـي احتضـان المنافســات اإلقليميـة والعالميـة شـرع فـي عمليــة بنـاء المركـ

رياضــة يتفــر ع  04دولــة فــي  01المخصــص الحتضــان الــدورة، و التــي ســتعرف مشــاركة  ببلديــة بيــر الجيــر
متنافس في هذا الحدث الذي سـيقام فـي الفتـرة  4922اختبار رياضي، مع مشاركة ما يزيد عن  024عنها 

 .جويلية بوهران 1جوان إلى  09الممتدة من 

إن تهيئــة البنـي التحتيــة الحتضــان : بااوهران  لحتضااان الحاادث الرياضاايتهيئاة البنااى التحتيااة   -0
الـدورة الرياضــية مــن تجهيــزات اإلقامــة و النقــل و التكفــل بجمــوع المشــاركين فــي هــذا الحــدث الــدولي يتطلــب 

حـددت وزارة السـياحة  و علـى هـذا األسـاس، تضـافر جهـود كـل مـن وزارة الرياضـة والشـباب ووزارة السـياحة 
المقـرر إجراؤهـا فـي ت التقليدية من أجل استقبال ضيوف  ألعاب البحر األبـيض المتوسـط بـوهران والصناعا

  2: ما يلي 0200جوان

                                                             
1
 https://veilletourisme.ca/2018/11/26/les-evenements-sportifs-un-atout-pour-la-destination Consulté le 

18/04/2022 à 17h.00 

2
 : الموقع الرسمي لوزارة الشباب و الرياضة 

https://www.mjs.gov.dz/index.php/fr/actualites-4/sport/manifestations-sportives/19eme-edition-des-jeux-

mediterraneens-oran-2021/7185-jeux-mediterraneens-2022-70-etablissements-hoteliers-saisis-pour-accueillir-

les-invites-d-oran     consulté le 19/04/2022 à 10h.00 

https://veilletourisme.ca/2018/11/26/les-evenements-sportifs-un-atout-pour-la-destination/
https://www.mjs.gov.dz/index.php/fr/actualites-4/sport/manifestations-sportives/19eme-edition-des-jeux-mediterraneens-oran-2021/7185-jeux-mediterraneens-2022-70-etablissements-hoteliers-saisis-pour-accueillir-les-invites-d-oran
https://www.mjs.gov.dz/index.php/fr/actualites-4/sport/manifestations-sportives/19eme-edition-des-jeux-mediterraneens-oran-2021/7185-jeux-mediterraneens-2022-70-etablissements-hoteliers-saisis-pour-accueillir-les-invites-d-oran
https://www.mjs.gov.dz/index.php/fr/actualites-4/sport/manifestations-sportives/19eme-edition-des-jeux-mediterraneens-oran-2021/7185-jeux-mediterraneens-2022-70-etablissements-hoteliers-saisis-pour-accueillir-les-invites-d-oran
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 12  غرفـة تـوفر أكثـر مـن  1191مؤسسة فندقية ، وتقدر الطاقـة االسـتيعابية لهـذه الفنـادق بنحـو
يـات تفتـيش ، بحسـب مـا سرير فـي الوقـت الـذي ُحـدفدت فيـه قائمـة هـذه المنشـآت بعـد عـدة عمل 9222

 .أوضحه رئيس مصلحة مكتب السياحة مراد بوجنان
و ال يزال مـن المـرجح أن تـزداد سـعة اإلقامـة هـذه مـع الـدخول المقـرر لخمسـة فنـادق جديـدة أخـرى      

ويضـيف المصـدر ذاتـه أن العمـل فــي ثالثـة فنـادق يسـير بخطـى متطــورة . فـي الخدمـة فـي األيـام المقبلــة
ذا كا ـــة، وا  ـــل اجتمـــاع البحـــر األبـــيض المتوســـط للغاي ـــى قائمـــة نـــت جـــاهزة قب ، فســـيتم إضـــافتها أيًضـــا إل

 .المنشآت الفندقية المعنية
  تحديـــد عشـــرة مســـارات ســـياحية ، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي تضـــم أهـــم المعـــالم الســـياحية والثقافيـــة

ار تسـوق جديـد يشـمل والتاريخية والدينية والساحلية المنتشرة في عاصمة غرب الجزائر ، مع إضـافة مسـ
وكــذلك طريــق حــافالت " المدينــة الجديــدة"مراكــز التســوق الجديــدة والقديمــة مثــل الســوق الشــعبي فــي حــي 

 .الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسياحة " سيتي تور"
كما سـيتمكن ضـيوف باهيـة وهـران مـن زيـارة واليـات معينـة مـن خـالل تطـوير مسـارات تـربطهم بالبلـدات 

جميــع "ثــل تلمســان ومســتغانم وســيدي بلعبــاس ، بحســب المصــدر نفســه ، الــذي أوضــح أن المجــاورة ، م
 ".المسارات السياحية سترافقها مختلف معارض الصناعات الحرفية التقليدية والفنية 

  مرشـد سـياحي معتمـد مـن وزارة  00وفي مجال مرافقة ضيوف هذا الحدث الرياضي ، تم تحديد
مرشدًا سياحيًا تم تدريبهم مؤخرًا على مسـتوى المدرسـة  290، إضافة إلى السياحة والصناعات التقليدية 

 .العليا للضيافة والتموين بوهران تحت إشراف متخصصين في هذا المجال حسب ما هو محدد
من جانب آخر و في إطار : 0200الترويج أللعاب البحر البيض المتوسط نسخة وهران  -0

صيف   األبيض المتوسط المقررة بعاصمة غرب الوطن وهران خالل أللعاب البحر 29الترويج للطبعة الــ 
، قامت السلطات المحلية بمبادرة تنشيط دورات رياضية محلية ، حيث  تهدف من خاللها إلى  0200

 1جوان و  09في الفترة ما بين '' التحسيس والتوعية بأهمية الموعد الرياضي الذي تستضيفه مدينة وهران
 .0200جويلية 
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 : خاتمةال
أثبتـــت جـــل التجـــارب الدوليـــة  أهميـــة التظـــاهرات الرياضـــية  وتأثيرهـــا علـــى التنميـــة الســـياحية بمفهـــوم       

االستدامة للدول المنظمة لها،حيث يعد القطاع السـياحي أهـم القطاعـات المتـأثرة بهـذه التظـاهرات، و تظهـر 
" لتنظـــيم التظـــاهرة الرياضـــة"  الســـياحة الشـــباب و الرياضـــة و وزارة" مـــن خـــالل تـــداخل نشـــاطات الـــوزارتين 

" ، بــدءا بتهيئــة المرافــق الرياضــية و مــا يوازيهــا مــن مرافــق إيوائيــة " 0200العــاب البحــر األبــيض المتوســط 
من جهة ، و التسويق للتظاهرة من جهـة ثانيـة باالعتمـاد علـى اآلليـات التسـويقية االلكترونيـة إللغـاء "اإلقامة

رياضيين ، مشـجعين و كـل " وصول ألكبر عدد ممكن من الجماهير المستهدفةحاجز الوقت و المكان و ال
، و هذا من خالل التعريف بالحدث وكل ما هو مـرتبط بـه مـن تحديـد لمنطقـة المنافسـة "مهتم بهذه التظاهرة

لــذا كــان حلــي . و مميزاتهــا الطبيعيــة و منشــآتها الرياضــية و منشــآت اإلقامــة و مــؤهالت التكفــل بالضــيوف 
هات الجزائرية المعنية بتنظيم التظاهرة المتوسطية تبني استخدام اآلليـات التسـويقية االلكترونيـة للتسـويق بالج

 .للتظاهرة و استغاللها لتنمية السياحة للبلد
 : المراجعقائمة 

دراسة : إستراتيجية التنمية السياحية المستدامة في الجزائرحاوشين ابتسام ، بن بايرة ريمة ،  -2
، 2، العددAMCمجلة البدائل اإلدارية واالقتصادية . مخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةتحليلية لل
0202. 

منشورات الجامعة االفتراضية السورية، الجمهورية العربية . التسويا اإللكترونيمعراوي أميمة ،  -0
 .0202السورية، 

، 1يل االقتصادي، العدد مجلة البد .أثر التظاهرات الرياضية على القطاع السياحيتريكي العربي ،  -0
 .جامعة الجلفة، ب ذ س

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2ط. التسويا عبر النترنتعباس العالق بشير ،   -4
0220. 

 .0221الدار الجامعية، مصر، . التنمية السياحيةحسن حسين جليلة ،  -9
دية الرياضية باستخدام التسويا ، ترويج خدمات األنجبريل محمد رجب أحمد ، فالته بدر أحمد  -1

 .0202، جامعة حلوان ، مصر ،0، الجزء 92العدد  .اإللكتروني ببعض الدول العربية
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التسويا اإللكتروني كطريقة لتطوير نظام التسويا لألندية العنتلي حمادة ، محمود هشام ،  -1
 .بية المتحدةدراسات مجلة بحوث وتطوير أنشطة علوم الرياضة،  اإلمارات العر . الرياضية

 لدنيا الوفاء دار ،1 ط .الرياضي النشاط خدمات تسويا إستراتيجية ، الدين حمدي أحمد عالء -1

 . 0222الطباعة والنشر، اإلسكندرية،
مجلة المستقبل .  دور السياحة في تحقيا التنمية المستدامةبن حسان حكيم ، سعدي فيصل ،   -9

 .0221مرداس ، الجزائر، ، جامعة أمحمد بوقرة، بو 21االقتصادي، العدد 
22- Desbordes, M., Falgoux, J, Les événements sportifs. Les Editions 

d’Organisation : Paris, 4ème édition, préface de Guy Forget, 4ème édition, 
2017. 

22- -du-https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-

salaires  -metiers-definition-digital-marketing-marketing/1198319/consulté 

à 15h30. le 18/04/2022 

20- -atout-un-sportifs-evenements-https://veilletourisme.ca/2018/11/26/les

destination-la-pour/Consulté le 18/04/2022 à 17h.00 . 
 : الموقع الرسمي لوزارة الشباب و الرياضة -20
-4/sport/manifestations-https://www.mjs.gov.dz/index.php/fr/actualites

-jeux-2021/7185-oran-mediterraneens-jeux-des-edition-sportives/19eme

-les-accueillir-pour-saisis-hoteliers-etablissements-70-2022-mediterraneens

consulté le 19/04/2022 à 10h.00     oran-d-invites. 
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 التنمية الرياضية ودورها في تحقيا التنمية المستدامة بالجزائر: عنوان المداخة

 -جامعة مستغانم -كلية الحقوا والعلوم السياسية        عباسي عبد القادر /د
mosta.dz-abdelkader.abbassi@univ 

 :الملخص

والتنمية الرياضية دورا أساسيا في تفعيل التنمية المستدامة في جميع دول أنحاء أصبح للرياضة  
العالم، نتيجة لما لها من انعكاسات عليها ، فأصبح هناك اهتماما واسعا بالرياضة والمنشآت الرياضية، 

بحت حتى ان هذه االخيرة أصبحت  تعرف انتشارا واسعا بين الفئات العمرية للمجتمعات، كما أنها أص
نشاء مدارس ومعاهد  دخالها في منظوماتها التعليمية المختلفة وا  تعرف اهتماما من طرف معظم الدول وا 
وجامعات خاصة بها ونوادي رياضية، والجزائر من ضمن دول العالم التي حذت حذو هذه الدول إال انها 

امكانات  مادية وبشرية  لحد الساعة لم ترق للمستوى المرغوب أو المنتظر منها نتيجة ما تزخر به من
 .تدفع بالتنمية الرياضية صوب التنمية المستدامة

 :الكلمات المفتاحية

 .الرياضة، التنمية، التنمية الرياضية، التنمية المستدامة 

 مقدمة  
الحديث عن التنمية الرياضية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، يدفعنا الى الحديث 

علي عن مدى وجود أو تحقيق تنمية فعلية في جميع أنحاء الوطن، ثم الحديث عن التنمية أو الوقوف الف
الرياضية التي أصبح دورها مهم في تحقيق التنمية المستدامة بالجزائر نتيجة المبالغ المالية الضخمة  

يان المرصدة لها دون تحقيق نتائج ترضي الجمهور الجزائري الذي أصبحت الرياضة تشكل عصب أوشر 
حياته، خاصة كرة القدم وشغفه الكبير بالفريق الوطني، فهنا ندرك  مدى اهمية االستثمار الرياضي 
واستغالل الطاقات الرياضية التي تزخر بها البالد قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودفع عجلة التنمية 

والبشرية قصد النهوض الرياضية الى األمام  مقارنة بالدول األخرى، التي وظفت طاقاتها المادية 
برياضتها، لكن بلدنا الجزائر لم تتمكن من استغالل هذه الطاقات الكامنة التي تنعم بها، نتيجة اإلهمال 

mailto:abdelkader.abbassi@univ-mosta.dz
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واالقصاء المتعمد والالمباالة  وما نراه من انتقادات موجهة لألطقم المشرفة على قطاع الرياضة ببالدنا، 
حقيق التنمية المستدامة ال بد من اشراك جميع الفئات العمرية فلكي تؤدي التنمية الرياضية دورا مهما في ت

وطنيا في المناسبات الرياضية وضرورة بناء منشآت  رياضية في جميع ربوع الوطن، هذا يعني ضرورة 
تحقيق عدالة رياضية بين جميع الجهات ومراقبة صرف المبالغ المالية المرصدة لهذا القطاع وفتح باب 

المتالعبين باألموال العمومية، كما يجب فتح قنوات رياضية تساهم في تنشئة وخلق  المحاسبة  ومعاقبة
أجيال لها ثقافة وسلوك رياضي بغيت النهوض بالرياضة والتنمية الرياضية ببالدنا  من خالل ما سبق 

؟ لإلجابة ما هو دور التنمية الرياضية في تحقيق التنمية المستدامة بالجزائر: يمكننا طرح اإلشكال التالي
 :على اإلشكال المطروح يمكننا اتباع العناصر التالية

 .  مفهوم التنمية الرياضية: المبحث الول   
ونعترف بالمساهمة . الرياضة هي أيضًا من العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة
ها في تشجيع التسامح المتعاظمة التي تضطلع بها الرياضة في تحقيق التنمية والسالم بالنظر إلى دور 

واالحترام ومساهمتها في تمكين المرأة والشباب واألفراد والمجتمعات في بلوغ األهداف المنشودة في 
 .مجاالت الصحة والتعليم واالندماج االجتماعي

 . خصائص  التنمية الرياضية:  المطلب الول  
 .التنمية المستدامة تنمية: أول 

طويلة األمد، حيث تأخذ بعين االعتبار حقوق األجيال القادمة في تعتبر  التنمية المستدامة  
تلب ي احتياجات الفرد األساسي ة والضروري ة من الغذاء، والكساء، . موارد األرض وتسعى إلى حمايتها

والحاجات الصحي ة والتعليمية التي تؤد ي إلى تحسين األوضاع المادي ة واالجتماعي ة للبشر دون اإلضرار 
، وهذا من أولوي اتها فعناصر البيئة منظومٌة متكاملٌة والحفاظ على التوازن ما بين هذه بالتنو   ع الحيوي 

فر بيئًة صحيًة لإلنسان الهواء : تحافظ على عناصر المحيط الحيوي ومركباته األساسي ة، مثل. العناصر يو 
حيوي ، وذلك برسم الخطط والماء؛ حيث تشترط الخطط عدم استنزاف الموارد الطبيعي ة في المحيط ال

 .واالستراتيجيات التي تحد د طرق استخدام هذه الموارد مع المحافظة على قدرتها على العطاء
تعتمد على التنسيق بين سلبي ات استخدام الموارد واتجاهات االستثمارات؛ حيث تعمل جميعها  

 .دةبانسجاٍم داخل منظومة البيئة، بما يحق ق التنمية المتواصلة المنشو 
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  .أهمية الرياضة:  ثانيا 
 :تكمن أهمية الرياضة في الكثير من مجاالت الحياة، وفيما يلي بعض منها

ُتعزز التعليم القائم على المهارات الحياتية وأنماط الحياة الصحية، بما في ذلك قيم اللياقة البدنية والتغذية  
 .االسليمة واتخاذ القرارات الصحيحة التي تدعم الصحة إيجابيً 

. ُتحفز نمو األطفال باإلضافة لتشجيعهم على األداء األكاديمي األفضل نظًرا الستخدام اللعب في التعليم 
ع على التواصل بين الناس من مختلف العروق والثقافات والديانات واللغات، بغض النظر عن  تشج 

 . ةاختالف الحاالت االجتماعية واالقتصادية لهم، أي أنها أداة اجتماعية قوي
ُتحس ن اللياقة البدنية . ُتحس ن الصحة البدنية والعقلية، كما ُتعزز المواطنة النشطة واالندماج االجتماعي

لدى األطفال وتحميهم من السمنة، فسمنة األطفال واحدة من أخطر التحديات التي تواجهها الصحة العامة 
 .في العصر الحالي

 .ابع سبب عالمي للوفاة حول العالمتُقلل حاالت الخمول البدني التي ُتصنف كر  
 .تبني المجتمع وُتساهم في حل النزاعات وتعزيز التفاهم المتبادل 

 .التنمية في األنشطة الرياضية :المطلب الثاني  

تعد الرياضة إحدى الركائز الرئيسة لتنمية موارد الدولة البشرية واالقتصادية والسياحية 
الرياضية وتأهيل القطاع الرياضي يرفعان من حجم اإليرادات غير فاالهتمام باألنشطة . واالجتماعية

لذا، علينا أن ننظر إلى . النفطية ويستقطبان المستثمر المحلي واألجنبي ويوفران فرص عمل للشباب
القطاع الرياضي كأحد المكونات األساسية في خطة التنمية، ونضع مبادرة أو خطة إستراتيجية خاصة 

 :ياضية وتطوير القطاع الرياضي في الجزائر، حيث ترتكز على أهداف رئيسة، منهابتنمية األنشطة الر 
 

 .الرياضة للجميع من أجل مجتمع صحي: أولا 

 .االرتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية لرفع اسم الجزائر في المحافل الرياضية الدولية :ثانياا 
 .1نمية الرياضية الشاملةتفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الت :ثالثاا 
 .جذب االستثمارات المحلية واألجنبية للقطاع الرياضي :رابعاا 

                                                             
 صفحة  رابط ال  15:32الساعة    12/40/1411إطالع علي الموقع االلكتروني بتاريخ   - 1
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 :ويمكننا الوصول إلى هذه األهداف من خالل تطبيق المقترحات التالية
نشاء أكاديميات رياضية متخصصة وتحويل األندية إلى شركات مساهمة  - 2 اعتماد االحتراف الكلي وا 

شراك القطاع ال خاص لالستثمار في تطوير المنشآت والبنية التحتية لكل األنشطة الرياضية عامة وا 
 .بالتزامن مع تأسيس دوري للمحترفين وتأهيل القياديين واإلداريين لمواكبة هذه التغيرات

تطوير وتوثيق الرياضة في المناهج الدراسية وتطوير المالعب المدرسية واكتشاف مهارات الطلبة  - 0
واصل بين األندية الرياضية والمدارس لتقديم أفضل دعم للمواهب الواعدة، وتخصيص يوم وتعزيز سبل الت

 .رياضي للدولة لنشر الوعي الرياضي والصحي بين كل شرائح المجتمع الجزائري 
إطالق برنامج إلنشاء مدن رياضية في كل محافظة بالشراكة مع القطاع الخاص لفتح باب  - 0

يجاد فرص عمل للشباب الجزائري ورعاية الموهوبين منهم، واالهتمام باأللعاب  االستثمار الرياضي وا 
داري وطبي متكامل لكل األنشطة الرياضية في  الفردية والجماعية والنخب الرياضية وتوفير جهاز فني وا 

 .جميع  الواليات 
رياضية،  إنشاء كليات عدة متخصصة في تدريس الرياضة وكذلك إنشاء موقع إلكتروني لكل مؤسسة - 4

دارة للتخطيط واإلحصاء في الهيكل التنظيمي للقطاع الرياضي إلجراء استبيانات لرصد آراء المواطنين  وا 
عن مستوى الخدمات واإلنجازات في مختلف األنشطة الرياضية على كل من المستوى المحلي واإلقليمي 

 .والدولي
شخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري إنشاء صندوق لدعم وتمويل األنشطة الرياضية يتمتع بال - 9

والمالي، وكذلك إنشاء برامج وشراكات مع أندية عالمية والتعاقد واستقطاب خبراء دوليين إلنشاء 
األكاديميات ودعم األندية واالتحادات بالخبرات الفنية وتطبيق أحدث المعايير والممارسات المعمول بها 

 .1طاب مختلف البطوالت الدوليةعالميًا لتحقيق التميز الرياضي الستق
لدينا اإلمكانات والمواهب لتحويل الكويت إلى مركز رياضي إقليمي وعالمي بمجرد دعم وتمكين      

الكفاءات القادرة على تحقيق االرتقاء الشامل بالقطاع الرياضي وتحويله إلى بيئة رياضية تنافسية 
 .ي البلداستثمارية ليصبح احدى ركائز التنمية المستدامة ف

 .الرياضة  والتنمية الجتماعية: ثانيا  
                                                             

 رابط الصفحة    22:54الساعة     12/40/1411إطالع علي الموقع االلكتروني بتاريخ   - 1
https://alqabas.com/article 
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الرياضة بمختلف أنواعها مهمة لبناء المواطن، وتنمية قدراته الفردية واالجتماعية، حيث ُتعد 
 .مدرسة مهمة لتكوين مواطن يتقبَّل وينمو لُيحقفق األفضل

هتم فيها بكل شيء ما وتنمية الرياضة يجب أن تبدأ من المدارس االبتدائية، حيث يالحظ أننا ن
 . عدا تنمية الرياضة والمسابقات الرياضية، والتي لم تكن هكذا قبل عدة عقود

حيث أصبحت المسابقات الرياضية داخل المدارس دون وجود، وكذلك بين المدارس والمناطق، 
 .أصبحت أقل اهتمامًا مقارنًة بعقوٍد مضت

 .غم من وجودها على مستوى  األنديةوأصبحت أقل أهمية في األجيال الحالية، على الر  
. وتعتبر المدارس بمختلف درجاتها مصنع ومنتج للرياضيين في كل بالد العالم، وخاصة الُمتقدفم 

 . حيُث تجد أن الالعب ُينمَّى حتى الجامعة، ثم يتجه نحو الممارسة االحترافية لها
انها من الشباب، ال تهتم بربط في حين أن الجهات المعنية في بالدنا، التي تتكون غالبية سك

 .الرياضة مع التعليم، وتترك للصدفة خروج رياضيين محترفين فيها
في تكوين جيل صحي ُممارس وُمحب للرياضة، : كيف تُنمفي الرياضة النشء؟ بأن ُتساهم أوالً 

رس بصورٍة خاصًة وأننا مجتمع يرتفع فيه أمراض السمنة والسكري، وقلياًل ما نشاهد الرياضة في المدا
 .رئيسية، ونترك الممارسة للكيف الشخصي

يها، كما ُتعل مهم روح تقبُّل الهزيمة وروح التنافس : ثانياا   بأن ُتعلفم وتُنمفي روح التنافس بين الشباب وتُقوف
 .الشريف

 
 .بأن ُتعلفمهم روح العمل كفريٍق واحد، وتبعد عنهم روح الفردية :ثالثاا  
لتخطيط والترتيب والتنفيذ، واالستماع للقائد الُمدرفب ِفي الملعب، وهو ما يفتقده الكثير من ُتعلفمهم ا :رابعاا  

 .شبابنا
وبالتالي الرياضة تفيد وال تضر، ونحتاج إلى أن يتم دعمها في المدارس، بحيُث ُيعَطى لها وقت أكبر، 

 . بنا في إعادة بناء اإلنسانوتعود المنافسة بين المدارس والمناطق وفي كافة أنحاء المملكة إذا رغ
 .وال ننسى الفوائد االقتصادية التي يمكن أن ُتجَنى منها على مستوى الدولة، وعلى مستوى األفراد
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نجاح الرؤية من خالل إيجاد وتنمية روح   وبالتالي تتضح لنا أهمية الرياضة في بناء المستقبل، وا 
لفرد، ويتم تعليمه مهارات مهمة، ومن هنا نجد جديدة مبدعة وُمطو رة ُيطلق من خاللها إمكانيات ا

 .الموهوبين وندعم اإلبداع
 .التنمية المستدامة وعالقتها بالرياضة : المبحث  الثاني   

 .   التنمية المستدامة وأهدافها:    المطلب األول
 .  تعريف التنمية المستدامة:   أول   
 : " مفهوم التنمية المستدامة -

 :مي للتنمية المستدامةالمفهوم العل -2
: إن التنمية المستدامة تتطلب االهتمام ليس بالنمو االقتصادي المائي فحسب، الذي يعرف النمو بأنه

تطور االقتصاد وانتقاله من حالة إلى حالة أفضل، أي نمو الدخل القومي فقط، بل بالوقت ذاته بالتنمية 
تغير : ي تتفق جميع التعريفات للتنمية المستدامة على أنهااالقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية، والت

حضاري يستهدف االرتقاء بالمجتمع اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وثقافية، وتوظيف كل الموارد المائية 
 .1والطبيعية والبشرية من أجل صالح الجميع

مامات الحكومات وتعتبر وسيلة منذ التسعينيات من القرن العشرين أصبحت التنمية المستدامة من جل اهت
لتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين مختلف األجيال، وتشكل التنمية المستدامة أداة لمعالجة المشكالت 
المختلفة والمتنامية لألفراد، ويعتبر الفقر والركود المزمن الذي تعيش فيه البلدان النامية إحدى هذه 

ة يعالج المشكالت السابقة التي خلفتها طرق التنمية السابقة من المشكالت مما يتطلب خلق نموذج للتنمي
 2الخ.... فقر وبطالة وتفاوت اجتماعي وتلوث بيئي 

وهذا ال يعني بأن عملية التنمية المستدامة سهلة ويمكن الوصول إليها بسهولة ولكن ال بد من السعي  
مة التي تعد عملية معقدة ومتعددة األبعاد لتحقيق الغايات واألهداف المرجوة من نموذج التنمية المستدا

والتي تجمع بين اإلنصاف والكفاءة بين األجيال من النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وهناك 
العديد من الدراسات تؤكد الطبيعة اإلشكالية المفهوم التنمية المستدامة، غير أن تجارب التنمية في العالم 

                                                             

- 1 Remigijus Ciegis and others, The Concept of Sustainable Development and its Use for 
Sustainability Scenarios Engineering Economics (2). 2009, p 28 

 .260، ص2225لطفي، على التنمية االقتصادية، جامعة القاهرة،  - 2
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متوقع في معدل النمو االقتصادي حيث زادت الدخول القومية بمعدالت الثالث حققت نجاحا غير 
 .1مرتفعة

في حين زاد عدد الفقراء دون خط الفقر بأعداد كبيرة جدا، لذلك كان على خطط التنمية أن تأخذ بعين 
عداد االعتبار العناصر التالية لمعالجة مشكلة الفقر التي لم تستطع طرق التنمية التقليدية أن تخقف من أ

 :الفقراء على المستويين المحلي والدولي
كل من  بأن رصيد الموارد داخل: توسيع مجاالت حصول الفقراء على زيادة دخولهم ويمكن القول -2 

المدينة والقرية وبينهما يعكس أولوية حضرية أكثر مما يركز على المساواة أو الفاعلية بمعنى أن 
تم توزيعها بين األرياف والمدن دون إنصاف لهذا يظل الفقراء فقراء الموازنات الحكومية وعوائد التنمية ي

 .2كما جاء في نظرية الحيز الحضري لميخائيل لبتون 
 . ضمان حصول الفقراء على الخدمات االجتماعية واالقتصادية -0
 . توفير الحاجات األساسية للفقراء للتمكن من الحصول على الحد األدنى الالزم للحياة -0 
الواقع  مشاركة الفقراء في اتخاذ القرارات الكفيلة بتلبية حاجاتهم حتى تكون خطط التنمية أقرب إلى -4

 .3وغير محابية ألصحاب المشاريع على حساب الغالبية من السكان
نما تغيرات اجتماعية وترسيخ للمفاهيم والقيم الصحيحة  فالتنمية اليوم لم تعد أرقام ومؤشرات اقتصادية وا 

األفراد في صنع القرارات إضافة إلى بيئة خالية من عوامل التلوث وكذلك نشر التعليم وتبني  ومشاركة
 .4المعرفة من أجل مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي 

 : تعريف التنمية المستدامة -0-0

الف مفهوم تعريفا لهذا النوع من التنمية، بسبب اخت 12تتعدد تعريفات التنمية المستدامة، فهناك أكثر من 
التنمية من بلد إلى أخر، وعموما ورد مفهوم التنمية المستديمة ألول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة 

                                                             
1 --Dzemydiene, D, Preface to sustainable development problems in the issue. Technological and 
Economic Development of Economy, 14(1), 2008, p9. 

2 - Romano donoto, sustainable rural development projet GCP, FAO, Syria 2002. p53 

3 - J.Kozlowski and G.Hill, Towards planning for Sustainable Development A Guide for the Ultimate 
Environmental Threshold (UET) Method Ashgate publications, Sydney, 1998,p6 

4 -  
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تلك التنمية التي تلبي حاجات : "، وعرفت هذه الكمية في هذا التقرير على أنها2911والتنمية عام 
 .1".جياتهمالحاضر دون المساومة على قدرة األجيال المقبلة في تلبية حا

بشكل أكثر عمومية والتي تشمل إنشاء نظام اجتماعي واقتصادي  Barbier)عرفها  2919وفي عام 
زيادة في الدخل الحقيقي، وتحسنا في مستوى التعليم، وتحسين : يضمن الدعم لتحقيق األهداف التالية

 .2صحة السكان
إلنتاجية لألجيال المقبلة وتركها على فعرفها بأنها عدم اإلضرار بالطاقة ا(  2992)أما روبرت سولو 

الوضع الذي ورثتها األجيال، فالطاقة اإلنتاجية ليست فقط الموارد االستهالكية التي تستهلكها األجيال 
الحالية؛ بل تتعدى ذلك إلى نوعية الطاقة اإلنتاجية التي تشمل باإلضافة إلى جانبها المادي الجانب 

لى طبيعة وحجم االدخار ونوعية االستثمار لهذه الفوائض واالستهالك المعنوي أو المعرفي والتي تشمل ع
 .3الرشيد للموارد الحالية والمستقبلية

 :ومن التعاريف للتنمية المستدامة يركز على جانب من الجوانب ومنها

تؤدي إلى استخدام الموارد الطبيعية المتجددة، بطريقة ال : "يعرف التنمية المستدامة بأنها:"  الجانب البيئي
فنائها أو تدهورها أو تناقص قدراتها بالنسبة لألجيال المقبلة مع الحفاظ على رصيد ثابت غير متناقص 

 ".من الموارد الطبيعية
تركز على اإلدارة المثلى للموارد للحصول على الحد "أن التنمية المستدامة :"  الجانب القتصادي 

لحفاظ على نوعية الموارد واستخدام الموارد على أن ال يقلل األقصى من منافع التنمية االقتصادية شرط ا
كما وتعني بالنسبة للدول المتقدمة خفضة في مستوى استهالك الطاقة ". من الدخل الحقيقي في المستقبل

والموارد، أما بالنسبة للدول النامية توظيف الموارد من اجل رفع مستوى معيشة المواطن والحد من الفقر 
 .ضمان تنمية دخل الفرد في المستقبل ليس بأقل من الجيل الحاليوبشكل أشمل 

                                                             
، المجلس الوطني 201اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشتركة، ترجمة محمد كامل عارف، سلسلة عالم المعرفة عدد  - 1

 .95م ، ص 2292للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
2 - Rebert Goodland, neoclassical economic and principles of sustainable development, ecological 
modeling, 1987,p36. 
3 - . Amil markandesa, natural environments and social rate of discount, project apprasisal, 1988,p11. 
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استخدام تكنولوجيا جديدة أنظف وأقدر على إنقاذ " عرف التنمية المستدامة بأنها  الجانب التكنولوجي 
 .1الموارد الطبيعية بهدف الحد من التلوث والمساعدة على تحقيق استقرار

، باإلضافة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وخاصة "نالمناخ واستيعاب النمو في أعداد السكا
من المالحظ اتفاق مفهوم التنمية المستدامة ومفهوم التنمية في نقاط واختالفهما في نقاط . في الريف

أخرى، حيث إن التنمية المستدامة والتنمية يتفقان على تحويل النمو الكمي االقتصادي إلى تنمية متكاملة 
ة واجتماعية، كما أن التعاريف السابقة تخلط بين مكونات التنمية ومتطلباتها، وتتميز التنمية اقتصادي

المستدامة عن التنمية بالمفهوم التقليدي بوضوح البعد البيئي لالستدامة، والتأكيد على هذا البعد في 
، التي تتناولها التنمية المفهوم المتكامل االقتصادي واالجتماعي والبيئي، بحيث تشكل الموارد الطبيعية

المستدامة عناصر  مشتركة بين االقتصاد والبيئة، بحيث تشكل التنمية المستدامة حافزا للتفكير والممارسة 
 .2واإلبداع؛ وبناء عليه يمكن صياغة تعريف شامل للتنمية المستدامة

اتية، تسعى إلى العدالة عملية مستمرة ديناميكية لها أوجه اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسس: بأنها 
لى رفع الشتوية المعيشية والتعليمية والصحية ألفراد المجتمع وتحسين إدارة وحماية البيئة  االجتماعية وا 
والموارد الطبيعية والمادية وتنويعها واستغاللها بالشكل األمثل، بما يضمن استدامة هذه الموارد لألجيال 

 .ي والحضاري والتاريخي الوطني للمجتمعاتالقادمة مع الحفاظ على الموروث الثقاف
 : التنمية المستدامة والبيئة -2

إن االعتقاد السائد بأن التنمية المستدامة جاءت كردة فعل على المشكالت البيئية التي ظهرت في       
لتعامل العالم نتيجة لتطبيق الوصفات التنموية ليس كامال ألن المشكالت البيئية هي نتيجة وال يمكن لنا ا

معها بغض النظر عن الظروف التي قادت إلى هذه المشاكل أي األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، فالسياسات واالستراتيجيات التي تعتمدها الدول في جميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية 

النتيجة بدون تغير الظروف التي سببت الخلل البيئي الذي قاد بدوره إلى الفقر والالمساواة ،أي أن معالجة 
 .أدت إليها يعتبر أمرا غير اقتصادي

                                                             
1 - Ciegis, R., & Ciegis, R. (2008). Laws of Thermodynamics and Sustainability of Economics 
Engineering Economics(2), p17 
2 - James Gustare, the environment, the greening of technology,development, 1989, p30. 
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مما ال يدع مجال للشك بأن المشكلة ليست بيئية يصعب على العالم حلها، بقدر ما هي الظروف التي 
سادة خالل عملية التنمية، أي األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي رافقت عملية التنمية باإلضافة إلى 

ع الثقافية والفكرية والعلمية؛ أي أن واضعي السياسات التنموية ال يأخذون بعين االعتبار األوضا
خصائص كل منطقة جغرافية إال عندما تحقق عوائد اقتصادية مثل توفير التكاليف أو تحقيق ميزة 

وهذا التركيز حال دون أن يتضمن اتجاه التحديث اإليكولوجي االحتياجات االجتماعية . تفضيلية
واالقتصادية األوسع التي تعتبر ضرورية في التحول تجاه مزيدا من االستدامة، مما يؤدي إلى مشكالت 
بيئية يصعب حلها فال بد عند التخطيط للتنمية أن نأخذ بعين االعتبار البيئة المحيطة وظروفها وهي على 

 :الشكل التالي
 . مستوى التقدم االقتصادي ودرجة التقدم التكنولوجي• 
 . يعة المجتمع وتنظيمه والعادات والتقاليد والقيم المجتمعيةطب 
 .الطاقة المعرفية، والبيئة السياسية الحاضنة• 

ومما سبق فإن اقتصار مفهوم التنمية المستدامة على الجوانب البيئية أمرا غير عقالني بدون التطرق إلى 
 .1قيقة وراء الفقر وعدم المساواة األسباب الكامنة وراء المشكالت البيئية التي هي األسباب الح

 اهداف التنمية المستدامة  : ثانيا     
 : أهداف التنمية المستدامة -2

إن أهداف السياسات االقتصادية لمختلف نماذج التنمية ال تزال قاصرة عن مواجهة المشكالت         
ستمرت لفترة طويلة تعتمد على االقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية خاصة وان هذه البلدان ا

الوصفات المستوردة وابتعاد اآلراء واألفكار والنظريات عن الواقع العملي وعدم استطاعتها اقتراح حلول 
عملية للمشاكل االقتصادية المتفاقمة، وحاول بعض العلماء خلق بعض الميزات األخرى للبيئة المحلية 

ليدية التي هي داعمة للحركات االجتماعية واالقتصادية بمعنى التي تؤدي إلى ثقافة سياسية أكثر غير التق
، ويمكن لنا عرض أهداف التنمية " أنه ال يوجد اكتمال النماذج التنموية في حال إهمال الجوانب الثقافية

 : المستدامة فيما يلي

                                                             
1 - Robert Paterson and Devashree Saha, The Role of 'New' Political Culture In Predicting City 
Sustainability Efforts, csd, 2010, u texas.usa, p6. 
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 : أهداف التنمية المستدامة في المحيط الحيوي - 0
على النظم البيئية، التي يعتمد عليها اإلنسان في استمراريته، وجعل تسعى التنمية المستدامة إلى الحفاظ 

العمليات التي تحدث على هذه الموارد من أجل تحويرها واستخدامها عمليات سليمة، تضمن عدم نضوبها 
وتكفل الثمن الالزم لتجدها حيث تعتبر قضية االلتزام بالقضايا التنموية وتكاليف الوصول إلى أهدافها 

العائدات على المدى  ألغلب االستثمارات وخاصة في البلدان الفقيرة حيث تتسبب في إضعافتعبئة 
القصير، لذلك ال بد من مشاركة قطاع الخدمات المالية إلى جانب القطاعات األخرى التي تؤثر على 

يل االستثمارات بشكل غير مباشر من خالل تأثيرها على سلوكيات واستراتيجيات االستثمارات على سب
 :المثال

االستثمار الجديد  عند تقييم العوائد المحتملة والمخاطر من األصول المختلفة وفرص :التحليل المالي•  
 . : ونوعية ومدى تقيم التكلفة البيئية للمشاريع

 عند تحديد مخاطر التصنيف االئتماني للصكوك التي تمول الديون مثل :التصنيف الئتماني

 . تعتمد أغلب االستثمارات على القروض في تمويل استثماراتها  القروض والمستندات، حيث
عادة التأمين•   .1عند تحديد المخاطر وااللتزامات طويلة األجل: التأمين وا 

وتساهم العالقات داخل المجتمع في تحسين ظروف البيئة المحيطة من خالل توزيع المخاطر المحتملة 
ل حل المشاكل الناتجة عن الملكية المشتركة فكلما كانت بين مكونات المجموعات االجتماعية ومن خال

الروابط االجتماعية قوية أدى ذلك إلى حماية اإلدارة المشتركة للملكية الجماعية وقد اعتبر رأس المال 
 .االجتماعي هو الحلقة المفقودة في التنمية التي يجب العمل على إكمال ارتباطها بمكونات االستدامة

 :نمية المستدامة في المحيط التكنولوجيأهداف الت - 2 

تسعى التنمية المستدامة الكتشاف واستخدام وسائل تقنية ذات أضرار بيئية محدودة، وتهدف إلعادة تدوير 
المواد والنفايات واالستفادة منها في مجاالت الطاقة والصناعة، باإلضافة إلى ترشيد وتحسين اختيار مواقع 

كل مشروع يعالج نفاياته ومخلفاته، باإلضافة إلى االستفادة من التطورات المشروعات الصناعية، وجعل 
السريعة للتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الرقمية حيث يتوقع تغيرا كبيرا في هيكل اإلنتاج ونوعيته والزمن 

المجال إلنتاج  الالزم لإلنتاج مع اختراعات جديدة مثل الطابعات الرقمية ثالثية األبعاد التي يمكن أن تتيح
                                                             
1 - Mistra, Sustainable Investment - Towards a New Role for Institutional Investors 2004, Stockholm 
.p2 
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ويعد التغير االيجابي لمعدل استخدام التكنولوجيا . عدد من المنازل في ساعة واحدة فقط وقس على ذلك
في الوصول إلى أهداف محددة من خالل مجموعة المعارف والمهارات له تأثيرات مباشرة على النشاط 

عدم وجود إقصاء اجتماعي الذي  االقتصادي الكلي وضمان استخدم هذه المهارات والخبرات بشكل يكفل
يعكس بوجوده مزيد من الجرائم والعنف وانهار المجتمع، أي أن التكامل بين مكونات التنمية المستدامة 

 .1شديد الحساسية ألي تغير
 أهداف التنمية المستدامة في المحيط الجتماعي - 4

رأس المال االجتماعي في عملية هناك أهداف للتنمية المستدامة في المحيط االجتماعي وهناك دور ل
التنمية بسبب تحفيزه اآلثار المترتبة على القضايا االجتماعية وتعمل التنمية المستدامة كطريقة تفكير 
بالسعي للوصل للتوازن بين الموارد المتاحة والحاجات األساسية، وتحقيق العدالة االجتماعية بين األجيال 

بيعية والمادية المتجددة وغير المتجددة، وترشيد استخدام كافة من حيث نصيب كل جيل في الموارد الط
الموارد ووضع أولويات الستخداماتها كافة، باإلضافة إلى التعاون الدولي واإلقليمي لمواجهة متطلبات 

 .2البيئة ومشاكلها
ماعية والبيئية وبالتالي فالمشاركة الشعبية الواسعة في تخطيط وتنفيذ ورقابة السياسات االقتصادية واالجت 

على الصعيد المحلي واإلقليمي وعلى مستوى الدولة له مساهمة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
بما يوفره من عالقات اجتماعية ذات ثقة عالية تسمح بإمكانية تدفق المعلومات بين العوامل االقتصادية 

تبادلة في المجتمع تحد من الحاجة إلى البحث عن بشكل أفضل مثل توفر المواد والعمالة؛ وتوفر الثقة الم
مصداقية المعلومات من أجل العملية التنموية وبالتالي تحد من التكاليف والروابط االجتماعية بين كل من 

 .3األفراد والمنظمات والحكومات تقلل من الحاجة إلى وجود الرقابة العامة المعلنة
ع مثل  التنظيم الذاتي يكون أكثر كفاءة وقدرة على المحافظة على فاالتفاقيات الطوعية بين أفراد المجتم 

بقاء واستمرار االستدامة في التنمية، وعلى الرغم من تقسيم األهداف إلى عدة فروع غير أنه بهدف فهم 
كل هدف على حدى؛ وهي بالحقيقة مجتمعة متكاملة يمكن الوصول إليها عن طريق العمل الجماعي في 
                                                             
1 - D Pearce, G Atkinson, The concept of sustainable development: An evaluation of its usefulness ten 
years after Brundtland, 1998. UK, CSERGE, p5 
2 - Helen Tregidga, Kate Kearins, The Politics of Knowing, Organizational Sustainable Development, 
2012, Sagepub, p2 
3 - Aleksi Aleksiev and Ivan Penov, The drole of capital for sustainable use of the fragmented land in 
Bulgaria, IDARI, 2006, p3 
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والجانب المحلي المتمثل بالحكومات الوطنية، بحيث ال يمكن تحقيق استدامة بيئية وهناك الجانب الدولي 
فقر في المجتمع حيث سيعمل الفقراء دوما على خرق القوانين بهدف تلبية احتياجاتهم وسيعارضون كل 

 .سياسة لم تنبع من احتياجاتهم األساسية
 مية المستدامة الرياضة ودورها  في تحقيا التن:  المطلب الثاني  

يمثل المجال الرياضي احد المجاالت التنموية والحيوية للتنمية المستدامة والتي تسعي إلى المحافظة على 
الموارد الطبيعية والطاقوية والثروات الموجودة واستغاللها بطريقة فعالة والحفاظ عليها لألجيال القادمة ، 

دول المتقدمة كمورد هام القتصاد هذه الدول واحد الموارد وأضحت الهياكل والمنشآت الرياضية اليوم في ال
الهامة وتساعد في خلق الثروة واحد القطاعات التي تساعد في التنمية المستدامة من مختلف الجوانب 
االجتماعية والثقافية والحضارية والبيئية وتعتبر كذلك احد الموارد السياحية لهذه الدول نظير جماليتها 

احبة للتغيرات والتطورات التكنولوجية الحديثة ، ورغم المجهودات الكبيرة التي قامت بها وهندستها المص
الجزائر منذ االستقالل إلى يومنا هذا من االستثمار في المجال الرياضي وخاصة جانب المنشآت 

يق الرياضية والمشاريع المنطلقة بوتيرة سريعة إلنجاز وتشييد منشآت رياضية لجميع الرياضات لتحق
األهداف العامة للدولة وتحيق أهداف وطموح الرياضيين أو المواطن في الجزائر، تبقى معظم المنشآت 
الرياضية ال تستجيب لمعايير التنمية المستدامة والتي راهنت عليها الدول الكبرى في تحقيق أهدافها 

 .وبرامجها
 :خاتمة 

ا في تحقيق التنمية المستدامة في من خالل  ما سبق نستنتج أن للتنمية الرياضية دورا مهم
الجزائر، اذا تم استغالل الموارد البشرية والمادية أحسن استغالل فالجزائر بلد ينعم بمؤهالت تمكن التنمية 
الرياضية من دفع عجلة التنمية بالبالد نحو األمام،  خصوصا وأنها  مقبلة على احتضان ألعاب البحر 

، مما حتم عليها انشاء مركبات رياضية جديدة كالملعب 0200ان األبيض المتوسط بمدينة وهران، جو 
األولمبي بوهران وصيانة المالعب التي ستحتضن هذه الدورة، إضافة إلى الوقوف على أهم المشاكل 
والصعوبات التي تعيق التنمية الرياضية في الجزائر وفي مقدمتها الفساد المالي والرياضي وسياسة 

 . هوي، وعدم تمكين أفراد النخبة الرياضية المحلية  من البروز في الساحة الرياضيةاإلقصاء  والتمييز الج
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 األساس القانوني للتنمية المستدامة: عنوان المداخلة 
 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم    حميدي فاطيمة /د

 
 المقدمة

ارتبط وجود االنسان منذ القدم بالبيئة التي يعيش فيها ألنها المحيط المكاني والزماني الذي يفرض 
ي بطبعه يؤثر ويتأثر بمن حوله في المجتمع الذي غير أنه مادام هذا األخير كائن اجتماع. بقاءه مع غيره

استقر به فهو من يشترك مع البقية مهما كان جنسه او لونه او عرقه او دينه بدون تمييز في تكوين 
 .االسر ثم الجماعات فالدول

لقد أصبح موضوع البيئة مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة في كل القطاعات وطنيا ودوليا 
منذ بداية القرن الثامن عشر الركيزة األساسية الجتماعات الدول من اجل التشاور والمشاركة في فكان 

اتخاذ قرارات هامة لإلنسان في كل المعمورة من اجل الحفاظ على البيئة  التي تعد مصدرا لعيشه وكيفية 
بالبيئة عبر عدة على هذا األساس اهتمت هيئة األمم المتحدة .  الوصول الى تنمية شاملة لبالده 

اين انعقد المؤتمر المعني بالبيئة البشرية بالسويد، اللجنة العالمية المعنية بالبيئة  2910محطات منذ سنة 
بالبرازيل ، دورة الجمعية  2990، مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية سنة  2911والتنمية سنة 

 0220، مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة سنة  2991نة العامة لألمم المتحدة االستثنائية للبيئة س
، قمة األهداف اإلنمائية لأللفية  0221، اجتماع رفيع المستوى لبيان األهداف اإلنمائية لأللفية سبتمبر 

بنيورك، اجتماع خاص لتحقيقي  0220، مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة سنة  0222سنة 
وفي  0229بنيويورك، قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة سنة  0220ة لأللفية سبتمبر األهداف اإلنمائي

 . 0200لسنة + 92األخير قمة استكهولم 
تعريف للتنمية 2911لقد حدد الحضور في اجتماع اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية سنة 

رة األجيال المقبلة على تلبية حاجيتها لكن منذ المستدامة بانها تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقد
هذا التاريخ الى يومنا هذا اختلفت التعريفات بشان هذا المصطلح واتفقت كلها على ان البيئة والتنمية 

 .المستدامة عنصرهما المشترك ضمان حياة كريمة لإلنسان
ل هيئة األمم المتحدة إن ضمان تطبيق هذه القرارات الدولية على الصعيد اإلقليمي والمحلي جع

للتنمية المستدامة عبر تشريعاتها الوطنية  21تطالب الدول والمنظمات على التعاون في تحقيق األهداف 
وهذا ما جسدته الجزائر على ارض الواقع باعتبارها عضو في هيئئة األمم المتحدة ولها دور فعال على 

 .المستوى العربي واالفريقي
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انوني للتنمية المستدامة يتطلب اإلشارة الى ماهية التنمية المستدامة ثم ان الحديث عن األساس الق
 .التنظيم  القانوني الدولي والوطني للتنمية المستدامة 

 ماهية التنمية المستدامة: القسم األول 
يستوجب تعريف مصطلح التنمية المستدامة تحديد معنى كلمة التنمية واالستدامة ثم معرفة 

 .لمستدامة واصنافهاخصائص التنمية ا
 مفهوم التنمية المستدامة : المبحث األول 

 .يتطلب بيان مفهوم التنمية المستدامة تحديد مدلولها اللغوي ثم التعريف الفقهي والدولي لها 
 المدلول اللغوي لمصطلح التنمية المستدامة: المطلب األول

ة التي جاءت لغويا مشتقة من الفعل وجود كلمتين ، كلمة التنمي1يفيد مصطلح التنمية المستدامة 
ويمكن النظر الى التنمية بانها عكس التخلف والذي بدوره . نما أي زاد من النماء أي الخير واإلصالح 

يقصد به توقف او تأخر او بطء في حركة تحقيق النمو او تحقيق في التقدم الى االمام بمعنى تخلف 
ة في مجتمع معين عن المستوى الذي كان يطمح ذلك المجتمع أساليب االجتماعية واالقتصادية والتكنلوجي

بلوغه في وقت معين،  اذ ظهر هذا المصطلح بعد حصول معظم الدول الستقاللها بعد الحرب العالمية 
فالتنمية هي عنصر أساسي لالستقرار والتطور اإلنساني واالجتماعي ، كما ان تعريفها يظل دوما . الثانية 

يعرفونها بانها  الريادة السريعة 2فعلماء االقتصاد . لعلمية والتقرير السياسية واالقتصاديمرتبطا بالخلفية ا
ام علماء االجتماع فيرونها تعبير اجتماعي . في مستوى اإلنتاج االقتصادي والدخل القومي واالسري

ية إلقامة مقصود ومخطط لتغيير سلوكيات االفراد وثقافاتهم، لكن علماء السياسية فيورون انها عمل
مؤسسات الدول السياسية والتزامها بالنهج الديمقراطي وفيما يخص علماء البيئة فهي بالنسبة لهم لها بعد 

في اللغة الالتينية القديمة 3بينما نعني بمصطلح االستدامة . بيئي بالمحافظة عليها من التلوث
عليه وترجع أصول المصطلح الى  تعني الحفاظ او االحتفاظ بالشيء وصيانته لإلبقاء  sustenereكلمة

ميالديين عند استخدام االلمان المصطلح في الغابات بحيث كان  مرتبط بالمنظور  29و21القرنين 
 .الطويل االجل نسبيا إلدارة الغابات 

 المدلول الفقهي والدولي لمصطلح التنمية المستدامة: المطلب الثاني 

                                                             
1
، صفحة  6202لتنمیة املستدامة ، مفهومها وابعادها  ومؤشراهتا، اجملموعة العربیة للنشر والتدریب، مدحت أبو النصر و یامسني حممد مدحت ، ا 

22 . 
2
-62، مدخل اىل تقییم السیاسات البیئیة العاملیة ، جملة حبوث اقتصادیة عربیة، العدد  62+06حسني شكراين ، من مؤمتر استكهومل اىل مؤمتر  ریو  

 .021، صفحة  6202،  62
3
 . 6206موقع الباحث العريب ، التنمیة املستدامة املفهوم واخلصائص، نوفمرب  
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المستدامة، فهناك من يرى بانها عملية تحقق فيها اختلفت التعريفات الفقهية لمصطلح التنمية 
التوازن بين األنشطة البشرية المتنوعة واستخدام الموارد الطبيعية بالطريقة التي تضمن تحقيق اشباع 
مستمر لحاجيات اإلنسانية لألجيال الحاضرة والمستقبلة معا وتحسين نوعية الحياة الفرد وتشتمل على 

وهناك من يؤكد بانها مجموعة من . لبيئي ، البعد االقتصادي، البعد االجتماعيابعاد رئيسية وهي البعد ا
السياسيات واإلجراءات التي تتخذ لالنتقال بالمجتمع الى وضع افضل باستخدام التكنلوجيا المناسبة للبيئة 

لمحافظة على لتحقيق التوازن بين بناء الموارد الطبيعية وهدم االنسان لها في ظل سياسية عالمية ومحلية ل
هذا التوازن بين بناء الموارد الطبيعية وهدم االنسان لها في ظل سياسة  محلية وعالمية  للمحافظة على 

كما هناك من أضاف بان التنمية المستدامة هي عملية  التي تهدف الى تحقيق الحد األعلى . هذا التوازن
ح من موارد متجددة والحرص على من الكفاءة االقتصادية للنشاط إلنساني ضمن حدود ماهو متا

لمصطلح التنمية المستدامة ظهر ألول مرة عند عقد 1اما المدلول الدولي  .احتياجات األجيال القادمة
اين تم  الربط بين البيئة والتنمية   2910جوان  21الى 9مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية من 

برنامج األمم المتحدة للبيئة ،  ثم بعد عشر سنوات من هذا اللقاء وتحديد اولي لمفهوم االستدامة بإحداث 
عقد اجتماع لتحيين الميثاق العالمي للطبيعة واستحداث للجنة العالمية للبيئة والتنمية التي سميت بلجنة 

ر اذ عرفت التنمية المستدامة بانها التنمية التي تلبي حاجات الحاض 2براتنلد تحت شعار مستقبلنا المشترك
: دون مساومة على قدرة األجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم وهي تحتوي على مفهومين أساسيين وهما 

مفهوم الحاجات وهنا نخص بالذكر حاجات الفقراء والتي ينبغي ان تعطى لها األولوية  ، ومفهوم القيود 
. ة لحاجات الحاضر والمستقبل التي تفرضها التكنلوجيا والتنظيم االجتماعي على قدرة البيئة في االستجاب

 .لكن يمكن استنتاج ان التنمية المستدامة تستخلص في اربع كلمات الكفاية لكل البشر ولالبد
 خصائص التنمية المستدامة ومجالتها: المبحث الثاني 
 خصائص التنمية المستدامة: المطلب األول 

 :تتمثل في 3تتميز التنمية المستدامة بخصائص حددها الفقه 
تعتبر التنمية المستدامة تنمية عبر جيلية أي انها عملية تحويل من جيل الى جيل أي ان التنمية 

الى 02المستدامة ال بد ان تحدث عبر فترة زمنية ال تقل عن جيلين أي ان الزمن الكافي يتراوح مابين 
 .سنة 92

                                                             
1
 .6266موقع هیئة األمم املتحدة ، املؤمترات والوثائق ، ابریل   
 .22، الصفحة  0616اللجنة العاملیة للبیئة والتنمیة ، مستقبلنا املشرتك ، سلسلة املعرفة ، حممد كامل العارف ،  2

3
 . 6206العريب ، التنمیة املستدامة املفهوم واخلصائص، نوفمرب موقع الباحث  
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ت مختلفة اما عالمية ، تعد التنمية المستدامة تنمية تعتمد على القياس النها تحدث في مستويا
تعد تنمية مستدامة مختلفة االبعاد ، اذ قد يكون لها بعد اجتماعي، بعج اقتصادي وبعد  .إقليمية ومحلية

فيقال تنمية مستدامة اجتماعية فهي تهدف الى التاثير على تطور االفراد والمجتمعات بطريقة . بيئي
غير التنمية البيئية االقتصادية فيقصد بها  .تضمن توافر العدالة وتحسين ظروف المعيشة والصحة 

 .تطوير البنى التحتية االقتصادية ، لكن التنمية المستدامة البيئية هدفها المحافظة على الموارد البيئة
 مجالت التنمية المستدامة: المطلب الثاني 

التنمية اعية و القتصادية، التنمية االجتموهي التنمية ا 1تجمع التنمية المستدامة لثالث مجاالت
 .البيئية

يقصد بالتنمية االقتصادية كل اإلجراءات المستدامة والمنسقة  التي تتخذها الحكومات التي تسهم 
في تحسين المعيشة و تعزيز الصحة االقتصادية لمنطقة ما كراسمال البشري والبنى التحتية وهذا مايجعل 

هتم باإلنتاج في األسواق وارتفاع الناتج الخام التنمية االقتصادية تختلف عن النمو االقتصادي ألنه ي
 .للدولة

بينما تفيد التنمية االجتماعية تنمية عالقات االنسان المتبادلة وتحسين مستوى التعليم والثقافة 
 .والوعي والسياسية وضرورة اتاحة فرص المشاركة للحكومة ومنظمات المجتمع المدني 

البيئة التي نعيش فيها بالمحافظة عليها والمحافظة على لكن التنمية البيئية ترتكز على تنمية 
 .الموارد الموجودة بها، والعمل على تحقيق التوازن بين األجيال 

 التنظيم القانوني الدولي والوطني للتنمية المستدامة: القسم الثاني 
نمية للدول بعد نهاية الحرب العالمية الثانية على تظافر الجهود لتحقيق ت2حرص المجتمع الدولي 

الى يومنا  2910التي نالت استقاللها والحفاظ على البيئة ، اذ عقدت اجتماعات دولية عديدة منذ سنة 
كما استلزم . هذا لتعزيز تحقيق التنمية المستدامة ليس للدول الفقيرة بل حتى الغنية في عالم واحد مشترك 

بيق مضمون االتفاقيات بتشريعاتها الوطنية االمر أيضا فرض تنفيذ الدول األعضاء في هذه اللقاءات تط
 . 0220وهذا ما عملت الجزائر على تجسيده واقعيا منذ سنة 

 التنظيم القانوني الدولي للتنمية المستدامة: المبحث األول 
إلى اول مؤتمر مهتم بقضايا البيئة وهو مؤتمر ستوكهولم 3يعود تاريخ مصطلح التنمية المستدامة 

اين حدد مبادئ الحفاظ  2910جوان  21الى 9دة المعني بالبيئة البشرية بتاريخ من مؤتمر األمم المتح
                                                             

1
 . 6260رابح مرار ، مؤشرات التنمیة املستدامة على املستوى العاملي ، مؤمتر القدرات البشریة  العربیة 

2
 . 6266ابریل 62امحد بشارة ، التنمیة املستدامة ، املفهوم، االبعاد و املؤشرات ، جریدة مصر العربیة ، موقع تاریخ   

3
 .6266موقع هیئة األمم املتحدة ، املؤمترات ،ابریل  
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كما ساهمت الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة بدفع عجلة . على البيئة ببرنامج األمم المتحدة للبيئة 
ا واولوية للمحافظة على الطبيعة وتنوعه 2912اكتوبر 02االهتمام بالطبيعة وهذا بقرار اتخذته بتاريخ 

التعاون الدولي الن الجنس البشري جزء منها وحياة البشرية التتحمل التغيير فجذور الحضارات ممتدة من 
الطبيعة وهي من شكلت الثقافات وعليه فالعيش في تناسق مع الطبيعة يضمن لإلنسان فرصا اكبر إلبداع 

و عملت الجمعية العامة . 2910ر أكتوبر والتنمية فكانت النتيجة اعتماد الميثاق العالمي للطبيعة في شه
 2910ديسمبر  29لهيئة األمم المتحدة ايضا على انشاء اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية بتاريخ 

سنوات والعالقة الموجودة بين البيئة  4والتي عملت على البحث على مفهوم التنمية المستدامة لمدة 
 . بتقديم تقرير سمي بتقرير برونتالند تحت شعار مستقبلنا مشترك والتنمية المستدامة وانتهت سنة 
حضر االجتماع  2990جوان  24الى 0فيتعلق بمؤتمر ريو ديجانيرو من 1بينما المؤتمر الثاني 

دولة بعد عشرين سنة من مؤتمر ستوكهولم للتباحث حول قضايا تهم األرض لذلك سمي بقمة  219
هامة بالتنمية والبيئة خاصة مصطلح التنمية المستدامة اين توسع  األرض لكن استعرض األعضاء نقاط

كما نتج عن هذا المؤتمر . المفهوم ليشمل ابعاد النماء االقتصادي ، التطور االجتماعي و حماية البيئة 
اد االتفاقية االطارية بشان تغير المناخ، اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي و اعتم: نتائج تتمثل في 

لفائدة الفئات الفقيرة بتلبية الحاجيات األساسية كالغذاء والصحة والمأوى والتعليم   02جدول اعمال القرن 
وتشكيل لجنة التنمية المستدامة للبحث عن الطرقا لتي تجمع الشراكة بين الشمال والجنوب في قضايا 

لسياسيات الوطنية الراغبة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور هيئة األمم المتحدة والشفافية في ا
 .التنمية المستدامة، واعالن مبادئ إدارة الغابات
جوان 01الى 00لهيئة األمم المتحدة تتعلق بالبيئة ما بين  2ثم انعقدت قمة استثنائية للجمعية العامة

 . 02قررت تنفيذ جدول اعمال القرن  9+سميت بقمة األرض  2991
المتعلق بإعالن االلفية  99/0مجهوداتها اين صادقت على قرار رقم3لية ثم واصلت هذه الهيئة الدو 

القيم والمبادئ ، السلم واالمن ونزع السالح، التنمية : اهداف إنمائية وهي1لألمم المتحدة المتضمن 
واجتثاث الفقر، حماية البيئة كموروث مشترك، حقوق االنسان والديمقراطية والحكم الرشيد، حماية 

 .ن، تلبية الحاجات الخاصة للقارة االفريقية وتعزيز دور األمم المتحدةالمستضعفي

                                                             
1
 .0666تقریر األمم املتحدة املعين بالبیئة والتنمیة ، األمم املتحدة نیویورك  

2
 . 6266موقع اجلمعیة العامة هلیئة األمم املتحدة ابریل  

3
 . 6266، ابریل  وثائق هیئة األمم املتحدة ، البیئة ، موقع هیئة األمم املتحدة 
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ليجمع الدول حول موضوع  التنمية 1 0220سبتمبر 4اوت الى  01يأتي مؤتمر جوهنسبورغ من 
المستدامة ويتقرر بموجبه اإلعالن العالمي للتنمية المستدامة اين تم الربط بين التنمية االقتصادية والتنمية 

 .اعية وحماية البيئة وهذه الثالثية تشكل ركائز للتنمية المستدامةاالجتم
مؤتمراالمم المتحدة للتنمية المستدامة بمدينة ريو دي  2بعد عشر سنوات عقدت هيئة األمم المتحدة

وهذا حت يجدد قادة العام التزامهم الدولي بتحقيق  02+سمي بريو  0220جوان 00الى 02جانيرو من 
مة واعتمادهم على التغيرات الجديدة في العالم كمسالة االقتصاد األخضر كجزء من التنمية المستدا

ما أدى الى تحرير .موضوع التنمية المستدامة وتحديد المؤسسات الملزمة بتنفيذ خطط التنمية المستدامة
 .الوثيقة الختامية تحت تسمية المستقبل الذي نصبو اليه

سميت بقمة  0229سبتمبر 09بتاريخ 3األمم المتحدة قمة  وفي األخير عقدت الجمعية العام لهيئة
تحت تسمية تحويل عالمنا خطة التنمية  0229األمم المتحدة العتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد 

فالغية من هذه القمة تعزيز السالم العالمي وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .  0202المستدامة لسنة 
 .غاية 219هدف و 21سبقا تحتوي هذه الخطة على التي كانت مسطرة م

 التنظيم القانوني الوطني للتنمية المستدامة: المبحث الثاني 
لقد اعتمدت الجزائر منذ اعالن هيئة األمم المتحدة لأللفية كل االتفاقيات الدولة المذكورة أعاله  

ا عدة نصوص قانونية كقانون رقم لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وجسدت ذلك فعليا بإصداره
المتعلق بحماية المناطق  20-24المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، القانون رقم  20-22

المتعلق بحماية الساحل وتنميته، القانون رقم  20-20الجبلية في اطار التنمية المستدامة ، القانون رقم 
الكبرى وتسيير الكوارث  في اطار التنمية المستدامة ، القانون رقم  المتعلق بالوقاية من االخطار 24-20
المتعلق ب  21-21المتضمن المجاالت المحمية في اطار التنمية المستدامة، القانون رقم  22-20

المتعلق ب الموارد البيولوجية  24-21تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتتثمينها ، قانون رقم 
 .المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها 29-22والقانون رقم

 : الخاتمة
بالرغم من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة غير أن جائحة كورونا اثرت سلبا على تنفيذ 

في انتظار ما ستسفر عنه قمة . هذه الخطة العالمية بعدما ارتفعت نسبة الفقر من جديد ونسبة البطالة
 . 0200السويد جوان 

                                                             
1
 . ، هیئة األمم املتحدة نیویورك 6226سبتمرب 2تقریر املؤمتر القمة العاملي للتنمیة املستدامة،   

2
 .، هیئة األمم املتحدة نیویورك 6206، للتنمیة املستدامة  62+تقریر األمم املتحدة لقمة ریو  

3
 .یورك، هیئة األمم املتحدة نیو  22قرار اجلمعیة العامة الدورة  
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على تحسين القدرة "Kid’s athletic " اثر برنامج تعليمي في العاب القو  لألطفال :عنوان المداخلة 
 على التوافا الحركي لد  تالميذ المرحلة البتدائية

   0بن قوة علي / د.أ،    2سليماني رحمة / د.ط
 mosta.dz-rahma.slimani.etu@univجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 2

 mosta.dz-ali.bengoua@univامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، ج0
 :ملخص

معرفة اثر تطبيق برنامج ألعاب القوى لألطفال في المدارس االبتدائية على تحسين تهدف الدراسة إلى 
تكونت عينة البحث من تالميذ السنة سنوات،  22_1التوافق الحركي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

بالنسبة للعينة االستطالعية اختيرت بالطريقة القصدية،  ( 29)تلميذ و 09الخامسة ابتدائي  وبلغ عددهم 
اعتمدنا على المنهج التجريبي،   واستخدمنا في هذه الدراسة برنامج تعليمي في العاب القوى لألطفال 

( ت)ومن اجل تحليل البيانات إحصائيا استخدمنا اختبار  الحركي،  ومجموعة من اختبارات التوافق
 ستونت والمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و ارتباط بيرسون عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية 

spssوجود فروق ذات داللة إحصائية  بين القياس القبلي  :، توصلنا في هذه الدراسة إلى النتائج التالية
البعدي لصالح القياس البعدي في كافة اختبارات التوافق الحركي،البرنامج التعليمي المقترح في والقياس 

تحسين القدرة على التوافق الحركي لدى تالميذ المرحلة العاب القوى لألطفال كان له اثر ايجابي في 
إدراج : أهمهاسنوات، وعلى ضوء هذه النتائج اقترحنا مجموعة من التوصيات نذكر  22-1االبتدائية 

العاب القوى لألطفال في منهاج درس التربية الرياضية للمدارس االبتدائية لما لها من تأثير ايجابي في 
االهتمام بتنمية صفة القدرة على ،.سنوات ( 22-1)تحسين أهم القدرات الحركية لدى التالميذ بعمر 

رات ضرورية ومهمة لبناء القاعدة األساسية التوافق الحركي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الن هذه القد
 .ألي فعالية رياضية

 برنامج تعليمي، ألعاب القوى لألطفال، التوافق الحركي، المرحلة االبتدائية: الكلمات المفتاحية
summary: 

The study aims to know the effect of the application of the athletics program for children in 
primary schools on improving the motor compatibility of primary school pupils 8-10 years, 
We relied on the experimental method, and we used in this study an educational program in 
athletics for children and a set of kinetic compatibility tests, and in order to analyze the data 
statistically we used Stunt's T-test, arithmetic mean, standard deviation and Pearson's 
correlation through the spss statistical packages program, In this study, we reached the 
following results: There are statistically significant differences between the tribal 

mailto:ali.bengoua@univ-mosta.dz
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measurement and the dimensional measurement in favor of the dimensional measurement in 
all motor compatibility tests, the proposed educational program in athletics for children had a 
positive effect in improving the ability of motor adjustment among primary school students 8- 
10 years, and in light of these results, we proposed a set of recommendations, the most 
important of which are: The inclusion of children’s athletics in the curriculum of the physical 
education lesson for primary schools because of their positive impact on improving the most 
important motor abilities of students aged (8-10) years. Interest in developing the ability of 
motor coordination among primary school students because these abilities are necessary and 
important for building the base Essential for any sporting event. 

Keywords: educational program; children's athletics; motor coordination; elementary school 

 :مقدمة/ 2

إن البحث العلمي هو أساس التطور والتقدم في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية و غيرها من 
المجاالت األخرى لذا أولت له الدول العالم اهتماما كبيرا وخصصت له ميزانية خاصة ومخابر ومجموعات 

ت في هذا المجال، وتعتبر التربية التي تعني بتطور البحث العلمي إضافة إلى الدور الذي تقوم به الجامعا
البدنية كغيرها من المجاالت والتي عرفت تطورا ملحوظا في اآلونة األخيرة وبحوث علمية متميزة اجتهد 
فها مختصين وباحثين في االختصاص والتي عادت بنتائج ايجابية على الفرد، كما تزايد االهتمام بها 

 .لف األجناس واألعمارعالميا، وأصبحت مطلب ضروري لكل فرد ولمخت

انتهجت التربية البدنية والرياضية منهاجا في مسار البرامج والدروس التعليمية في إطار المنظومة التربوية 
 .التي تهدف إلى تكوين وتقوية الفرد من النواحي الفكرية والحسية الحركية والنفسية واالجتماعية والبيئية

الرياضة ألعاب القوى لألطفال فى المناهج وتكون أساسي في مادة اهتمت وزارة التربية والتعليم بإضافة 
في المدرسة، حيث تم ضم ستة مسابقات ألعاب القوى لألطفال وهذا في منهج الصف الثالث، وهناك 

وثبة ) ، مسابقتين وثب (المتنوع \2سباق التتابع المكوكي للعدو، سباق الجري فورميال ) مسابقتين 
سباق رمي الرمح لألطفال ) ، واثنان من سباق الرمي (بقة المربعات المتقاطعةالقرفصاء لإلمام، مسا

،وفقا لتعليمات وشروط االتحاد الدولي أللعاب القوى، (لمسافة بعيدة، سباق رمي إلصابة هدف فوق حاجز
 . (0202لوتوس، ) .وجاء هذا تعاونا بين وزارة التربية والتعليم واالتحاد العماني أللعاب القوى

عتبار أن ممارسة النشاط البدني الرياضي يعتبر ضرورة من ضروريات الحياة بجميع مراحل العمر التي با
يمر بها الفرد خاصة في مرحلة الدراسة ألن نمو الجسم يتطلب نشاط بدني يساعده في ذلك بالنسبة 

اضية بشتى حيث يشير الدكتور أمين الخولي إلى أن األنشطة البدنية و الري. لجميع أعضاء الجسم



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

68 

 

أنواعها تعزز نمو األطفال والشباب من جميع النواحي الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والترويحية 
 (0222الخولي، ) .والصحية

كساب الفرد المهارات والمعارف  المرحلة االبتدائية هي البداية الحقيقية لعملية التنمية من الناحية الفكرية وا 
ة، حيث أنها مرحلة اكتشاف الذات و القدرات، كما أن للرياضة أهمية كبيرة للطفل في المتعددة والمتنوع

المرحلة االبتدائية من الناحية البدنية والنفسية والمهارية وحتى من الناحية الصحية، حيث أنها تساعد 
لى التحمل الطفل على تعلم مهارات حركية والتنسيق مع مختلف الحركات وزيادة ليونة الجسم والقدرة ع

 . والتحكم في توازن الجسم وغيرها من االنعكاسات االيجابية على جسم الطفل الممارس

تظم العاب القوى مجموعة من األلعاب الرياضية تنقسم بشكل أساسي إلى العدو والقفز والرمي، وقد اهتم 
 Kid’s " " قوى لألطفالالعاب ال" االتحاد الدولي أللعاب القوى باألطفال والناشئين وذلك بوضع برنامج 

athletic"  كطريقة حديثة يحتوي على مجموعة من األلعاب الرياضية واأللعاب التي تناسب األطفال وفقا
لخصائص النمو البدني النفسي لألطفال، هذا ما دفع بنا إلى دراسة وتجريب برنامج تعليمي من خالل 

اولين إدماج الجانب الترفيهي مع المحافظة على في مدرسة ابتدائية مح" العاب القوى لألطفال " برنامج 
 .خصوصية العاب القوى

ونظرا لمالحظات الميدانية للباحثين في المدارس االبتدائية الحظنا عدم إعطاء االهتمام الكافي في إشباع 
رغبة التالميذ في اللعب خالل حصة التربية البدنية والرياضية ، إضافة إلى قلة البحوث التي تهتم 

برامج التعليمية لتطوير الجوانب  البدنية للتالميذ في المرحلة العمرية،  األمر الذي دفع الباحثان إلى بال
اقتراح برنامج تعليمي في العاب القوى لألطفال وتطبيقه على التالميذ المرحلة االبتدائية الصف الخامس، 

وتطوير بعض الحركات األساسية مستعينين باالتجاهات الحديثة للتربية واألنشطة الرياضية لتحسين 
 :ومن هذا المنطلق يمكن أن نصيغ تساؤالت اآلتية  الخ،...كالحجل، الرمي، الجري، مشي

 :تساؤل رئيسي/ 0

هل للبرنامج التعليمي المقترح في العاب القوى لألطفال له أثر ايجابي في تحسين القدرة على التوافق 
 .سنوات ؟22-1مرالحركي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بع

 :التساؤلت الفرعية 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين نتائج القياسيين القبلي والبعدي في صفة التوافق بين العين -2
والذراعيين  بعد تطبيق البرنامج التعليمي المقترح في العاب القوى لألطفال على تالميذ المرحلة االبتدائية 

 سنوات ؟22-1من 

روق ذات داللة إحصائيا بين نتائج القياسيين القبلي والبعدي في صفة التوافق بين العين هل توجد ف -0
والذراعيين بعد تطبيق البرنامج التعليمي المقترح في العاب القوى لألطفال على تالميذ المرحلة االبتدائية 

 سنوات؟22-1من 

والبعدي في صفة التوافق بين  هل توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين نتائج القياسيين القبلي -0
الذراعيين والرجلين بعد تطبيق البرنامج التعليمي المقترح في العاب القوى لألطفال على تالميذ  المرحلة 

 سنوات؟22-1االبتدائية من 

 : فرضيات البحث-2

 :الفرضية العامة-

وافق الحركي لدى تالميذ إن البرنامج التعليمي المقترح في العاب القوى لألطفال  يساهم في تحسين الت
 .سنوات  22-1المرحلة االبتدائية من 

 :الفرضيات الفرعية -

توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين نتائج القياسيين القبلي والبعدي في صفة التوافق بين العين  -2
لة االبتدائية والذراعيين  بعد تطبيق البرنامج التعليمي المقترح في العاب القوى لألطفال لدى تالميذ المرح
 سنوات22-1من 

توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين نتائج القياسيين القبلي والبعدي في صفة التوافق بين العين  -0
والرجلين بعد تطبيق البرنامج التعليمي المقترح في العاب القوى لألطفال لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من 

 سنوات 1-22

ائيا بين نتائج القياسيين القبلي والبعدي في صفة التوافق بين الذراعيين توجد فروق ذات داللة إحص -0
والرجلين بعد تطبيق البرنامج التعليمي المقترح في العاب القوى لألطفال لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من 

 سنوات 1-22



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

70 

 

 :أهداف البحث/ 4

رة على التوافق الحركي لدى التالميذ في إعداد برنامج تعليمي في العاب القوى لألطفال  لتطوير القد  -2
 .     سنوات (22-1)المرحلة االبتدائية بعمر

التعرف على تأثير البرنامج التعليمي المقترح  في تحسين التوافق الحركي لدى التالميذ في المرحلة  -0
 .سنوات( 22-1)االبتدائية بعمر 

 :التعريف بمصطلحات البحث/ 5

 :البرنامج التعليمي _ 5_1

 :التعريف الصطالحي 

هو معلومات تقدم خطوة للطالب وتساعده على التعلم من خالل االنتقال بين المعلومات المقدمة في 
نقال عن هيفاء بنت ابراهيم بن حبيب الشيبي، منى بنت عمر . ) البرنامج حسب قدرة الطالب واستيعابه

 (204صفحة  ،0202زروال و نواصر، ) (.91، ص 0224بن علي العمر، يوليو 

 :التعريف اإلجرائي 

البرنامج هو عبارة عن مجموعة من األنشطة التربية في شكل تمارين والعاب رياضية تناسب  فئة معينة 
 .يحتوي على مجموعة األهداف التي يجب تحقيقها

 :المرحلة البتدائية _ 0_5

 :التعريف الصطالحي 

ل التمرس على طرق التفكير السليم وتؤمن له الحد األدنى مرحلة التعليم األولى بالمدرسة التي تكفل للطف"
من المعارف والمهارات والخبرات التي تسمح له بالتهيؤ للحياة وممارسة دوره كمواطن منتج داخل إطار 
التعليم النظامي، سواء أكان ذلك في مناطق ريفية أو حضرية ، وهو التعليم الذي يوثق الروابط بين التعليم 

إطار واحد متكامل ويهتم بالدراسات العلمية والمجاالت التقنية والفنية في جميع برامج  والتدريب في
 (02، صفحة 0220حثروبي، ). التعليم

 :التعريف اإلجرائي
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هي أول مرحلة في التعليم  والتي يتلقى فيها التلميذ مختلف الخبرات التعليمية والمعارف والمهارات 
 . يذ من مختلف الجوانب الشخصية واالجتماعية والمعرفية والعقلية والبدنيةاألساسية، تهدف إلى تنمية التلم

 :العاب القو  _ 2_5

 :التعريف الصطالحي 

هي تمارين وحركات رياضية تهدف إلى التنمية الجسدية المتناسقة لإلنسان تماشيا مع التنمية الذهنية فهي 
ولمبية ومقياس القدرات البشرية، وهي تحدي تعتبر أساس لجميع األلعاب الرياضية وعصب الدورات اال

 (00، صفحة 0202مداسي و عبورة، )(. 11نقال عن فتحي روضان، دون سنة، . ) للمسافة والزمن

 :التعريف اإلجرائي 

ركض ،  المشي ،  الوثب القفز ) هي أساس الرياضات حيث أنها تشتمل على العديد من الفعاليات 
 ( الطويل والعالي والرمي 

 :العاب القو  لألطفال _ 4_5

 : التعريف الصطالحي

م، تولت مجموعة العمل الخاصة بمسابقات االتحاد الدولي أللعاب القوى لألطفال 0222في ربيع عام 
المبادرة وطورت مفهوم مسابقة األطفال التي تبرز بوضوح الخروج عن نمط العاب القوى التي يمارسها 

) بمسابقات االتحاد الدولي أللعاب القوى لألطفال، وبعد ذلك في عام الكبار، ويعرف هذا المبدأ الموضح 
إلى  1ابتكر االتحاد الدولي أللعاب القوى سياسة عالمية أللعاب القوى خاصة بناشئين من سن ( م0229

  (019، صفحة 0221ابو الطيب، ) .سنة 29

 :التعريف اإلجرائي 

 .ات العدو والرمي والقفز التي تتناسب قدرات األطفالعبارة عن العاب ترفيهية هادفة تحتوى على فعالي

 : التوافا_ 6_5

 :التعريف الصطالحي 
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أبو العال أحمد، ). قدرة الرياضي على أداء الواجبات الحركية المطلوبة بتوافق عصبي عضلي عالي 
 (0229، صفحة 2991

 :منهج البحث_ 8

 . لعاب القوى لألطفال ميدانيااستخدمنا المنهج التجريبي عن طريق تطبيق برنامج في ا

 :مجالت البحث _ 5

 :المجال المكاني  -2

مسكن  122قمنا بتطبيق البرنامج على تالميذ قسم السنة الخامسة ابتدائي بمدرسة بلبشير حمو،  حي 
 .خروبة بوالية مستغانم

 .تدائية أما التجربة االستطالعية أنجزت على عينة أخرى من قسم السنة الخامسة في نفس االب-

 :المجال الزمني  -0

 . 0229 –24 -21إلى غاية  0229 –01 -10لقد طبقنا البرنامج ابتدءا من تاريخ 

 –01–08وأعيدت بعد أسبوع في يوم  0229 –01-01أما التجربة االستطالعية امتدت من تاريخ  
0229 . 

 -22ارات البعدية يوم في و كانت االختب 0229 – 20 -09أما  االختبارات القبلية فكانت في تاريخ 
24- 0229 

 :المجال البشري  -2

تم اختيارهم بطريقة عمدية من   تلميذ كعينة دراسة 09تلميذ،  اخترنا منهم  11تتكون مجتمع البحث من 
 29أقسام السنة الخامسة بمدرسة بلبشير حمو وهم تالميذ بصحة جيدة ويتميزون بسالمة العقل والبدن و 

 22-1بحث مثلت العينة االستطالعية،  العينات من نفس الجنس تتراوح أعمارهم من تلميذ من مجتمع ال
 .سنوات 

 :متغيرات البحث_ 22

 برنامج تعليمي في العاب القوى لألطفال : المتغير المستقل
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 القدرة على التوافق الحركي: المتغير التابع

 :أدوات البحث _ 22

نحو أفضل وتحقيق ألهدافهم المنشودة مجموعة من األدوات  لقد استخدم الباحثان ألجل انجاز بحثهم على
 :التالية

 :المالحظة  -2

اإللمام النظري حول موضوع البحث من خالل الدراسة في كل من المصادر والمراجع المجالت،   -0
 .المحاضرات والملتقيات العلمية 

بعد ما عرضنا الوحدات " Kid’s athletic " برنامج تعليمي مكون من برنامج العاب القوى لألطفال _ 0
وحدات تعليمية،  1على المحكمين وضبطناها بما يناسب من ناحية المحتوى واألهداف والزمن،  وكانت 

 .دقيقة، ومدة البرنامج ثالث أشهر ونصف( 12) وحدات في األسبوع مدته( 20)عدد الوحدات 
 :األهداف التعليمية  البرنامج

 .ء العدو ألداء تردد عال الرتكاز القدمين أثناء مسابقة جري السلمالتحكم في هبوط القدمين أثنا

التمكن من أداء وثبة القرفصاء من مختلف الوضعيات مع تعلم كيفية امتصاص القفزة في مرحلة الهبوط 
 .    من الثبات ومن الوثب

 (.       2)التمكن من الجري السليم في سباق الفورميولى 

 . ع الجثوإتقان رمي الكرة من وض  

                                                                                                                                   .ضبط مسافة العدو والحواجز والعدو المتعرج 

 .    إتقان رمي الكرة من وضع الجثو مع انتقال القوة من الحوض إلى الكتفين

 .ان اجتياز الحواجز في سباق التتابع المكوكي والتحكم في ألجزاء العليا من الجسمإتق

 : الختبارات الحركية_ 2

اعتمد الباحثان على االختبارات الحركية كأداة بحثية في جمع معلومات من العينة التجريبية التي أجريت 
 :والمراجع العلمية وتمثلت فيما يلي عليها الدراسة الحالية، وذلك بعد التطلع على الدراسات السابقة
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 :الختبار األول

 ث 09 لمدة حائط على تنس كرة تمرير اختبار
 .قياس التوافق الحركي بين الذراعين والعين والكرة :االختبار من الغرض
 (.ث09)يسجل الالعب عدد مرات لمس الكرة للحائط لمدة :التسجيل

 :الختبار الثاني

 قمةالمر  الدوائر داخل الوثب
 والعينيين الرجلين بين التوافق قياس:االختبار من الغرض

 :التسجيل
 . دوائر الثماني عبر االنتقال في يستغرقه الذي الزمن المختبر يسجل

 :الختبار الثالث

 :اختبار نط الحبل

 واليدين الرجلين بين التوافق قياس:االختبار من الغرض
 : التسجيل

 (0229الداوودي، ) .الخمس محاوالت التي يقوم بها المختبر تسجيل عدد مرات الوثب الصحيح من 
 :الخصائص العلمية لالختبارات الحركية

للتأكد من مالئمة االختبارات المستخدمة في هذه الدراسة قمنا بحساب معاملي الصدق والثبات لهذه  
 :االختبارات وكانت النتائج كتالي

 :ثبات الختبار

ريقة إعادة االختبار حيث تم تطبيق االختبارات الحركية على عينة من قمنا بحساب معامل الثبات بط 
تالميذ يمثلوا عيينة استطالعية من مجتمع الدراسة تم اختيارهم بشكل عشوائي، ثم أعيد تطبيق نفس  22

االختبارات على نفس العينة وفي نفس الظروف بعد مرور أسبوع من التطبيق األول، تم استخدام معامل 
 .لحساب معامل الثبات" بيرسون"  االرتباط

 يبين ثبات االختبارات الحركية الخاصة بعنصر التوافق لدى أفراد العينة االستطالعية: 2جدول 

قيمة معامل ارتباط  وحدة قياس اختبارات القدرات الحركية
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 بيرسون
 2.10 العدد ث 09 لمدة حائط على تنس كرة تمرير اختبار
 2.92 الثانية المرقمة الدوائر داخل الوثب اختبار

 2.12 العدد اختبار نط الحبل
في كل االختبارات، ( 2.92و  2.12) يتضح من الجدول أعاله أن قيم الثبات المحسوبة تراوحت بين 

 .مما يدل على ثبات االختبارات

 :ولحساب صدق االختبارات اعتمدنا على نوعيين من الصدق كما يلي

 :صدا المحكمين

لى المراجع العلمية المتمثلة في الدراسات السابقة وكتب التربية البدنية تم التعرف على وبعد االطالع ع 
مختلف االختبارات الحركية األكثر استخداما في الدراسات والخاصة بعنصر التوافقـ تم عرضها على 

الحركية المختصين في المجال الرياضي حول مدى تناسب هذه االختبارات للفئة العمرية وأيضا القدرات 
 . المراد قياسها، وتم اتفاق المختصين على االختبارات الحركية التي عرضناها عليهم وتم اختيارها

 :الصدا الذاتي

تم استخراج الصدق الذاتي من خالل حساب جذر معامل الثبات لالختبارات كما هو موضح في الجدول 
 :األتي

 ة الخاصة بعنصر التوافقيبين نتائج الصدق الذاتي لالختبارات الحركي: 0جدول 

 نتيجة معامل الصدق الذاتي وحدة قياس اختبارات القدرات الحركية
 2.92 العدد ث 09 لمدة حائط على تنس كرة تمرير اختبار
 2.94 الثانية المرقمة الدوائر داخل الوثب اختبار

 2.92 العدد اختبار نط الحبل
 

 : الوسائل اإلحصائية المستخدمة / 20

 .لحساب االعتدالية التوزيع الطبيعي chapiro-wilkسميرنوف و –ولموجروف اختبار ك
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 .ستودنت لحساب الفرق بين القياس القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية" ت" اختبار 

 .معامل االرتباط بيرسون لحساب الثبات 

 .الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 spss v23 اإلحصائية تم معالجة البيانات الستخدام برنامج الحزم 

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها_ 22

 – Kolmogorovسميرنوف  –بعد التأكد من اعتدالية التوزيع للبيانات وبتطبيق اختبار كولموجروف 

Smirnov  

وهذا يدل على اعتدالية التوزيع  2.29وجدنا أن كل قيم الداللة اإلحصائية في جميع االختبارات اكبر من 
ت،  وبتالي فان البيانات تميل إلى االعتدالية وتطبق عليها التحليالت المعلمية وبذلك بتطبيق للبيانا

الجدول التالي يوضع قيم اإلحصائية لالختبار وقيمة مستوى الداللة ، و لحساب داللة الفروق( ت) اختبار 
 :لها

 نتائج التوزيع الطبيعي للبيانت : 20جدول 

 Shapiro-wilk Kolmogoriv-smirnov االختبارات

sig df statistic sig df statistic 

اختبار توافق الغين 
 والذراعيين

0.651* 24 0 .969 2.022* 04 0.115 

اختبار توافق العين 
 والرجلين

0.587* 24 0.967 2.022* 24 0.103 

 2.202 04 *2.022 0.961 24 *0.453 اختبار نط الحبل

  :ليلها ومناقشتها عرض نتائج الفرضية األولى وتح_ 
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توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين نتائج : "عرض وتحليل ومناقشة الفرضية األولى الموسومة ب
القياسيين القبلي والبعدي في صفة التوافق بين العين والذراعيين  بعد تطبيق البرنامج التعليمي المقترح في 

 "سنوات22-1من العاب القوى لألطفال على تالميذ  المرحلة االبتدائية 

 الختبار لمتوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبيةيبين نتائج القياس القبلي والبعدي : 24الجدول 
 ث 09 لمدة حائط على تنس كرة تمرير

وحدة  المتغير
 القياس

قيمة  القياس البعدي القياس القبلي
( ت)

المحسو 
 بة

قيمة 
الداللة 
اإلحصا

 ئية

الداللة 
 اإلحصائية

 ريرتم اختبار
 تنس كرة

 حائط على
 ثا 05 لمدة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دال  0.035 2.235
 إحصائيا

1.386 0.845 5.220 8.456 

 04= درجة الحرية

ا يتضح أن البعدي، كم وجود فروق في المتوسطات الحسابية لصالح القياس( 24)يتضح من الجدول رقم 
وهي اصغر من مستوى الداللة ( 2.209)وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي ( 0.009)تساوي ( ت)قيمة 

مما يعني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في اختبار تمرير كرة ( 2.29)
مجموعة التجريبية بين القياس ألفراد ال( ت)ثا ، والتي تبين نتائج اختبار 09التنس على الحائط لمدة 

تمرير كرة التنس ) القبلي والقياس البعدي في اختبار قياس التوافق بيم العين والذراعين من خالل اختبار 
، وتعزى هذه النتائج االيجابية إلى محتوى الوحدات التعليمية لبرنامج العاب (ثا 09على الحائط لمدة 

يجابي في تحسين التوافق بين العين و الذراعيين  لدى التالميذ القوى لألطفال والذي كان له األثر اال
التطور إلى فعالية البرنامج التعليمي المقترح في العاب القوى سنوات، قد ارجع الباحثان ذلك  22-1بعمر 

الركض والقفز والدحرجة والركض )لألطفال الذي احتوى على العاب احتوت على تمرينات تشتمل على 
معتمدا على مبدأ التشويق واإلثارة مما جعل التالميذ ال يشعرون بالملل بل ( التمرينات  مع التنويع في

أسهم في زيادة الدافعية والرغبة لديهم في األداء و حب العمل مما أدى ذلك إلى التطور و التحسن في 
من الطفل القدرات الحركية المدروسة ، حيث يقول وديع فرج الين في هذا السياق أن األلعاب تجعل 
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يضاعف من جهده و تركيزه  كما تزداد رغبته في هذه المرحلة إلى العمل الجماعي و االستجابة الجيدة 
  (2912كورت، , ماينل) .لأللعاب 

مرحلة الطفولة مرحلة تنمية وتوجيه القدرات البدنية أن ( إيمان شاكر محمود. د)كما أشارت الدكتورة 
وله القدرة على ربط , فل فيها بسرعة تعلمه للمهارات المتنوعةحيث يتميز الط, والحركية الخصبة 

تطوير القدرات ) الحركات األساسية المختلفة كالوثب من العـدو أو رمـي كرة على هدف معين من مسافة 
 ( 0220شاكر محمود، )سنوات ،  ( 9-1( )1-1)والصفات الحركية لدى األعمار 

 ومناقشتها عرض نتائج الفرضية الثانية وتحليلها_ 

توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين نتائج : " عرض وتحليل ومناقشة الفرضية الثانية الموسومة ب
القياسيين القبلي والبعدي في صفة التوافق بين العين والرجلين  بعد تطبيق البرنامج التعليمي المقترح في 

 "واتسن22-1العاب القوى لألطفال لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من 

الدوائر  لمتوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبيةيبين نتائج القياس القبلي والبعدي : 29الجدول 
 المرقمة

وحدة  المتغير
 القياس

قيمة  القياس البعدي القياس القبلي
( ت)

المحسو 
 بة

قيمة 
الداللة 
اإلحصا

 ئية

الداللة 
 اإلحصائية

 الوثب اختبار
 الدوائر داخل

 المرقمة

لمتوسط ا الثانية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

13.17

1 
دال  2.222

 إحصائيا
1.543 0.427 0.339 0.085 

 04= درجة الحرية 

البعدي، كما يتضح أن  وجود فروق في المتوسطات الحسابية لصالح القياس( 29)يتضح من الجدول رقم 
وهي اصغر من مستوى الداللة ( 2.222) مة الداللة اإلحصائية تساوي وقي( 13.171)تساوي ( ت)قيمة 

 الوثب اختبارمما يعني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في ( 2.29)
ألفراد المجموعة التجريبية بين القياس القبلي والقياس ( ت)، والتي تبين نتائج اختبار المرقمة الدوائر داخل
، (المرقمة الدوائر داخل الوثب)عدي في اختبار قياس التوافق بيم العين والرجلين من خالل اختبار الب
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وتعزى هذه النتائج االيجابية إلى محتوى الوحدات التعليمية لبرنامج العاب القوى لألطفال والذي كان له 
 .سنوات 22-1ر األثر االيجابي في تحسين التوافق بين العين والرجلين  لدى التالميذ بعم

أن النمو الحركي يبدأ في النمو عند الطفل في مرحلة ( 0221دبراسو فطيمة، ) كما أشارت الدكتورة 
الطفولة المتوسطة ومرحلة الطفولة المتأخرة، ويكون لدى األطفال في هذه المرحلة النشاط ويميلون إلى 

ل في هذه المرحلة بنمو العضالت العاب الركض والقفز وركوب الدراجة ونط الحبل، كما يتميز الطف
 . (10، صفحة 0221دبراسو، ) .وزيادة السيطرة على العضالت الكبرى

 عرض نتائج الفرضية الثالثة وتحليلها ومناقشتها_ 

توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين نتائج : "  عرض وتحليل ومناقشة الفرضية الثالثة الموسومة ب
ة التوافق بين الذراعيين والرجلين بعد تطبيق البرنامج التعليمي المقترح القياسيين القبلي والبعدي في صف

 "سنوات22-1في العاب القوى لألطفال لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من 

 نط الختبار لمتوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبيةيبين نتائج القياس القبلي والبعدي : 21الجدول 
 الحبل

وحدة  المتغير
 القياس

قيمة  القياس البعدي القياس القبلي
( ت)

المحسو 
 بة

قيمة 
الداللة 
اإلحصا

 ئية

الداللة 
 اإلحصائية

 نط اختبار
 لمدة الحبل
 ث 05

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

20.22
20 

دال  2.222
 إحصائيا

2.11 2.102 4.01 2.990 
 04=درجة الحرية

البعدي، كما يتضح أن  وجود فروق في المتوسطات الحسابية لصالح القياس( 21)يتضح من الجدول رقم 
وهي اصغر من مستوى ( 2.222) وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي ( 20.220) تساوي ( ت)قيمة 
ي اختبار نط مما يعني ان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي ف( 2.29)الداللة 

ألفراد المجموعة التجريبية بين القياس القبلي والقياس البعدي في ( ت)الحبل، والتي تبين نتائج اختبار
، وتعزى هذه النتائج االيجابية (نط الحبل) اختبار قياس التوافق بيم الذراعيين والرجلين من خالل اختبار 
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ألطفال والذي كان له األثر االيجابي في تحسين إلى محتوى الوحدات التعليمية لبرنامج العاب القوى ل
سنوات،  حيث أن هذه المرحلة هي مرحلة  22-1التوافق بين الذراعيين والرجلين لدى التالميذ بعمر 

تطوير الحركات األساسية لدى التالميذ وكان هذا البرنامج كداعم أساسي لهؤالء التالميذ في تحسين من 
نقال ( 0202لغرور عبد الحميد وآخرون، . د) لذراعيين والرجلين كما أشار صفة القدرة على التوافق بين ا

أن الطفل يستخدم عضالته الكبيرة للظهر والرجلين أكثر من ( " 04، ص 0222الشاذلي، بوعباس، ) عن
العضالت الدقيقة لليدين واألصابع، ويميل إلى تعلم المهارات الحركية ويتحسن التوافق العصبي العضلي 

 (12، صفحة 0202لغرور و شنوف، ) ".كما أن اإلحساس باالتزان يزداد نسبيا

أن البرنامج التعليمي المقترح في التربية الحركية له ( 0221رضا مالك، ) اتفقت نتائج دراستنا مع دراسة 
  (0221رضا، ) .سنوات 9-1اثر ايجابي في تنمية بعض القدرات الحركية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

والذي كانت من ابرز نتائج دراسته ( 0221ايت لونيس موراد، ) ما اتفقت دراستنا مع نتائج دراسة ك
البرنامج المقترح في التربية الحركية له تأثير ايجابي على تنمية بعض المهارات الحركية األساسية 

 (0221ايت لونيس، )(. سنوات22-9والقدرات الحركية لألطفال 

والذي كانت ابرز نتائج ( 0229أوكيلي صالح الدين، بشير قاسمي، ) نتائج دراسة  كما اتفقت دراستنا مع
دراسة للوحدات التعليمية المقترحة باأللعاب الشبه الرياضية األثر االيجابي في تحسين المهارات األساسية 

 (0229اوكيلي و قاسمي، ). سنوات 1لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

تنا بتأثير االيجابي للبرنامج التعليمي المقترح في العاب القوى لألطفال في تحسين وعليه نفسر نتائج دراس
سنوات، وذالك الحتوائه على مختلف فعاليات  22-9صفة التوافق الحركي  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

فز والرمي العاب القوى لألطفال والتي تحتوي على مختلف التمارين المحببة لدى التالميذ كالجري والق
والجثو والتي تعمل على تحسين أهم القدرات الحركية التي يجد التلميذ في هذه المرحلة العمرية صعوبة 
في فعلها والنجاح فيها كالقدرة على التوافق الحركي، حيث انه يعتبر من أهم القدرات الحركية التي تساعد 

المرحلة العمرية، كما ينعكس ذلك على  التلميذ على التمكن من أداء مختلف الحركات الصعبة في هذه
 .مستواه الرياضي في مختلف الفعاليات الرياضية

 : النتائج / 24

وجود فروق ذات داللة إحصائية  بين القياس القبلي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي في كافة _
 .اختبارات التوافق الحركي
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تحسين القدرة على التوافق العاب القوى لألطفال في األثر االيجابي الذي حققه المنهج المقترح في _ 
 .سنوات 22-1الحركي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

 .سنوات  22 -1إمكانية تطبيق برنامج العاب القوى لألطفال في المرحلة االبتدائية  على تالميذ بعمر _ 

 :التوصيات/ 25

 :لباحثون نوصي  بما يلي على ضوء هذه النتائج والخبرة التي اكتسبها الطلبة ا

إدراج العاب القوى لألطفال في منهاج درس التربية الرياضية للمدارس االبتدائية لما لها من تأثير -2
 .سنوات ( 22-1)ايجابي في تحسين أهم القدرات الحركية لدى التالميذ بعمر 

( ن، الرشاقة، المرونةاالتزا) إجراء بحوث مشابهة لمعرفة مستوى القدرات الحركية األخرى مثل  -0
 .والعمل على تطويرها

االهتمام بالرياضة في الطور االبتدائي عن طريق تعيين أساتذة مختصين في التربية البدنية  -0
والرياضية بدال من أستاذ مادة اللغة العربية والفرنسية من اجل تحقيق أهدافها من مختلف الجوانب البدنية 

والتي يكون التلميذ في الطور االبتدائي في حاجة إليها من اجل تحقيق والصحية والنفسية واالجتماعية 
 .مبدأ النمو الشامل المتكامل لكل مرحلة عمرية

 .العاب القوى لألطفال في المدارس االبتدائية  توفير العتاد والوسائل التي يتطلبها تطبيق برنامج -4

ين أهم القدرات الحركية لدى  تالميذ زيادة حصص الرياضة ووقت الممارسة لزيادة فعالية تحس -9
 .المرحلة االبتدائية

 .تدعيم حصص الرياضة باستخدام الوسائل السمعية البصرية لزيادة قدرة االستعذاب _ 1

 .إن القدرات الحركية ال تحظى باالهتمام الكافي خالل تطبيق درس الرياضة في المدارس االبتدائية_ 1

على التوافق الحركي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الن هذه القدرات االهتمام بتنمية صفة القدرة _ 1
 .ضرورية ومهمة لبناء القاعدة األساسية ألي فعالية رياضية
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 :المصادر

تاثير برنامج تعليمي مقترح باستخدام (. 0202. )ابراهيم جرادي، بوبكر الصادق، و خليفة بن مويزة_ 2
مجلة النشاط البدني الرياضي . الثابت لدى تالميذ االبتدائياأللعاب المصغرة على تطوير التوازن 

 .01-01، الصفحات  22، عدد 4المجتمع التربية والصحة، مجلد 

: الكويت .الرياضة والمجتمع،المجلس الوطني الثقافي لألدب والفنون(. 0222. )أمين أنور الخولي_ 0
 .سلسلة عالم المعرفة

ثير التمارين التمهيدية العامة والخاصة على تطوير بعض تأ(.  0220. ) ايمان شاكر محمود_ 0
مجلة العلوم . القدرات والمهارات الحركية األساسية لمسابقات الميدان والمضمار لتالميذ األول االبتدائي

 .10 -41، الصفحات  العدد الثالث –التربوية والنفسية، المجلد الرابع 

, 24 20تاريخ االسترداد . ت الخاصة بعنصر التوافقاالختبارا(. 0229, 9 9. )تامر الداوودي_ 4
-https://www.sport.ta4a.us/human-sciences/movement، من 0200

science/1658-compatibility-component-tests.html 

تاثير وحدات تعليمية مقترحة بااللعاب الشبه (. 0229. )صالح الدين اوكيلي، و بشير قاسمي_ 9
لدى تالميذ السنة االولى ( الرمي، الوثب العريض) بعض المهارات الحركية االساسية الرياضية لتنمية 

 .99-40، الصفحات  1، مجلد2مجلة المنظومة الرياضية،عدد . سنوات 1ابتدائي 

تأثير برنامج مسابقات العاب القوى لالطفال في (. 0202. )عبد الحميد لغرور، و خالد شنوف_ 1
لدى متدربي المرحلة ( السرعة االنتقالية، الرشاقة العامة، التوازن المتحرك) ية تحسين بعض القدرات الحرك

( 1-9)دراسة تجريبية على االطفال النادي أمل خنشلة أللعاب القوى بعمر . سنوات( 1-9)العمرية 
 .220-12، الصفحات  22، عدد 0مجلة علوم الرياضة والتدريب، مجلد . سنوات

: مصدر(. 2اإلصدار ) التدريب الرياضي األسس الفزيولوجية،(. 2991. )أحمدعبد الفتاح أبو العال _ 1
 .دار الفكر العربي



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

83 

 

. تدريس تالميذ المرحلة االبتدائية بالتركيز على النمو الحسي الحركي(. 0221. )فطيمة دبراسو_ 1
 .10-91، الصفحات  02دفاتر مخبر المسألة اتربوية في ظل التحديات الراهنة العدد 

سنة على ممارسة ( 20-29) مدى اقبال االطفال من (. 0202. )طفي مداسي، و رابح عبورةل_ 9
مجلة علوم الرياضة والتدريب . دراسة ميدانية بنوادي الرياضية لوالية برج بوعريريج –رياضة العاب القوى 

 .00-21، الصفحات  2عدد  4، مجلد 

, 24 29تاريخ االسترداد . وى لالطفالمسابقات العاب الق) (. 0202, جانفي 29. )لوتوس_ 22
 /https://trwisa.com/5045، من 0200

اقتراح برنامج تعليمي في التربية الحركية لتطوير بعض المهارات الحركية (. 0221. )مالك رضا_ 22
مجلة الممارسة الرياضية . 9سنوات  9-1االساسية والقدرات الحركية للتالميذ المرحلة االبتدائية 

 .40-90، الصفحات  2، مجلد 2ع، عدد والمجتم

 .بغداد .التعلم الحركي(. 2912. )كورت, ماينل_ 20

دار الهدى : الجزائر .الدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم االبتدائي(. 0220. )محمد الصالح حثروبي_ 20
 .للطباعة والنشر والتوزيع

على ( مبياد العاب القوى للصغاراول) اثر برنامج تعليمي (. 0221. )محمد علي ابو الطيب_ 24
مستوى بعض المهارات االساسية في العاب القوى للطبة المرحلة االساسية الدنيا في مديرية التربية والتعليم 

مؤتمر كلية التربية الرياضية الحادي عشر، لجامعة االردنية، والثالث لجمعية كليات . في محافظة طوباس
الجامعة : فلسطين(. 421 -019الصفحات ) امل في العلوم الرياضيةالتربية الرياضية العربية ، التك

 .االردنية

سنة على ممارسة ( 20-29) مدى اقبال االطفال من (. 0202. )رابح, عبورة; لطفي, مداسي_ 29
مجلة علوم الرياضة . دراسة ميدانية بالنوادي الرياضية لوالية برج بوعريريج –رياضة العاب القوى 

 .00-21، الصفحات  22، عدد 4د والتدريب، مجل
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 اآلثار الناتجة عن تنظيم التظاهرات الرياضية الكبر :   عنوان المداخلة

 22جامعة الجزائر -جامعة خميس مليانة– مدني محمد / د   شنقاب وليد  : /د.ط
 

 :ملخص المداخلة
وسياسات الدول ،فهدفنا  تعتبر الرياضة احد األركان المهمة في المجتمعات الحديثة يبنى عليها اقتصاد

في هذا البحث هو معرفة مختلف العائدات الجتماعية والثقافية والسياسية والقتصادية الناتجة عن 
 تنظيم التظاهرات الرياضية الكبر  

وقد تم التوصل مجموعة من النتائج ،حيث أنها تحقا منفعة اقتصادية واستغاللها في  تحقيا أغراض 
 جسيد أبعاد اجتماعية تتعلا باإلنسانية واألمن والسالم وسعادة الشعوب سياسية والوصول إلى ت

 الثر القتصادي  ،العمليات الجتماعية للرياضة ، المدن الرياضية :  الكلمات الدالة

Effet de l’organisation de grands événements sportifs  

Le sport est un des éléments importants de la société moderne sur lequel se 

construisent l’économie et les politiques de l’etat.l’ objectif de cette recherche 
est de connaitre les différents rendements sociaux, culturels, politiques et 

économiques résultant de l’organisation de grands  événements sportifs. 

Un certain nombre de résultats ont été atteints, dont les plus importants sont : 

Le sport réalise un bénéfice économique, l’exploite a des fins politiques et 
réalise l’incarnation des dimensions sociales liées a l’humanité, a la paix et au 

bonheur  

Mots clés:, impact économique, processus sociaux. villes sportives  

 : المقدمة-2
إن الرياضة هي علم قائم بذاته وتعرف بأنها ظاهرة اجتماعية حضارية إنسانية تتطور عبر األجيال ،وتعد 
احد األشكال الحركية لدى اإلنسان وكانت تستعمل قديما ألغراض متعددة كإظهار القوة والحماية 

صية ،بينما في العصر الحديث احتلت مكانة واضحة على الساحة الدولية ،وبالتالي أدركت مختلف الشخ
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الدول أهميتها من خالل إنشاء هيئات واتحاديات ولجان تهتم بالرياضة على المستوى الرسمي والغير 
 .مل رسمي وبالتالي أصبحت الرياضة ظاهرة اجتماعية واقتصادية وسياسية تستحق الدراسة والتأ

الدولة وركن من أركانه ،يؤثر على عدة جوانب مهمة  احد عناصر تنمية اقتصاد:" ويعتبرها كمال درويش 
الرياضة هي ظاهرة : " ويقول أمين الخولي  (،عمرواحمد) "لتحقيق األمن القومي وازدهار الدولة 

التحليل النهائي للظروف اجتماعية ثقافية متداخلة بشكل عضوي في نظام الكيانات والبنى االجتماعية ف
االقتصادية االجتماعية الثقافية السائدة وحجم ومدى التنسيق االجتماعي الموجود بينها هو الذي يقرر عبر 

ومن  ". عدد من الروابط الغير المباشرة إلى أي مدى يمكن أن تتقدم الرياضة والى  أي مدى أن تتدهور 
 :ي هذا المنطلق  يمكننا أن نطرح التساؤل التال

 ماهي مختلف العوائد الناتجة عن تنظيم الدول للتظاهرات الرياضية الكبرى ؟ -

 :و لإلجابة عن هذا السؤال ارتأينا تقسيمه إلى عدة تساؤالت فرعية 

 ماهو األثر االقتصادي الناتج عن استضافة تظاهرة رياضية كبرى ؟ -

 ة الكبرى ؟ماهي اآلثار  السياسية  الناتجة عن استغالل التظاهرات الرياضي -

 ماهي اآلثار االجتماعية والسياحية الناتجة عن األلعاب الرياضية ؟ -
 :أهداف الدراسة -0
 .التعرف على مفهوم التظاهرات الرياضية الكبرى  -
 .التعرف على أهمية الرياضة في االقتصاد  -
دولة التعرف على العوائد االقتصادية واالجتماعية والسياحية والسياسية  الناتجة عن احتضان   -

 لتظاهرة رياضية كبرى 

تبرز أهمية بحثنا في تسليط الضوء على تنظيم دولة ما لتظاهرة رياضية كبرى  :أهمية الدراسة -2
 .وما ينتج عنها من عائدات وفوائد في مختلف المجاالت 

تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي كونه مالئم لطبيعة هذا النوع من  :منهج الدراسة -4
من خالل دراسة األبعاد النظرية لمختلف العائدات الناتجة عن تنظيم الدولة للتظاهرات البحوث ،

 .الرياضية الكبرى 



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

86 

 

 :التظاهرات الرياضية-5
 :مفهومها 5-2

هي تجمع بشري لفترة معينة في مكان واحد أو عدة أماكن إلقامة سلسلة من المباريات والمسابقات والتي 
أو مدارس أو اتحادات أو منظمات أو أفراد يتنافسون فيما بينهم في  تقام من وحدات مختلفة تمثل هيئات

، 0222اهلل، )ظل قواعد وقوانين واحدة لمعرفة أحسن هذه الوحدات لتحديد الفائزين وترتيبهم وفقا لنتائجهم 
 (09صفحة 

الملف مما يتم بوضع ملف أمام اللجنة الدولية ،ويتكون  :كيفية إدارة وتنظيم التظاهرات الرياضية  5-0
 (49، صفحة 0222اهلل، ) :يلي 

 .تقديم الدولة -2
 .دعم الدولة للتظاهرة المزمع تنظيمها  -0
 .رعاة التظاهرة وعروض البث التلفزي واإلذاعي واإلشهار : التسويق  -0
 .من  خالل عرض الميزانية الكاملة المحتملة إلنجاح التظاهرة : التمويل  -4
 .رى عن طريق شركات التامين الكب:  التامين -9
 .معايير األمن والسالمة والتقارير الخاصة بوضعية البلد  -1
 .المالعب ومدى مطابقتها للمقاييس الدولية  -1
 .تقرير مفصل عن اإلمكانات اإلعالمية المتوفرة بمختلف أشكالها  -1
 .وضعية دقيقة عن حركية النقل ،المطارات وعدد الرحالت ،خطوط النقل البرية الدولية والداخلية  -9

 .يا المعلومات يجب ان تكون عصرية تكنولوج -22
 .عرض حال لمختلف التظاهرات الرياضية المنظمة سابقا  -22
 .احترام معايير المحافظة على البيئة  -20
 .توفر المصادر الطاقوية كالكهرباء  -20
 .التذاكر وبطاقات الدعوة  -24
 : المدن الرياضية -6
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ب ومسابح مغلقة ومكشوفة تسمى بهذا االسم ألنها تضم قاعات مغلقة ومالعب دولية وساحات لع
وملحقات تدريب وميادين للتنس وقد تضم أيضا مضامير سباق الدراجات والسيارات وبحيرات اصطناعية 
لممارسة الرياضة المائية مع مرافق خدماتية متنوعة من قاعات تدريس وتدريب وبنايات إدارية ومراكز 

ك وفنادق وشقق لالعبين والمتفرجين إضافة صحية ومرافق لخدمات االجتماعية والثقافية ومطاعم وأكشا
تبنى هذه المجمعات وفق المقاييس الدولية في مراكز .إلى المساحات الخضراء وشبكات ممرات للمشاة 

 (0221عرنوص، )المدن الكبرى أو على حوافها من اجل إقامة التظاهرات الرياضية الكبرى 

 :الهدف من بناء المدن الرياضية  6-2

 : اجتماعية  أهداف  6-2-2

 .الصحة العامة  من خالل بناء العادات الصحية السليمة للفرد جراء ممارسة الرياضة  -
 .الفخر واالعتزاز وتطوير الذات للرياضي المشارك في المحافل الدولية  -
 .سالمة المجتمع من خالل احتواء الشباب وملئ فراغه ووقايته من اآلفات االجتماعية  -

 :أهداف اقتصادية  6-2-0

 .زيادة عدد النشاطات الرياضية وبالتالي زيادة المداخيل وتنوعها  -
 .زيادة فرص العمل المحققة والقضاء على البطالة  -
 .الرياضة صناعة نامية من خالل جذب العملة الصعبة عن طريق المشجعين  -

 :أهداف سياحية    6-2-2

 .خلق صورة سياحية جميلة ومفضلة عن البلد المنظم -

 .على إنشاء وتحديث البنى التحتية السياحية التحفيز  -

عروض حفل )  التعريف بالعادات وتقاليد البلد المستضيف من خالل مراسيم تنظيم التظاهرات الكبرى  -
 ( االفتتاح  وحفل االختتام 
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ا وخير مثال على ذلك ما قامت به اللجنة المنظمة لأللعاب االولمبية والبارااولمبية في لندن في برنامجه
،تشجيعات وتحفيزات للمشاركين والزائرين للمدينة أثناء الحدث  0220الستضافة األلعاب االولمبية عام 

،حيث قامت بدعم بطاقات  تذاكر الدخول للمباريات واستخدامها للنقل المجاني داخل محيط المدينة وهذا 
 .يخلق حافز للزيارة والتنقل والدعم للنشاط السياحي واالقتصادي 

 :أهداف بيئية  6-2-4

 .إيجاد بيئة مناسبة للعيش -
التطوير الحضري من خالل زيادة البنى التحتية للمدينة المستضيفة لأللعاب ،فقد شهدت جنوب إفريقيا 

من خالل استضافتها لكاس العالم ،حيث تم القيام بأعمال  0222تطور هائل وازدهار اقتصادي سنة 
 واستغاللها في مجال السياحة والضيافة إنشائية ضخمة ساهمت في خلق مناصب للعمل

 :التظاهرات الرياضية  والقتصاد-7
 : القتصاد الرياضي  7-2

هو مجموعة العالقات والتدفقات النقدية الناتجة عن نشاط بدني رياضي والتي هي ضرورة العمل ويشير 
  (02، صفحة 0229لونيس، سبتمبر )كذلك الى االنشطة الرياضية ذات صلة بالرياضة 

تلعب الرياضة دور أساسي حيث تعتبر وسيلة للدعاية واإلشهار والترويج الواسع االنتشار للمؤسسات 
) االقتصادية حيث أصبحت تعتبر منبع ناجح كاستثمار طويل المدى له مردود وعائد اقتصادي مرتفع 

 (  0229نزار حبيب عباس ،

اجتماعي يشمل إمكانات وتسهيالت ومنشات وترتبط الرياضة ارتباط وثيق باالقتصاد الذي يعتبر نظام 
وأجهزة وأدوات الرياضية واألجهزة الفنية كوسائل أساسية إلقامة  التظاهرات،تساعد على اإلعداد 
والتحضير والتدريب الجيد وعليه ال  يمكن استمرارية الرياضة دون حاجاتها للمتطلبات االقتصادية 

ميزانية التظاهرات ،المعدات ،أجور المنظمين والالعبين : كالتمويل الكافي لمختلف أوجه نشاطاتها مثل
،مكافآت وجوائز المسابقات ،حيث تعتمد بعض الدول كالواليات المتحدة األمريكية على الموارد 
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االقتصادية للدولة كالضرائب في بناء المنشات الرياضية والساحات ودعم األنشطة الرياضية،وفي فرنسا 
 .المؤسسات العاملة بميزانية كبيرة لدعم المؤسسات الرياضية ومختلف أنشطتها وبريطانيا تساعد الدولة 

أما بالنسبة للدول النامية في إفريقيا وأمريكا واسيا فتواجه تحديات كبيرة تعرقل مساهمة الرياضة بشكل 
ي مما فعال في التنمية االقتصادية بها نتيجة هجرة المواهب الرياضية نحو أوربا بسبب اإلغراء الماد

وقيام بعض (  stterke،0229) يحرمهم من  االستفادة االقتصادية نتيجة هجرتهم بدون قيود واتفاقيات 
الشركات في الدول النامية بتصنيع وتقليد وقرصنة مختلف العالمات التجارية العالمية للترويج لمنتجاتها 

 .مما يؤثر سلبا على التنمية االقتصادية في هاته الدول 

ت الرياضة االحترافية محطة لحصد عوائد مالية كبيرة ومعنوية تفوق ما يحصل عليه العلماء وقد أصبح
في المجتمع وبالتالي زاد الطلب على الرياضة داخل المجتمع يفوق الطلب على العلم ،فأصبحت الرياضة 

أكثر من مقتصرة على فئة معينة من الالعبين المحترفين ألسباب اقتصادية وووصلت نسبة المشاهدين 
الممارسين وهذه  أهم نقطة سلبية للرياضة االحترافية ،واتجاه مسؤولي الدول النامية الى توجيه وتبني 
سياسات ترقيعية غير مدروسة من خالل توفير دعم مادي كبير للرياضة على حساب مختلف اهتمامات 

قتصادية األخرى المرتبطة بهذه المجتمع مما ينتج عنه تدني قيمة العمل واإلنتاج بغض النظر العوائد اال
 .الظاهرة 

 (21، صفحة  0224درويش، ) :وتصنف أعمال الرياضة إلى ثالث أنواع وهي

بيع حق تظاهرة رياضية ألي جهة، كبيع التذاكر : أعمال الرياضة المنتجة إليرادات مباشرة  -
 .واإلعالنات واإلشهار

المبيعات الرياضية من منتجات واألجهزة  تشتمل: أعمال الرياضة المنتجة إليرادات غير مباشرة  -
 .الرياضية 

ترتبط بوجود أحداث رياضية مشهورة أو دورات : أعمال الرياضة المنتجة إليرادات المدعمة -
 .رياضية كبرى

 :دور الرياضة في القتصاد  7-0
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 استعمال الرياضة كوسيلة للدعاية ومجال لإلشهار للمؤسسات االقتصادية   -

ي توفير القيم التربوية المتصلة باإلنتاج في شكله الخاص واالقتصاد في شكله مساهمة الرياضة ف -
 (21، صفحة 0222، .بدوي ع)العام 

 .تقدير العمل اليدوي وتشكيل اتجاهات ايجابية نحوه  -
 .إكساب األفراد المهارة الحركية المتخصصة في قطاع العمل -
 .اكتشاف وصقل المواهب والمهارات المتصلة باإلنتاج -
اهمة الرياضة في توفير اللياقة البدنية والصحية لألفراد ،حيث تبنت بعض المؤسسات مس -

 .اإلنتاجية برامج لتنمية اللياقة البدنية لموظفيها 
 (0202علي، ): صناعة الرياضة 7-2

 009.1مردودا ضخما من صناعة الرياضة بلغ  0222فقد حققت الواليات المتحدة األمريكية عام 
ضعف قطاع صناعة السيارات ،يساوي سبعة أضعاف قطاع السينما واإلنتاج  مليار دوالر،اي

 .السينمائي 

 40كما أن تتويجات الصين االولمبية لم تنتج من العدم ،حيث بلغت تكلفة البنى التحتية االولمبية 
مليار دوالر وكل هذا راجع لالستثمار الوطني المستمر على مدى سبعة سنوات في تخطيط السلطة 

 .ركزية للدولة ،وفي التعبئة الوطنية واستنفار كافة أطياف المجتمع ككلالم

ألف حدث  09مليون منهم يشاركون في  92مليون شخص يمارسون الرياضة، 022فالصين يوجد 
رياضي مميز يتم اختيار أحسنهم  0922ملعب وفي النهاية يتم انتقاء  9222رياضي سنويا على 

ة ،كما يتم فرض نظام عسكري في التدريب بمعدل حصتين يوميا ، للمشاركة في المنتخبات الوطني
مليون دوالر سنويا للرياضة ،ويتم استغالل طاقات البحث العلمي من خالل  922وتخصيص 
 .خبير فني وطبي لدعم جهود المدربين والمتابعة عن قرب للرياضيين  0222االستعانة بـ

الثانية في االقتصاد الوطني االيطالي ،وفي اليابان تحتل  فمباريات كرة القدم في ايطاليا تحتل المرتبة
مليار ين ياباني،وبلغت إعالنات مباريات الدوري  4922صناعة الرياضة المرتبة الخامسة بمبلغ قدرة 
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دوالر في نهائي الدوري األمريكي  9222دوالر وفي الدقيقة الواحدة  9222األمريكي لكرة السلة 
(NBA. ) 

 نظرية الصراع : تصادي أساس الرياضة النظام الق 7-4

إذا كان االقتصاد يهتم بالبحث في النشاط االقتصادي أي البحث في الجهود التي يبذلها اإلنسان 
، فان (24، صفحة 2911، .بدوي م)بصفته عضوا في مجتمع بشري إلشباع حاجاته المادية 

ي القدرات والقابلية واإلمكانات البدنية الرياضة تهتم بالبحث في النشاط البدني والرياضي أي البحث ف
والحركية والتي تنتج من توظيف جيد لمعطيات الجسم اإلنساني بشكل أساسي ،حيث تتميز الرياضة 
عن بقية ألوان النشاط البدني باالندماج البدني الخالص ،ومن دونه ال يمكن أن نعتبر النشاط رياضة 

قواعد دقيقة لتنظيم المنافسة بعدالة ونزاهة ،كما أنها نشاط أو ننسبه إليها،كما أنها مؤسسة أيضا على 
يعتمد بشكل أساسي على الطاقة البدنية للممارسين وفي شكل على كل عناصر مثل الخطط وطرق 

 (2991عصام، )اللعب 

ومن بين أهم دالئل االرتباط الوثيق بين النشاط االقتصادي والرياضي وجود نظرية تجعل من 
للرياضة هي نظرية الصراع والتي هي إحدى نظريات التفسير االجتماعي للرياضة االقتصاد أساسا 

فهي تنظر إلى الرياضة على أنها شكل " كارل ماركس " والتي تأسست بشكل أساسي على أفكار 
محرف للنشاط البدني قد تشكل وفقا الحتياجات النظام الرأسمالي لإلنتاج، ألنها تفترض أن البنى 

لة بالرياضة تقرر كليا من خالل النظام االقتصادي ،وقد أشار أتباع هذه النظرية إلى والنتائج المتص
أن الرياضة المعاصرة قد اكتست الحلة المادية،وأصبحت احد اكبر مجاالت التسويق حيث يقوم فيها 
ت المختصون باستثمار الالعبين والجماهير واكتساب النفوذ الفوائد العديدة من وراء جهودهم  وأصبح

الرياضة جزءا من النظام اإلنتاجي والدخل القومي ،فدخلت الشركات العمالقة عالم الرياضة لفتح 
ناصر، )أسواق جديدة لم تكن متاحة من قبل،وأصبح أبطال الرياضة في مقدمة اإلعالنات التجارية 

 (040، صفحة 0221

 :المؤثرات القتصادية المترتبة عن استضافة التظاهرات الكبر   7-5
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 .المساهمة في زيادة اإلنتاج المحلي الناتج عن اإلشهار  -
 .خلق وظائف والحد من البطالة  -
 .جلب االستثمار األجنبي  -
 .تنمية العالقات التجارية جراء تنظيم هاته التظاهرة  -
 .زيادة االهتمام اإلعالمي العالمي -
 .زيادة البنى التحتية  -
 .تحسين وخلق مواصالت نقل جديدة  -
 .والمنشات الرياضية وفق المعايير الدوليةبناء المالعب  -
 .الترويج اإلعالمي واإلشهار للتظاهرة  -
 .الترويج السياسي للبلد المنظم -
 .تحسين قيمة العملة الوطنية  -
 .حجز الفنادق وزيادة مبيعات شركات الطيران -
 .ارتفاع مبيعات األجهزة االلكترونية والمالبس وكل ماهو حضاري خاص بالبلد المنظم -
 .دة الطلب على وسائل االتصال وخدمات االنترنتزيا -
استفادة المستثمرين المحليين أي القطاع الخاص من الخدمات التشغيلية واإلدارية مما يسمح بنمو  -

 وازدهار الدولة  

 :التظاهرات الرياضية والسياسة  -8
لدولة أو السياسة العالقة بين تنظيم التظاهرات الرياضية والسياسية سواء كانت السياسة الداخلية ل

إن النتائج الدولية للمنتخبات الوطنية : "الخارجية والعالقات الدبلوماسية هي عالقة وثيقة حيث
هي دليل في الكثير من األحيان على قوة وتماسك النظام السياسي للدولة ،ومتانة اقتصادها 

ريكية في مختلف فتفوق الصين والواليات المتحدة األم" وقوتها العسكرية في بعض األحيان 
، 0220زهير، )التظاهرات وحصدهم للعديد من األلقاب دليل واضح على قوة هاتين الدولتين 

 (21صفحة 
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وكما يمكن توظيف األلعاب الرياضية في السياسة الدولية من خالل استغاللها في خدمة أهداف 
ظام الدولي فهي وسيلة الدولة وأجندتها الخارجية في عالقتها مع الدول األخرى ،وموقفها في الن

تكون التظاهرات الرياضية وسيلة "لتقارب الدول وتعاونها وخلق عالقات سياسية و اقتصادية ،وقد 
لرفض سياسة دولة أخرى ،وبالتالي يكون في المقاطعة الرياضية هدف سياسي يمكن أن يصل 
ها مداه إلى جمهور اكبر من جمهور السياسة وتكون أبعاده وأثاره اكبر من غير 

("filger،2912،029 ) من قبل العديد من الدول العربية واإلسالمية  الكيان الصهيونيكمقاطعة
 .تهرفضا لسياس

وتعتبر األلعاب الرياضية ميدان واسع لممارسة الدبلوماسية الشعبية ،حيث يجتمع فيها العديد من 
ياسي أبناء الشعب يعبرون عن أرائهم ويضغطون على الدولة والحكومة في شان س

معين،ويمارسون من خالل هذا التجمع الرياضي ضغطا كبيرا على صناع القرار والسياسيين ألخذ 
 .منحى معين 

كما تعد الرياضة من الوسائل القليلة التي تقرب وجهات النظر المختلفة بين الشعوب ،حيث أن 
حالة صراع تنظيم تظاهرة يجمع العديد من الرياضيين من مختلف الدول ومنهم من تكون في 

وحرب ،وبهذا بمكن فهم أهداف وتوجهات الغير ،ويمكن أن يقود هذا إلى تشكيل رأي شعبي 
يمارس الضغط على الحكومات من اجل التوصل إلى حل للخالفات وبالتالي الوصول إلى احد 
األهداف المحددة من قبل منظمي التظاهرات الرياضية الكبرى ،مثل ما نالحظه حاليا  في 

 .األوربية في مختلف التظاهرات ورفضهم إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا المالعب 
كما أن العاب البحر األبيض المتوسط هي احد كبرى التظاهرات الرياضية ،حيث تجذب اهتمام 
عدد معتبر من سكان العالم ،من خاللها تتمكن الدول من تجسيد قوتها االعتراف بانجازاتها 

هذه األلعاب يعتبر لحظة تحتاج إلى تأمل ،لحظة تعبير عن وجود  ،فتواجد علم تلك الدول في
 .وقوة الدولة 

 :توظيف األلعاب الرياضية في السياسة الداخلية للدولة  8-2
تستعمل هذه األلعاب لتغيير الفكر السياسي واالجتماعي لألفراد بحسب رغبة الدولة مما ينتج عنه 

سية الشعبية في يد الشعب كممارسة الضغط على الدولة الوالء وقد تكون أداة من أدوات الدبلوما
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 :لتحقيق مطالب سياسية ،وفيما يلي تأثيرات األلعاب الرياضية على السياسة الداخلية للدولة 
 (02، صفحة 0220زهير، )
 : التظاهرات الرياضية والتكامل الوطني 8-0

على الربط بين التكامل الوطني  (تيرنرز) حيث ركزت إحدى الحركات السياسية األلمانية المسماة 
والنشاط الرياضي،حيث تعتبر األلعاب الرياضية أداة سياسية إيديولوجية مهمة في سبيل تهيئة 

 .الشعب األلماني نحو تحقيق الوحدة األلمانية المرتقبة 
كما يمكن استخدام التظاهرات الرياضية كأداة لتحقيق التكامل االجتماعي الداخلي،حيث تستخدم 

داة للتغلب على الوالء المحلي،وتلعب المؤسسات االجتماعية األخرى دورا بارزا في تحقيق كأ
الوالء واالنسجام وصهر المجتمع في قالب واحد ،حيث تشكل األلعاب الرياضية أداة من أدوات 
الربط االجتماعي عن طريق خلق أهداف مشتركة  يلتقي حولها عدد كبير جدا من األفراد مما 

 .الوالء المجتمعي  ينمي روح
كما تعتبر المصالح المشتركة والوالء المشترك من أهم عوامل االندماج في أي ثقافة، فقد أكد 

، 0220زهير، )علماء االجتماع على أن التنافس الرياضي تحول إلى أداة لتعزيز الوحدة الوطنية 
 (02صفحة 

 :التظاهرات الرياضية والهوية الوطنية 8-2
را في إبراز الهوية الوطنية عن طريق استخدام الرموز الوطنية كرفع علم الدولة تلعب الرياضة دو 

وعزف النشيد الوطني كوسيلة لبث الروح الوطنية بين المتفرجين وزيادة الحماس وحافز النجاح 
والتفوق للرياضيين  ،حيث يساهم التلفاز في ذلك عن طريق نقل كل التظاهرات واالستحقاقات 

 .لة المشاركة المتعلقة بالدو 
ذا الفوز في األلعاب الرياضية الدولية يعمل على رفع الروح المعنوية للدولة فان الخسارة في  وا 

المنافسات قد تسفر عن نتائج مدمرة على النفسية الوطنية والروح المعنوية للدولة ،فإقصاء 
مخيب من  بطولة والخروج ال 0200المنتخب الجزائري من التأهل إلى نهائيات كاس العالم قطر 

أصاب الجزائريين بخيبة أمل كبيرة وهذا ما يعود باألثر السلبي على قوة  0200كاس إفريقيا  
 .وتماسك المجتمع الجزائري اجتماعيا وسياسيا 
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 : التظاهرات الرياضية والسلوك السياسي  8-4
ل المجتمع أو تلعب النشاطات الرياضية دورا في غرس القيم االجتماعية والسياسية سواءا داخ

الرياضيين ،حيث أن المؤسسة الرياضية في الدولة هي مؤسسة سياسية واجتماعية لها وظائف 
سياسية تتمثل في تعزيز القيم المنظمة للسلوك وبالتالي استقرار المجتمع سياسيا واجتماعيا ،فقد 

الوطن أو تأخذ البطوالت دالالت سياسية كالفوز من اجل روح الشهداء الذين ضحوا من اجل 
ضحايا مأساة وهذا يجبر المشارك والمتابع على إتباع طريقة تفكير معينة تجبره على االهتمام 

 .بالموضوع وبالتالي التحكم في السلوك السياسي لألفراد
كما تساهم األلعاب الرياضية في بناء الشخصية من خالل اكتساب سلوكات معينة كالشجاعة 

بان الرياضة مدرسة تربوية تشكل وجدان الطفل وروح الجماعة  واالنضباط ،حيث يعتبر الكثيرون
 .وتحقيق التماسك السياسي ينتج عنه النظام واحترام القانون 

وترتبط السياسة ارتباط وثيق بالرياضة، فكالهما يعمل على تعزيز القيم الثقافية والسياسية والفرق 
ية على المجتمع في حين تركز الرياضة بينهما يتمثل في قدرة السياسة على فرض القيم االجتماع

 (04، صفحة 0220زهير، ) على نشر المثل االجتماعية والدعوة لتعزيز القيم االجتماعية
 :التظاهرات الرياضية والتعبير السياسي 8-5

فالتعبير السياسي هو عملية إخراج المشاعر السياسية الكامنة والمكبوتة لدى الجماهير في أشكال 
فتجمع الجماهير في اي تظاهرة رياضية ينتج عنه توجيه عواطف األفراد لحدث غير سياسية ،

معين وهذا مما تتميز به الجماهير الجزائرية من خاللها دعمها المطلق للقضية الفلسطينية في كل 
 .محفل رياضي دولي أو وطني

وسيلة ناجحة ويؤكد علماء النفس هذه النظرية يحث يعتبر تجمع األفراد في األلعاب الرياضية 
لعالج التوتر واإلجهاد ووسيلة لتفريغ النزعة العدوانية ،كما تمثل احتفاالت الفوز فرصة للتفريغ 
السياسي من خالل التخلص من الكبت الكامن من القيود السياسية المفروضة عليه خاصة في 

الحكومات  ظل غياب القنوات الرسمية مما ينتج عنه التأييد أو التنديد ،كما تستخدمها بعض
 (09، صفحة 0220زهير، )كوسيلة لصرف النظر عن المشاكل الداخلية 

 :التظاهرات الرياضية والقيادة السياسية في الدولة  8-6



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

96 

 

حيث يحرص القادة السياسيون على توظيف مهاراتهم الرياضية وقدراتهم الجسدية في الحصول 
ة الجسدية ،مثل ما يقوم به الرئيس على شعبية شخصية وذلك بالربط بين القوة السياسية والقو 

الروسي فالدمير بوتين الذي يوثق خرجاته الرياضية إعالميا للحصول على شعبية شخصية كقائد 
 :سياسي كبير ،فالرياضة يوظفها السياسي في 

توفير غطاء إعالمي يجعل السياسي كرجل نشيط قادر على تحمل أعباء وضغوطات المنصب  -
خدم القادة السياسيون األلعاب الرياضية الكتساب الشعبية ودعم المكانة وزيادة الشعبية،كما يست

 .الفردية فتجدهم يشجعون ويدعمون الرياضيون في المنافسات المهمة قبل وبعد التتويج 
التأثير في الوعي السياسي للمتفرجين من خالل التغني بانجازات القائد في مجال األلعاب  -

 (01، صفحة 0220ير، زه)الرياضية ونسب الفضل إليه 
 :التظاهرات الرياضية والعنف السياسي  8-7

بما أن طبيعة المسابقات الرياضية عبارة عن فوز أو خسارة ،قد ينتج عنها تنافس شديد يتحول إلى 
تعصب جماهيري يؤدي أحيانا إلى التعصب والعنف السياسي،وهنا تعمد بعض الدول إلى تشجيع التحيز 

الشعب عن المشكالت االجتماعية وتفريغ الكبت االجتماعي والسياسي في  الرياضي وتحويل أنظار
الصراعات الرياضية ،ولكن تزايد التعصب السياسي وخروجه عن السيطرة قد يؤدي إلى األضرار بالوحدة 

 .االجتماعية والسياسية وبالتالي زعزعة االستقرار السياسي للدولة 

الجتماعية كلما كان العنف اقل، بينما كلما زادت مشاكل الدولة فكلما كانت الدولة قائمة بحل المشاكل ا
 (02، صفحة 0220زهير، )ازداد تأثير األلعاب الرياضية السلبي على وحدة وتكامل الدولة 

 : التظاهرات الرياضية والسياحة  -5
 : إستراتيجية تطوير السياحة الرياضية  5-2

 .ة أحداث رياضية التعاون مع المؤسسات الرياضية الخاصة الستضاف -2
 .العمل على توفير التمويل الالزم للمؤسسات الرياضية  -0
التسيير األمثل للمورد البشري في المجال الرياضي لضمان فعالية الرياضيين في البطوالت الكبرى  -0

. 
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 .منح كل االمتيازات لتوافد السياح  -4
 :أنواع التظاهرات الرياضية وتأثيرها على القطاع السياحي  5-0

مثل كاس العالم واأللعاب االولمبية والعاب البحر األبيض  :اهرات الرياضية العالمية التظ -2
المتوسط ،تمتاز بتغطية إعالمية عالمية كبيرة ،حيث يرتبط نجاحها بمستوى الخدمات السياحية 

 .المقدمة وجودة البنية التحتية للدولة المستضيفة
تتمثل في األحداث الرياضية التي تقام في دولة  :التظاهرات الرياضية الوطنية ذات البعد الدولي  -0

 .رالي دكار ،بطوالت التنس الكبرى : ما ويشارك فيها العديد من الرياضيين من دول مختلفة ،مثل
وتتمثل في المسابقات التي تقام في دولة ما يشارك فيها رياضيو  :التظاهرات الرياضية المحلية -0

 .ياضي داخل الدولةتلك الدولة تتابع من طرف الجمهور الر 
يقوم بها مجموعة من األشخاص بغرض الترفيه والترويح عن  :التظاهرات الرياضية الترفيهية -4

 .النفس
 : سبل تطوير السياحة الرياضية  5-2

يعتبر تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى محل صراع شديد بين الدول لما لها من نتائج في زيادة المداخيل 
لدولة ،حيث تعمل السلطات وفق خطة تهدف إلى زيادة عدد السياح من خالل تنويع السياحية القتصاد ا

المنتجات السياحية واعتماد البعد البيئي من خالل التوازن االقتصادي بتحقيق مداخيل العملة الصعبة 
يد وتوفير مناصب شغل وتنشيط الحركة التجارية للدولة وخلق تظاهرات رياضية تجذب السواح ومراعاة تقال

 (thomas hinch, p. 59)وتراث المنطقة وتطوير الصحة والتعليم والمحافظة عل الموارد البيئية 

 : التظاهرات  وعلم الجتماع -22
الرياضة هي نشاط بدني اجتماعي يهدف إلى التنافس وتحديد القدرات والمقارنة بشكل يعتمد على المعايير 

المعنوية والنفسية والمعرفية والعقلية ،ال يقتصر والمحكات الموحدة تميز الجميع ،تستخدم الصفات 
مفهومها على المنافسة فقط بل يؤثر على المستوى االجتماعي من خالل زيادة التفاعل بين البشر،وتكوين 

بان " الرسون "العالقات االجتماعية ،حيث أن األداء البدني ال يعدو أنه مجرد جزء من الكل ،حيث يعتقد 
د النسق االجتماعي التي تثقل كاهله كالمكانة أو الوظيفة االجتماعية في أمور قد الرياضة تخفف من قيو 
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تحد من حريته وتقيد تصرفاته ،مثل التظاهرات الرياضية العسكرية حيث يشارك فيها جميع الرتب 
 .العسكرية تطبق عليهم جميعا قواعد اللعب دون تفرقة أو تفضيل 

ام اجتماعي مقنن،الن اإلنسان دوما بحاجة إلى نشاط بدني و حيث يعتبر علماء االجتماع الرياضة نظ
أداء حركي ينتقي الخبرات المقبولة اجتماعيا مشكال منه خبرة بدنية حركية ،رافضا كل األنشطة المرفوضة 

 (0202عامر، )اجتماعيا كالعنف البدني والعدوان والعراك والحروب 

  :الرياضة والعمليات الجتماعية 22-2
 : مسرحا لعدة عمليات اجتماعية مختلفة وهي تعتبر الرياضة

معركة إثبات الذات والدفاع عن النفس في مجال التنافس  : الصراع االجتماعي في الرياضة -2
 (212، صفحة  2991الخولي، الرياضة والمجتمع ، )الشريف في األنشطة الرياضية 

الصراع ضمن سلوك من  من خالل عمليات التعاون، التنافس،: التفاعل االجتماعي في الرياضة -0
خالل اشتراك الرياضيين في عملية المنافسة داخل الميدان من اجل تحقيق هدف معين أال وهو 

 (212، صفحة 2991الخولي، الرياضة والمجتمع ، )الفوز 
من خالل االلتزام بأخالقيات المجتمع واالمتثال لقواعد الضبط : التوافق االجتماعي في الرياضة  -0

ل التغير االجتماعي السليم والعمل لخير الجماعة وسعادتها يؤدي إلى تحقيق االجتماعي وتقب
 (011، صفحة 0222السالم، )الصحة المجتمعية 

من خالل تكيف الرياضي مع بيئته االجتماعية تؤثر فيه : التنشئة االجتماعية في الرياضة  -4
ة في بناء بطل رياضي، مساهم..(  األسرة،المدرسة ،األصدقاء ) مؤسسات التنشئة االجتماعية 

بان الرياضة من العوامل التي تشكل أنماط جيدة للعالقات في ( بويه ) حيث يرى الفرنسي 
 (219، صفحة  2991الخولي، الرياضة والمجتمع ، )تشكيل وطنية األفراد 

 : خاتمة  -22
التألق الرياضة هي وسيلة تقرب الشعوب مهما اختلفت توجهاتهم وأديانهم تهدف إلى روح التميز و 

محليا ودوليا قائمة على أهداف نبيلة ، ترتبط ارتباطا وثيقا باالقتصاد و سياسة الدولة والميدان 
 .السياسي والثقافي واالجتماعي 
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يتم استغالل التظاهرات الرياضية في تحقيق مداخيل اقتصادية مهمة واالستفادة من البنى التحتية 
واكتساب الشرعية لألنظمة الحاكمة ،ترسخ مبادئ السعادة على المدى البعيد ،ودعم القضايا العادلة 

واألمن والسالم ونبذ الحروب بين الشعوب والتعريف بتراث وتقاليد وأصالة البلد المنظم ،لذا يمكن أن 
 .نقول الرياضة بطبيعتها المتعددة هي أساس لبناء وتطوير المجتمع 

 : قائمة المراجع 
ganes highan thomas hinch .sport tourism development .  

دور جهازالرياضة للقوات المسلحة في دعم االمن القومي . احمد المتولي ،اماني الشريف ،عمرواحمد
 المصري على المستوى الصحي واالجتماعي 

 .عالم المعرفة: الكويت  .الرياضة والمجتمع (. 2991. )امين انور الخولي

 .040، (200) مجلة االداب. ضية لثقافة الجسدالسياسة الريا(. 0221. )بشير محمد ناصر

مجلة . محاكاة نموذج اقتصاديات الرياضة في الجزائر (. 0229سبتمبر . )بورزامة جمال ، نحاوة لونيس
 .الممارسة الرياضية والمجتمع 

مجلة ميدان العلوم االنسانية . الرياضة وعالقتها بالمجاالت االخرى (. 0202. )حمادي عامر
 .92-12، ية واالجتماع

 .عالم الكتب(. 1اإلصدار ) علم النفس االجتماعي(. 0222. )زهران حامد عبد السالم

االثار االقتصادية لبطولة كاس العالم لكرة القدم على الدولة (.  0العدد  0229. )عزت ملوك قناوي
 .مجلة كلية السياسة واالقتصاد . المستضيفة

دار : القاهرة ،مصر  .الدارة في التربية البدنية والرياضية موسوعة التنظيم وا(. 0222. )عصام بدوي
 .الفكر العربي 
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دار الفكر : القاهرة  .علم االجتماع الرياضي (. 2991. )عويس ،خير الدين الهاللي ،علي عصام
 .العربي 

 االحداث الجغرافية السياسية لاللعاب(.  0202،حزيران 00، العدد 21المجلد . )قاسم عبد علي عذيب
 .مجلةابحاث بيسان . الرياضية 

الجودة والعولمة في ادارة اعمال الرياضة باستخدام اساليب (.  0224. )كمال الدين عبد الرحمن درويش
 .دار الفكر العربي : القاهرة ،مصر  .ادارية مستحدثة 

 .دار المعرفة الجامعية : مصر  .في علم ااالجتماع االقتصادي (. 2911. )محمد بدوي

دار (. 2اإلصدار ) معايير ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العالمية(. 0222. )حسن عبد اهلل محمود
 .الوفاء للطباعة والنشر

التوقيع المكاني لمدينة البصرة وتاثيرها على (. 0221. )مصطفى عبد الجليل ،حيدر جاسم عرنوص
 . مجلة المخطط والتنمية. التنمية االقليمية 

جامعة -فلسطين، كلية الدراسات العليا . توظيف الرياضة في السياسة الدولية(. 0220) .نادر قاسم زهير
 .بيرزيت ، فلسطين 

مجلة . أهمية علم االجتماع في المجال الرياضي (. بال تاريخ. )ونوقي عبد القادر ، مزارة عيسى
 .المنظومة الرياضية 
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 السلة على الكراسي المتحركة لد  المعاقين حركيا دافعية ممارسة رياضة كرة دراسة : عنوان الدراسة 

 بن يوسف دحو /د سيفي بلقاسم/ زمالي محمد د/ د

 جامعة مستغانم  -جامعة مستغانم -سطو وهرانيجامعة ا

 :ملخص المداخلة

يهدف البحث إلى الكشف عن دوافع ممارسة  نشاط كرة السلة على الكراسي المتحركة لـدى المعـاقين       
مدينــة وهــران  ، و بعبــارة أدق فإنهــا تحــاول تحديــد مــا هــي العوامــل التــي دفعــت بهــؤالء المعــاقين حركيــا  ب

وافتـرض .  لإلقبال على ممارسة نشاط كرة السلة على الكراسـي المتحركـة ودورهـا فـي الحـد مـن افـة العنـف 
نشــاط كــرة الســلة  البــاحثون أن هنــاك دوافــع داخليــة وخارجيــة تزيــد مــن إقبــال المعــاقين حركيــا علــى ممارســة

حركيـا  نحـو  على الكراسي المتحركة اضافة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية في دوافـع إقبـال المعـاقين
ـــر الجـــنس  ـــى الكراســـي المتحركـــة   ترجـــع إلـــى متغي ـــد اســـتخدم (. إنـــاث / ذكـــور ) نشـــاط كـــرة الســـلة عل وق

معـاقين حركيـا  22علـى عينـة قوامهـا  وطبقـت الدراسـة.  الباحثون المنهج الوصفي و كانت الدراسـة مسـحية
من مراكز االدماج  وكانت مقصودة أختيرت من مدينة وهران ،وتم جمـع البيانـات مـن خـالل إعـداد مقيـاس 
كــأداة للبحــث يتعــرض مــن خاللــه إســتطالع رأي المفحــوص فــي دوافــع إقبــال المعــاقين حركيــا علــى ممارســة 

" ت"لمعالجــــة اإلحصــــائية باســــتخدام معادلــــة اختبــــارنشــــاط كــــرة الســــلة علــــى الكراســــي المتحركــــة ، وتمــــت ا
 .ستيودنت 

دوافـع إقبـال المعـاقين حركيـا علـى ممارسـة  وأسفرت النتائج على وجود دوافع داخلية وخارجيـة تزيـد مـن     
نشاط كرة السلة على الكراسي المتحركة اهمهـا الـدوافع النفسـية و العقليـة و الـدوافع اإلجتماعيـة و الخلقيـة و 

اللياقــة البدنيــة  كمــا أن الفــروق ألبعــاد دوافــع ممارســة نشــاط نشــاط كــرة الســلة علــى الكراســي المتحركــة دافــع 
بين الذكور و اإلناث متقاربة فيما بينها ، ويوصـي البـاحثون فـي األخيـر علـى االهتمـام بممارسـة نشـاط كـرة 

اقين بمختلـف أشــكالها اضــافة السـلة علــى الكراسـي المتحركــة بمختلــف المؤسسـات التعليميــة التـي تهــتم بالمعــ
الـى التركيـز علـى االسـباب التـي تـؤدي بـالفرد المعـاق للممارسـة المنتظمـة لمختلـف االنشـطة الرياضـية وهــذا 

 . للحد من افة العنف 

–االفــة -المعــاق حركيــا –كــرة الســلة علــى الكراســي المتحركــة  -الممارســة -الدافعيــة:  الكلمــات المفتاحيــة
 .العنف
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Title of the intervention  Motivation to play basketball on wheelchairs for the 

physically disabled to reduce the scourge of violence 
Summary: 

    The research aims to reveal the motives for practicing basketball activity on 

the city of Oran. The researchers  wheelchairs among the physically disabled in

hypothesized that there are internal and external motives that increase the 

demand for the physically disabled to practice wheelchair basketball, in addition 

motives of the  to the presence of statistically significant differences in the

physically disabled towards the wheelchair basketball activity due to the gender 

variable (males/females). The researchers used the descriptive approach and 

the study was a survey. The study was applied to a sample of 10 physically 

ped from the integration centers and was intended to be chosen from handicap

the city of Oran, and the data was collected by preparing a scale as a research 

tool through which the examinee’s opinion survey is exposed on the motives of 
engage in basketball activity in wheelchairs, and the physically handicapped to 

test equation.-the statistical treatment was done Using the Student's T 

The results resulted in the presence of internal and external motives that 

n wheelchair increase the motives of the physically disabled to engage i

basketball, the most important of which are psychological and mental motives, 

social and moral motives and the motive of physical fitness, and the differences 

in the dimensions of motives for the exercise of wheelchair basketball activity 

g males And females are close to each other, and the researchers amon

recommend in the end to pay attention to the practice of basketball activity on 

wheelchairs in various educational institutions that care for the disabled in all 

using on the reasons that lead the disabled its forms, in addition to foc

individual to regularly practice various sports activities and this is to reduce the 

scourge of violence 
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kinesthetically  -wheelchair basketball  -practice  -: Motivation Keywords

violence -pest  -disabled  

 :اشكالية الدراسة-2

يعتبر النشاط الرياضي الجماعي أساس من األسس العلمية للنشاط الحركي المكيف ، و تعتبر األلعاب   
الجماعية وسيلة مهمة من أجل تحسين القدرات النفسية عند الفرد المعاق، والتي تخدم بالدرجة األولى 

ب المربين اإلهتمام أكثر بهذه النشاطات كذلك التفاعل الجماعي، و من واجو العالقات مع اآلخرين 
 . الرياضية الجماعية ،و ذلك ألهميتها البالغة والنتائج اإليجابية لهذه األنشطة

النشاطات الرياضية الجماعية التي تمارس ضمن برامج وتعد كرة السلة على الكراسي المتحركة إحدى 
تطورا كبيرا و انتشارا واسعا عبر دول العالم ، و عرفت هذه الرياضة منذ ظهورها النشاط الحركي المكيف 

، كونها تتمتع بخصائص ميزتها عن بقية الرياضات الجماعية األخرى ، فهي تتطلب تفاهم و انسجام و 
 .تنسيق كبير بين العبي الفريق حيث انه لكل العب مركز معين 

لوجدنا هناك تطور ملحوظ في و لو الحظنا مستوى كرة السلة على الكراسي المتحركة في الجزائر ،     
أداء الالعبين ، و يتجلى ذلك في النتائج اإليجابية المسجلة في اآلونة األخيرة في المحافل القارية و 
 .الدولية ، وهذا راجع إلى عدة عوامل مثل المستوى الحركي ، السن ، النضج العقلي و البدني للمعاق 

ذا أضفنا إلى ذلك كله وجود االحتكاك  ، ومعين، و كذلك كيفية التعامل مع الكرة عدم ارتباطها بزمن  وا 
هذا السبب من أجله يتكاثر .وبالتالي عدم حدوث إصابات ومظاهر العنف  ،بين العبي كل من الفريقين 

 .ممارسو ا هذه اللعبة ومشجعوها

تمام العديد من و تلعب الدافعية دورا هاما في ميدان التعلم والنشاط  الحركي المكيف ، ولقيت إه      
الباحثين و أصبحت من المواضيع المكونة لعلم النفس نظرا لفعاليتها في فهم و إعطاء تفسير و شروحات 

و الدافعية هي الطاقات التي ترسم للكائن الحي أهدافه وغاياته لتحقيق التوازن الداخلي . للسلوك اإلنساني 
أمينة إبراهيم . مصطفى حسن باهي ) .خارجية ،أو تهيئ له أفضل قدر ممكن من التكيف مع البيئة ال

 (1، ص  2991: شلبي

و مما ال شك فيه أن نظرة كرة السلة على الكراسي المتحركة تختلف عند المعاقين ، ولممارسة رياضة    
كرة السلة على الكراسي المتحركة دور في تكوين شخصية الفرد المعاق وأكثر ما يهمنا في هذا الموضوع 

األساسية التي تساعد المعاقين حركيا على ممارسة رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة  هو الدوافع
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ومـن هـذا   .و اإللمام بمختلف جوانب شخصية المعاق حركيا و ما لها من خصائص و مميزات ،
السلة على المنطـلـق جـاءت هـذه الدراسـة لتبيـن لنـا دوافع إقبال المعاقين حركيا على ممارسة نشاط كرة 

 :و التي من خاللها  يمكن طـرح السؤال التالــي  .الكراسي المتحركة

ما هي دوافع إقبال المعاقين حركيا على ممارسة نشاط كرة السلة على الكراسي المتحركة التي  -
 تحد من العنف ؟

هل توجد فروق معنوية في دوافع إقبال المعاقين حركيا نحو ممارسة نشاط كرة السلة على  -
 ؟( إناث / ذكور ) كراسي المتحركة ترجع إلى متغير الجنس ال

 :الدراسة  فرضيات -0

  هناك دوافع داخلية وخارجية تزيد من إقبال المعاقين حركيا على ممارسة نشاط نشاط كرة السلة
 .على الكراسي المتحركة  التي تحد من العنف  

 ركيا نحو نشاط كرة السلة على توجد فروق ذات داللة إحصائية في دوافع إقبال المعاقين ح
 ( .إناث / ذكور ) الكراسي المتحركة ترجع إلى متغير الجنس 

 :أهداف الدراسة -0

معرفة دوافع داخلية وخارجية تزيد من إقبال المعاقين حركيا على ممارسة نشاط نشاط كرة السلة على -
 .الكراسي المتحركة  التي تحد من العنف  

في دوافع إقبال المعاقين حركيا نحو نشاط كرة السلة على الكراسي المتحركة  معرفة توجد فروق معنوية-
 ( .إناث / ذكور ) ترجع إلى متغير الجنس 

 :مصطلحات الدراسة  -4

 :الدافعية  -4-2

هي الطاقات التي ترسم للكائن الحي أهدافه وغاياته لتحقيق التوازن الداخلي ،أو تهيئ له أفضل قدر "
 (00بدون سنة نشر ، ص : صالح محمد علي أبو جادو ) ".مع البيئة الخارجية  ممكن   من التكيف

من فعل دفع ، دفعا بمعنى أبعد شخصا أو شيئا و أزاله عن مكانه ، جعل يتقدم بواسطة دافع :" لغة  -
المحرض على فعل شيء ما : بمعنى محرك يدفع   قاربا شراعيا وبدافع كذا بمعنى بداعي كذا و الدافع 

 (202، ص 2991: صبحي حموي وآخرون ) ".
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مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل إعادة :"إذ يعرف بأنه :اصطالحا  -
 (00، ص  0222: خليل المعايضة) ".التوازن 

ة مثير فعال داخلي يسبب التوتر ويدفع الفرد إلى السلوك بطريق:"بينما هنـــاك من يعرفه على أنــــــه 
 (010، ص 0222: فوزي محمد جبل ) ".تخفيض ذلك التوتر

دافعية المعاقين حركيا نحو تجنب الفشل و إنجاز النجاح  و التي تؤدي :التعريف اإلجرائي للدافعية  -
 .الى الحد من العنف 

 ىي جزء متكامل من التربية العامة وميدان تجريبي ، ىدفو تكوين المواطن :الممارسة الرياضية  -4-0
االلئق من الناحية البدنية ، العقمية ، االنفعالية واالجتماعية ، وذلك عن طريق أنواع من النشاط 

 (299، ص 2991: صبحي حموي وآخرون )البدني

كرة السلة على الكراسي المتحركة تختلف عن كرة سلة  :كرة السلة على الكراسي المتحركة -4-0
إعاقات جسدية متفاوتة، تجعلهم غير قادرين على ممارسة  االعتيادية بأنُه يلعبها أشخاص يعانون من

ويندرج تحت مسمى كرة السلة على الكراسي المتحركة العيوب الخلقية . الرياضة الجسدية بشكل كلي
والشلل الدماغي والشلل الناجم عن حادث وبتر األطراف الساقين أو أجزاء أخرى والعديد من اإلعاقات 

 (00، ص  0222: حاحمد عبد الفتا) . األخرى

هي أي ضرر غير طبيعي أو أي تغيير في نسيج الكائن الحي، وعادة ما يسببها المرض  :االفة -4-4
 .في النباتات وكذلك في الحيوانات وقد تحدثاآلفات. أو الرضة

سلوك أو فعل يصدر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة يحدث أضرارا جسدية أو معنوية :العنف-4-9
وسواء نظرنا إليه كنمط من أنماط السلوك أو . ... باللسان أو بالجسد أو بواسطة أداة ونفسية ويكون

 . كظاهرة اجتماعية فهو فعل وآفة تستحق التحليل والعالج

يوضح مراكز و أندية مدينة وهران التي أخذت منها العينة و عدد المعاقين المسجلين :  20الجدول رقم 
 حسب الجنس

 المجماااوع اإلنااااث الذكاااور إسم المؤساااسة الرقم
 022 222 222 مركز رعاية المعاقين حي البدر 2
 029 224 229المركز النفسي البيداغوجي بئر  0
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 الجير
 012 221 290 نادي انتصار وهران مديوني 2
نادي التحدي لذوي العاهات حي  4

 الصباح
19 91 202 

 212 10 91 نادي االرادة وادي تليالت  5
 910 440 902 مجموع الكلاااايال
معاقين  222قام الباحثون بإختيار عينة عشوائية بسيطة ،واشتملت عينة دراستنا على :عينة الدراسة  -1

 92"، من مراكز و اندية التكفل بالمعاقين ، و سنحاول دراستها من خالل مجموعتين، مجموعة ذكور 
 .قارنة بين متغير الجنس ، حتى نتمكم من الم" معاقة 92"و اإلناث " معاق

 يوضح عدد المعاقين حركياالعينة حسب متغير الجنس:  24الجدول رقم  .

 المجماااوع اإلنااااث الذكاااور إسم المؤساااسة المنطقة
 

 وهران
 

مركز رعاية المعاقين حي 
 البدر

22 22 02 

المركز النفسي البيداغوجي 
 بئر الجير

22 22 02 

 02 22 22 ديونينادي انتصار وهران م
نادي التحدي لذوي العاهات 

 حي الصباح
22 22 02 

 02 22 22 نادي االرادة وادي تليالت
 222 92 92 المجموع الكلااااي

 

 :أداة الدراسة  -9

للتأكد من صحة الفرضيات المقدمة للدراسة ، واستجابة لطبيعتها إرتأينا إلى إعداد مقياس كأداة      
دوافع إقبال المعاقين حركياعلى ممارسة نشاط كرة الله إستطالع رأي المفحوص في للبحث يتعرض من خ

عبارة صيغت في اإليجاب ، بحيث يجيب المفحوص على كل  92السلة على الكراسي المتحركة ،و يضم 
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بات ، و هذه اإلجا'' دائما ، أحيانا ، أبدا '' : عبارة بإختيار واحد من اإلجابات الثالثة و المتمثلة في 
قيمة '' ماهي إال موازين لتقدير مستويات الدافعية عند المفحوصيين ، حيث نعوض كل إجابة بدرجة 

 :علي النحو التالي '' عددية 

  ثالث درجــــات ( 20.................... ) دائما. 
  درجتين ( 20................... ) أحيانا . 

  ــــدة درجة واح(  22..................... ) أبدا. 

محاور أساسية تمثل ( 1)وقد تم إعداد بنود المقياس على ضوء أهداف البحث ، حيث يتشكل من ستة 
 :مختلف متغيرات البحث وهي على النحو التالي 

  ويشتمل هذا البعد أو المحور على دوافع إكتساب صفة بدنية معينة كالقوة : دافع اللياقة البدنية
اقة أو المرونة أو التحمل ، و رفع المستوى الصحي و تقوية العضلية ، أو السرعة أو الرش

'' بنود يضمها المقياس ذات األرقام ( 9)الوظائف الحيوية للجسم ، و يتكون هذا البعد من تسعة 
2  ،0  ،0  ،4  ،9  ،1  ،1  ،1  ،9  ''. 
  لعبة رياضة ويشتمل هذا البعد على الهواية الرياضية و التحمس نحو : دافع الميول الرياضية

بنود مرقمة في ( 1)معينة ، و الميل نحو النشاط الرياضي ، و يتكون هذا البعد من سبعة 
 .''  21،  29،  24،  20،  20،  22،  22'' : المقياس من 

  وشمل هذا المحور على دوافع الراحة النفسية و تنمية حسن التصرف : الدوافع النفسية و العقلية
حظة و تكوين الشخصية و تنشيط العقل ويضم هذا البعد البنود الثمانية و اإلنتباه و دقة المال

 .''  04،  00،  00،  02،  02،  29،  21،  21'' : المرقمة في المقياس من 

  و يشمل هذا البعد على اإلعتماد على النفس و تحمل المسؤولية : الدوافع اإلجتماعية و الخلقية
لسلوك التعاوبي و اإلجتماعي واكتساب الروح الرياضية و و تكوين عالقات إجتماعية و تنمية ا

تعلم النظام و اإلحترام و اإلخالق الكريمة ، و يتكون هذا البعد من تسعة بنود يضمها المقياس و 
 .''  00،  00،  02،  02،  09،  01،  01،  01،  09'' : هي 

  ول إلى مستوى رياضي عالي ، و من أهم دوافع هذا البعد محاولة الوص: دافع التفوق الرياضي
بنود مرقمة في ( 1)و محاولة اإللتحاق بفريق النادي و تمثيلها ، و يتكون هذا البعد من ثمانية 

 .''  42،  42،  09،  01،  01،  01،  09،  04'' : المقياس من 
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  ين ويتمثل هذا البعد في تشجيعات المحيط اإلجتماعي واهتمام المدرب: دافع التشجيع الخارجي
بالنشاط الرياضي خالل الحصة ، و ترويج اإلعالم لألنشطة الرياضية في كافة الوسائل 

،  40'' : بنود وهي مرقمة في المقياس كاآلتي ( 9)اإلعالمية ، و يتكون هذا البعد من تسعة 
40  ،44  ،49  ،41  ،41  ،41  ،49  ،92  ''. 

 :و تحليل ومناقشة الفرضيات عرض -22

 :اقشة الفرضية الجزئية األولى عرض ومن -22-2

توجد فروق معنوية في دوافع إقبال المعاقين حركيا نحو ممارسة نشاط كرة السلة على الكراسي المتحركة  
 ( .إناث / ذكور ) ترجع إلى متغير الجنس

  
 دافع الميول الرياضية دافع اللياقة البدنية
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 .اإلناث حسب النسبة المئوية  يمثل الفروق بين أبعاد الدافعية لدى الذكور و:  22الشكل رقم 

من خالل النتائج التي أفرزتها المقارنة بين النسب المؤوية ألبعاد الدوافع بين الذكور و اإلناث و   
، نالحظ أنه ال يوجد اختالف كبير بين العينتين أي العينة 22و الشكل رقم  24الملخصة في الجدول رقم 

 .ي اإلناث ، حيث نالحظ أن النتائج متقاربة في ما بينهما المتمثلة قي الذكور و العينة المتمثلة ف

ويتضح من الجدول و الشكل السابقين أن الدوافع المؤثرة بشكل ملحوظ على ممارسة نشاط كرة السلة    
على الكراسي المتحركة لدى الذكور و اإلناث هي نفسها ، إذ يدل محتوى النتائج على أن الدوافع 

احتلت المرتبة األولى من حيث أولوية الدوافع عند المفحوصين و هذا بنسبة االجتماعية و الخلقية 
عند اإلناث ، وهذا يبين أن وعي المعاقين حركيا مرتفع لفهم 19.71%عند الذكور و بنسبة%18.99

  
 الدوافع اإلجتماعية و الخلقية الدوافع النفسية و العقلية

  
 دافع التشجيع الخارجي دافع التفوق الرياضي



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

110 

 

األثر الحقيقي لممارسة النشاط الحركي المكيف  بصفة عامة و نشاط كرة السلة على الكراسي المتحركة 
، و المتمثل في تنمية الروح اإلجتماعية و الخلقية و ذلك بالتعاون و تكون العالقات  بصفة خاصة

 .اإلجتماعية مع اآلخرين و قضاء وقت مرح معهم من خالل ممارسة نشاط رياضي 

 :وترتيب هذه النسب موضح في الجدول اآلتي 

المتحركة لدى الذكور و  يوضح ترتيب دوافع ممارسة نشاط كرة السلة على الكراسي:  20الجدول رقم 
 اإلناث حسب النسبة المئوية

وهذه النتائج تعطينا نظرة جيدة عن طبيعة الدوافع التي كانت ذات تأثير ملحوظ أكثر من غيرها على      
 .ى الكراسي المتحركةممارسة كل من الذكور و اإلناث لنشاط كرة السلة عل

لمعرفة داللة الفروق بين دوافع إقبال المعاقين على (T-Test)وفيما يلي يتم عرض نتائج إختبار      
 .ممارسة نشاط كرة السلة على الكراسي المتحركة و ذلك كل بعد على حدى بين الذكور و اإلناث

 (:T-Test)المقارنة بين الذكور و اإلناث بعد لبعد حسب اختبار 

 دافع اللياقة البدنية: نتائج البعد األول 

-T)يوضح الفرق بين الذكور و اإلناث في دافع اللياقة البدنية حسب نتائج إختبار :  20الجدول رقم 

Test) 

 النسبة المؤوية لإلناث النسبة المؤوية للذكور دوافع النشاط الرياضي الترتيب
 19.71% 18.99% الدوافع اإلجتماعية و الخلقية 22
 19.19% 18.92% دافع اللياقة البدنية 20
 17.26% 18.52% دافع التشجيع الخارجي 22
 16.33% 15.67% فع النفسية و العقليةالدوا 24
 14.63% 14.67% دافع التفوق الرياضي 25
 12.84% 13.20% دافع الميول الرياضية 26

درجة  الدللة
 الحرية

مستو  
 الدللة

T 
 الجدولية

T 
المحسو 

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسطال
 حسابي 

متغير 
 الجنس
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نتائج عينة البحث في اإلختبار التائي لدافع اللياقة البدنية بين الذكور و  20يبين الجدول رقم       
لة إحصائية بين نتائج الذكور و اإلناث في دافع اإلناث ، و التي تبين نتائجه على وجود فروق ذات دال
، أما  0.91، و اإلنحراف المعياري  29.12اللياقة البدنية ، حيث بلغ المتوسط الحسابي عند الذكور 

= α) وعند مستوى الداللة .  0.90، و اإلنحراف المعياري  02.04عند اإلناث فبلغ المتوسط الحسابي 
الجدولية ( ت)، وهي أكبر من قيمة  0.00المحسوبة بـــــ ( ت)درت قيمة ، ق 91و درجة الحرية (  2.29

 .، وهذا ما يعني وجود داللة إحصائية  2.91التي بلغت 

 دافع الميول الرياضية:نتائج البعد الثاني 

-T)يوضح الفرق بين الذكور و اإلناث في دافع الميول الرياضية حسب نتائج إختبار :  24الجدول رقم

Test) 

لدافع الميول الرياضية للذكور و اإلناث ، حيث أن ( ت)نتائج إختبار  24يظهر الجدول رقم         
، أما اإلناث فبلغ متوسطهن الحسابي  0.22و إنحرافهم المعياري  20.10الذكور بلغ متوسطهم الحسابي 
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على أن الفرق بين الجنسين غير دال إحصائيا، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
 .نتائج أفراد العينة في دافع الميول الرياضية

ة بين الذكور و االناث في دوافع ممارسة نستخلص مما سبق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائي    
 :النشاط الحركي المكيف  من أجل تحقيق كل من األبعاد أو الدوافع التالية

دافع اللياقة البدنية، دافع الميول الرياضة، الدوافع النفسية و العقلية، دافع التفوق الرياضي، دافع "     
ي حين اشتركوا في دوافع ممارستهم لهذه األنشطة و هذا لصالح المعاقين حركيا ، ف" التشجيع الخارجي

 ..من أجل تحقيق الدوافع االجتماعية و الخلقية

 : مقارنة النتائج بالفرضيات  -22

 :مقارنة نتائج الفرضية األولى  - 22-2

من أجل التحقق من صحة الفرضية األولى و التي تفترض وجود فروق معنوية بين الذكور و اإلناث في 
، فقد أشارت نتائج الدراسة من خالل النسب كرة السلة على الكراسي المتحركة ال ممارسة نشاط دوافع إقب

كرة إلى أن الفروق ألبعاد دوافع ممارسة نشاط  20المئوية التي تحصل عليها كل بعد في الجدول رقم 
ل  ذلك أن بين الذكور و اإلناث متقاربة فيما بينها ، ويتضح من خالالسلة على الكراسي المتحركة 

لدى الذكور و اإلناث كرة السلة على الكراسي المتحركة الدوافع المؤثرة بشكل ملحوظ على ممارسة نشاط 
وهذا . هي نفسها من حيث أولوية الدوافع عند المفحوصين ، فقد إتفقوا في ترتيب الدوافع حسب األهمية 

الدوافع :فيه تقسيم الدوافع إلى قسمين هما ما ورد في الدراسة النظرية من خالل فصل الدافعية و الذي جاء
 .األولية، الدوافع الثانوية ، و تماشت مع نتائج دراستنا 

أما فيما يخص نتائج االختبار التائي من أجل معرفة داللة الفروق بين ذكور و إناث في دوافع إقبال      
اد دالة إحصائيا و هناك أبعاد ، فوجدنا أن هناك أبعكرة السلة على الكراسي المتحركة ممارسة نشاط 

أخرى غير دالة إحصائيا ، معنى هذا أن األبعاد الدالة إحصائيا لها فروق معنوية و تجسدت في بعدي 
كرة دوافع اللياقة البدنية ، الدوافع النفسية و العقلية ، ونفسر ذلك أن الذكور يقبلون على ممارسة نشاط 

يق دوافع اللياقة البدنية و الدوافع النفسية و العقلية أكثر من من أجل تحقالسلة على الكراسي المتحركة 
اإلناث ، و قد يعود ذلك لكون الذكور يميلون إلكتساب صفة بدنية معينة كالقوة العضلية ، أو السرعة أو 
الرشاقة أو المرونة أو التحمل ،ودوافع الراحة النفسية و تنمية حسن التصرف و اإلنتباه و دقة المالحظة 

 .تكوين الشخصية ، على عكس اإلناث فميوالتهم مختلفة و 
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أما األبعاد الغير دالة إحصائيا فتمثل عدم وجود فروق معنوية ، و معنى هذا أن دوافع إقبال الذكور       
من أجل تحقيق أبعاد دافع الميول كرة السلة على الكراسي المتحركة و اإلناث على ممارسة نشاط 

إلجتماعية و الخلقية ، دافع التفوق الرياضي ، دافع التشجيع الخارجي ، متشابهة لدى الرياضية ، الدوافع ا
الذكور و اإلناث ، و يرى الباحثون أن التشابه في هذه الدوافع بين الذكور و اإلناث قد يعود إلى المرحلة 

د على النفس و العمرية التي يمر بها المعاقين حركيا وما لها من خصائص و مميزات وحاجاتهم لإلعتما
تحمل المسؤولية و تكوين عالقات اجتماعيه و تنمية السلوك التعاوني و االجتماعي واكتساب الروح 

الرياضية و تعلم النظام و االحترام و األخالق الكريمة ، ومحاولة الوصول إلى مستوى رياضي عالي ، و 
اإلجتماعي واهتمام المختصين  اإللتحاق بفريق النادي و تمثيلها ، أو من خالل تشجيعات المحيط

وهذا ما ورد في الدراسة النظرية و الذي يؤكد على . والمدربين بالنشاط الحركي المكيف  خالل الحصة 
 .خصائص هذه الفئة من مميزات و حاجات الذكور و اإلناث 

لنشاط الحركي دوافع ا'' تحت عنوان " بركان عبد اهلل " واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة     
حيث توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين '' المكيف  عند المعاقين حركيا في الجزائر 

الذكور و اإلناث على ممارسة نشاط كرة السلة على الكراسي المتحركة من أجل تحقيق أبعاد الدوافع 
رجي ، في حين اختلفت في دافع اإلجتماعية و الخلقية ، دافع التفوق الرياضي ، دافع التشجيع الخا

 .الميول الرياضية ، الذي وجدته دال إحصائيا 

دوافع المعاقين و مدى إقبالهم '' تحت عنوان " كمال بوعلي"وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة     
و ، من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور '' على ممارسة النشاط الحركي المكيف 

اإلناث في الدوافع اإلجتماعية و الخلقية ، دافع التفوق الرياضي ، دافع التشجيع الخارجي ، واتفقت معه 
أيضا في وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث من أجل تحقيق أبعاد دافع اللياقة البدنية 

ألهمية حيث جاء دافع اللياقة دافع الميول الرياضية ، واختلفت معه من حيث ترتيب الدوافع حسب ا
أما في دراستنا فقد إحتلت الدوافع اإلجتماعية و الخلقية " كمال بوعلي"البدنية في المرتبة األولى في دراسة 

 .المرتبة األولى 

دوافع ممارسة النشاط الحركي '' تحت عنوان " يحياوي بولعيتي"وتتفق نتائج دراستنا مع نتائج دراسة       
من حيث ترتيب الدوافع حسب األهمية بين الجنسين ، '' الصم البكم قي العرب الجزائري المكيف لدى 

حيث إحتلت الدوافع اإلجتماعية و الخلقية المرتبة األولى ، و اتفقت الدراستان أيضا على عدم وجود 
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فوق الرياضي فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث في الدوافع اإلجتماعية و الخلقية ، دافع الت
 .، دافع التشجيع الخارجي 

و خالصة القول هو أن متغير الجنس لم يكن له أثر معنوي على دوافع إقبال ممارسة نشاط كرة     
النسب المئوية لألبعاد فهي متقاربة  22السلة على الكراسي المتحركة ، حيث توضحه نتائج جدول رقم 

يبين الفرق بين المتوسط الحسابي لكل بعد من أبعاد  الذي22فيما بينها ، و ما وضحه الشكل رقم  
و كذلك ما أسفرت عنه نتائج اإلختبار التائي حيث كانت دوافع الذكور مشابهة لدوافع اإلناث . الدافعية 

أي لم تنتج عنها فروق ذات داللة إحصائية بإستثناء كرة السلة على الكراسي المتحركة في ممارسة نشاط 
 .ل تحقيق بعدي دوافع اللياقة البدنية ، و الدوافع النفسية و العقليةإختالف طفيف من أج

وهذا ما يدفعنا إلى أن نقر بأن فرضية البحث التي أشرنا فيها إلى وجود فروق معنوية بين الذكور و     
، لم تتحقق في كل األبعاد كرة السلة على الكراسي المتحركة اإلناث في دوافع إقبال ممارسة نشاط 

 .ثناء بعدي دوافع اللياقة البدنية ، و الدوافع النفسية و العقلية بإست

دوافع المعاقين و مدى إقبالهم على '' تحت عنوان " كمال بوعلي"وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
، من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث '' ممارسة النشاط الحركي المكيف 

الدوافع اإلجتماعية و الخلقية ، دافع التفوق الرياضي ، دافع التشجيع الخارجي ، واتفقت معه أيضا  في
 .من حيث ترتيب الدوافع حسب األهمية حيث جاء دافع اللياقة البدنية في المرتبة األولى 

نحو ممارسة اإلتجاهات '' تحت عنوان " مغراوي جواد"واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة     
م، حيث  0229عام '' النشاط الحركي المكيف و عالقتها بدافعية اإلنجاز الرياضي عند المعاقين حركيا 

أظهرت النتائج في دراسة الفروق في اإلتجاهات و دافعية اإلنجاز الرياضي نحو ممارسة النشاط الحركي 
ح الممارسين في معظم األبعاد ، وهذا المكيف عند المعاقين حركيا ، على وجود فروق دالة إحصائيا لصال

 .ما يوافق نتائج دراستنا حيث وجدنا وجود فروق دالة إحصائيا لصالح الممارسين في كل األبعاد 

 :  التوصيات  -20  

 .التأكيد على الجوانب النفسية  بالنسبة للمعاقين حركيا  -

 .السلة على الكراسي المتحركة إعداد برامج تدريب شاملة في االندية المتخصصة لممارسة كرة --
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اهتمام الباحثين في مجال كرة السلة على الكراسي المتحركة بإجراء دراسات تجريبية وتقويمية لهذا  -
 .النشاط

 .اهتمام الباحثين في مجال النشاط الحركي المكيف بدراسة اسباب العنف المدرسي -

كراسي المتحركة يؤدي الى الحد من العنف ممارسة النشاط الحركي المكيف خاصة كرة السلة على ال -
 .المدرسي 

 20 IV – اإلحاالت والمراجع : 

 التربية الرياضية الحركية لالطفال (. 0229. )ابراهيم امام
 .دار الفكر العربي: مصر. االسوياء و متحدي االعاقة

 التربية (. 2994. )أمين أنور الخولي أسامة كمال راتب
 .0ط , ر الفكر العربي دا: القاهرة. الحركية للطفل

 براهيمي عيسى وبن عيسى صابر وقتال نصر الدين .
أثر برنامج حركي مقترح في تنمية بعض المهارات الحركية لفئة ذوي االحتياجات (. 0224)

مجلة العلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية و الرياضية عدد خاص بالملتقى الدولي . الخاصة 
. 219-210، " لبدنية و الرياضية وتحديات األلفية الثالثةعلوم األنشطة ا: "الثامن

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/40667 

 المرشد (. 0229. )بوداود عبد اليمين ، عطاء اهلل أحمد
 .ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر. في البحث العلمي لطلبة التربية البدنية و الرياضية

  (. 0202. )ونطاح كمالتمار محمد وصغيري رابح
المجلة العلمية . األنشطة الرياضية المكيفة و تأثيرها في تعديل السلوك العدواني لدى أطفال التوحد

. 020-092، (0) 21لعلوم و التكنولوجية لالنشطة البدنية والرياضية ، 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/137279  

 بدني المكيف في دور النشاط ال(. 0221. )حربي عبود
 .009-000مجلة الباحث ، . االندماج االجتماعي لدى فئة المعاق حركيا

 دور النشاط البدني الرياضي (. 0221. )حسين خشاب
مجلة ابحاث علوم . المكيف في التقليل من عقدة الشعور بالنقص لدى المصابين بالفصام الذهني

 .049-002االنسان ، 
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 التربية الرياضية (. 0221). حلمي إبراهيم، ليلى النمرسي
 .  دار الفكر العربي: القاهرة. والترويح للمعوقين

 دور النشاط البدني الرياضي (. 0221. )سليمان البدراوي
مجلة العلوم و االبحاث . المكيف في اكتساب تقدير الذات لدى األطفال المصابين بالفصام الذهني

 .209-202النقسية و االجتماعية ، 
 القاهرة. اسس التربية البدنية(. 0221) .شارلز بيوكر :

 .مصر
 صالح عبد اهلل الزغبي و احمد سليمان العواملة .

 .دار الصفا: عمان. التربية الرياضية للحاالت الخاصة(. 0221)
 التربية الرياضية الحركية (. 0229. )عبد الحميد شرف

 .الكتاب مركز: القاهرة. لالطفال االسوياء و متحدي االعاقة الطبعةاالولى
 المهارات الحركية (. 0222. )عمر محمد السواري

 .دار الكتاب: بيروت. االساسية 
 مقدمة في اإلعاقة العقلية(. 0222. )فاروق الروسان .

 .دار الفكر للنشر و التوزيع: سوريا
 أثر برنامج تربية نفس حركية (. 0221. )قدور باي بلخير

مجلة العلوم و التكنولوجية للنشاطات . معاقين عقلياعلى بعض القدرات اإلدراكية الحركية لدى ال
. 219-290،  20العدد , 20البدنية و الرياضية المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/105 

 (. 0229. )قدور باي بلخير وسيفي بلقاسم وزمالي محمد
مجلة العلوم . ن عقلياأثر برنامج حركي مكيف على بعض المهارات الحركية األساسية لدى المعاقي

 .44-00، (0) 9النفسية والتربوية ، 
 اثر (. 0221. )مصطفى بلعيدوني وبن زيدان حسين

المجلة (. سنة19-92)برنامج ترويحي رياضي مقترح لتحسين بعض الصفات البدنية لكبار السن 
. 022-012، (20) 20العلمية لعلوم و التكنولوجية لالنشطة البدنية والرياضية ، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111 
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أثربرنامج تدريبي بأسلوب التدريب الدائري على تطوير القوة النفجارية لالعبي كرة : عنوان المداخلة
 سنة27الطائرة اقل من 

 c.sbaa@univ-bouira.dz/ جامعة البويرة/ طالب دكتوراه/ 2شمس الدين اسباع/ د.ط

      f.mazari univ-bouira.dz/ جامعة البويرة/ لتعليم العالياستاذ ا/ 0اتح مزاري ف/ أد
 bel62018@gmail.com/ جامعة مستغانم/ استاذ محاضرأ/ 2بلخير قدور باي/ د

 :الملخص
يعتبر التدريب الرياضي عملية تربوية هادفة تعتمد عل العديد من االسس والنظريات العلمية التي تخدم جوانب 

نية والمهارية والنفسية والخططية بل ويتحقق من خاللها مبدأ التكامل في تطوير تلك الجوانب االعداد المختلفة البد
للوصول بالالعب الى أعلى المستويات الرياضية وازداد اهتمام المختصين في اآلونة االخيرة في المجال الرياضي 

رتقاء بمستوى انجازه وتلعب القدرات بالبحث والدراسة في مختلف االتجاهات التي تتناول الرياضي وذلك بهدف اال
وان تطوير قابلية االرتقاء بالنسبة لالعبي   الحركية بعناصرها دورا فعاال في تحقيق المستويات الرياضية العالية،

الكرة الطائرة  أهمية كبيرة في الحصول و التفوق في الكراة العالية وبالتالي القيام بالسحق والصد  ومن هنا جاءت 
بحث في وضع برنامج تدريبي يعتمد على طريقة التدريب الدائري  لتطوير القوة االنفجارية بالنسبة أهمية ال

 21لألطراف السفلية بالنسبة لالعبي كرة القدم لفريق الفنار عين ازال  الذي ينشط في القسم الممتاز فئة االقل من 
 .سنة

 ، القوة االنفجارية ، الالعبين ،كرة القدم البرنامج التدريبي ،التدريب التكراري:الكلمات المفتاحية 
ummary: 

Sports training is a purposeful educational process that relies on many scientific foundations and 

theories that serve the various aspects of physical, skill, psychological and planning preparation, but 

through which the principle of integration is achieved in developing these aspects to reach the player 

to the highest levels of sports. Recently, specialists in the sports field have become more interested 

in research and study in The various trends that deal with the athlete in order to raise the level of his 

achievement, and the kinetic abilities with their elements play an effective role in achieving high 

sports levels, and the development of the ability to upgrade for volleyball players is of great 

importance in Obtaining and excelling in the high ball and thus doing the crushing and blocking, 

hence the importance of the research in developing a training program based on the circular training 

method to develop the explosive power for the lower extremities for the football players of the Al-

Fanar team, Ain Azal, which is active in the excellent division, the under-17 category. 

Keywords: training program, repetitive training, explosive power, players, football 

 



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

118 

 

 :مقدمة واشكالية

لقد شهدت لعبة كرة الطائرة في العالم تطورا ملحوظا في السنوات األخيرة في النواحي المهارية والخططية 
والنفسية وخاصة البدنية مما أدى إلى تغيير طابع اللعب الحديث واتسامه بالقوة والسرعة والمطاولة في 

إحدى األلعاب الراقية التي تمارس في اللقاءات حيث تشكل بصورتها الحالية  .اإلعداد النفسي الدقيق
" الدوليـة واألولمبية وتجلب العديد من جمهور المشاهدين وذلك بسبب كونها إحدى ألعاب الكرة التي 

تتطلب من الالعبين عداد عناصر اللياقة البدنية والمها ارت الفنية والخططية والنفسية إعدادا جيدا  ألن 
ا تتطلب نشاطات متعددة من الالعبين داخل الملعب وأثناء فترة اللعب من المسابقات فيها تحضير و 

 (04،09، ص ص0222حماد الجميلي،  ".)الفريقين المتنافسين

كما أن عدم ارتباطها بزمن معين، وصغر مساحة الملعب الخاص بها وانتقال اللعب من الواجبات 
مهارات أساسية عديدة وهي الحركات الهادفة الهجومية إلى الدفاعية والعكس وفضال عن احتوائها على 

والمتغيرة والتي يحتاج الالعب إلى أدائها في أسرع وقت وبأقل مجهود ممكن فضال عن كونها الدعامة 
القوية التي تبنى عليها اللعبة وان وصول الفريق إلى النجاح واالمتياز يتوقف على إتقان أدائها لدى ينبغي 

مهارات واإللمام بالجوانب الفنية الخاصة بها كافة إذ انه من دون إتقان هذه على الالعبين إتقان هذه ال
 0224راشد الزبيدي، ." )المهارات سوف يكون من الصعب تنفيذ الخطط سواء كان ذلك فرديا أو جماعيا

 )00،ص 

ا كانت ولعبة الكرة الطائرة تعتبر أيضا إحدى األلعاب الجماعية التي أصبح لها مستقبل وصورة أفضل عم
عليه سابقا، وذلك بسبب تطورها الدائم والمستمر والمتمثل في تطور خطط اللعب الدفاعية والهجومية وكذا 
شكل األداء المهارى، ولعل من بين هذه المهارات نجد مهارة الضرب الساحق التي تعتبر أسلوبا هجوميا 

ن حركات فنية تغطيها قدرة بدنية إذ تستخدمه الفرق للفوز بالمقابالت، هذه التقنيات هي كذلك مزيج بي
يستلزم على منفذ هذه المهارات القفز عاليا قصد ضرب الكرة وتمريرها من فوق الشبكة إذ أن القفز إلى 

وبسرعة يتطلب ويتوجب اكتساب قدرة بدنية هائلة تعتمد أساسا على تطوير قوة االرتقاء التي لها  أعلى
ومن  .هامة لدى العب الكرة الطائرة أال وهي صفة القوة االنفجاريةعالقة كبيرة بإحدى الصفات البدنية ال

أجل الوصول بمستوى الالعبين إلى الدرجة التي تمكنهم من تحقيق متطلبات اللعب الحديثة بعناصره 
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المختلفة يستلزم تأسيس الالعب منذ الصغر وفقا لبرامج مقننة بدنيا ومهاريا وفنيا وخططيا فتبني نظام 
ة الطائرة باعتماد طرق تدريبية مالئمة للمهارات األساسية أمر  ال يستهان به لما له من دور تدريبي بكر 

مكانيات الناشئين في إنجاح البرنامج باإلضافة إلى محتوى أكثر  تطورا من التدريبات التي تتالءم مع 
بما يصنع جيال من قدرات  وا مكانيات الناشئين والتي تضع األساس الصحيح لبناء القاعدة من النشء و 

 (4،ص 0221ابن الصم، لعجل، .)أصحاب المواهب والقدرات الخاصة

ومن خالل هذه اإلشكالية قمت بتصميم برنامج تدريبي بأسلوب التدريب الدائري من اجل اإلجابة على 
 :األسئلة التالية

لقبلي والبعدي هل توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في القوة االنفجارية  بين القياسين ا -
 للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي؟

هل توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية  في القوة االنفجارية بين المجموعتين التجريبية والضابطة   -
 في القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية؟

 : فرضيات البحث -2

وة االنفجارية  بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في الق -
 .التجريبية ولصالح القياس البعدي

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية  في القوة االنفجارية بين المجموعتين التجريبية والضابطة  في  -
 .القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية

 :أسباب اختيار البحث -4

 : اتيةأسباب ذ -4-2

 .معرفة واقع الفرق المحلية لكرة الطائرة لعين أزال -

 (التدريب الدائري، تطوير القوة االنفجارية)الرغبة في خوض هذه المواضيع  -

 تزويد الباحثين والمدربين بالمراجع -

 :أسباب موضوعية -4-0
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 .مريةإبراز أهمية القوة بشكل عام والقوة االنفجارية بشكل خاص هذه المرحلة الع -

 التعريف بطريقة التدريب الدائري وأهميتها في تطوير القوة االنفجارية  -

 .كشف مدى أهمية القوة االنفجارية  في الكرة الطائرة -

 .سنة21إبراز أهمية التدريب الدائري في تطوير القوة االنفجارية لدى العبي الكرة الطائرة فئة االقل من  -

  :أهمية الدراسة -5

هاته الدراسة الى طبيعة الموضوع باعتبار ها تتتناول طريقة مهمة في التدريب والتحضير  ترجع أهمية
في مختلف الرياضات ومنها الكرة الطائرة التي تعتبر فيها القوة االنفجارية من (التدريب الدائري)البدني 

ع الكشف عن فعالية متطلباتها البدنية والتي تنعكس على األداء الرياضي لالعبين خاصة في المباريات م
 .هذه الطريقة في تطوير صفة القوة االنفجارية لألطراف السفلية عند العبي الكرة الطائرة

 :أهداف الدراسة -6

 :يهدف البحث إلى وضع برنامج تدريبي رياضي والتعرف على

ية عند العبي مدى فعالية البرنامج التدريبي المقترح بأسلوب التدريب الدائري في تطوير القوة االنفجار  -
 .سنة21الكرة الطائرة فئة أقل من 

االرتقاء بالمستوى البدني لالعبي الكرة الطائرة من أجل اإليفاء بالمتطلبات البدنية الضرورية لمواكبة  -
 .المستوى العالي

 .التعريف بصفة القوة عامة والقوة االنفجارية بصفة خاصة -

 .صة القوةمحاولة حل مشاكل نقص القدرات البدنية وخا -

 : تحديد مصطلحات البحث -7

  :البرنامج التدريبي -7-2

إن البرنامج التدريبي هو الشكل الذي من خاهلل يتم وضع وتنسيق الوحدات  :التعريف الصطالحي
التدريبية ووقت كل وحدة والمحتوى الخاص بها ويتم تنسيق هذه الوحدات وعددها ووقتها طبقا االحتياجات 
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لالعبين المهاري والبدني والتخطيطي و المستوى المرجو الوصول اليه و يوضح المدرب ومستوى ا
البرنامج الزمني واإلمكانيات والطريقة التدريبية المستخدمة فيه وذللك خالل جداول منظمة بها جميع 

  (18، 17،ص  0222رشوان الشرقاوي، (. المتغيرات السابقة

الذي قام الباحثان بتطبيقه في  )ة من التمارين واأللعابمجموع(هو ذلك البرنامج  :التعريف اإلجرائي
دراستهما باالعتماد على طريقة التدريب الدائري لتنمية القوة االنفجارية ومهارة الضرب الساحق لدى أواسط 

 كرة الطائرة

  :التدريب الدائري -7-0

لفة ويوحي االسم بان التدريب الدائري طريقة تنظيمية لطرائق التدريب المخت :التعريف الصطالحي
التدريبات تأخذ شكل دائرة أذ تركب التمرينات على وفق أهداف وأغراض وحدة التدريب في شكل دائرة 

 )11، ص 2014عريبي عودة ، (. يبدأها اللعب بالتمرين األول ثم الثاني وهكذا

  :التعريف اإلجرائي

ب تهدف إلى تنمية الحالة البدنية والمهارية هي اإلجراءات المعتمدة والمتبعة من طرف الباحثان في التدري
 لالعبين األواسط لكرة الطائرة من خالل أداء تمارين متنوعة على شكل دائري تعاد عدة مرات

  :القوة النفجارية -7-2

،ص، ص  2991المندالوي، الشاطئ، (. القدرة في إعطاء القوة بالسرعة القصوى :التعريف الصطالحي
19 ،11( 

  :الطائرة الكرة -7-4

هي لعبة جماعية حيث تلعب الكرة في الهواء بين فريقين بينهما شبكة على ملعب  :التعريف الصطالحي
أمتار وكل فريق له الحق في لمس الكرة ثالث مرات ويحسب الهدف عند سقوط  9متر وعرضه 21طوله 

 (9،ص 0221طايري، (. الكرة في ملعب المنافس أو عند خروجها من محيط الملعب
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العبين، على أرضية  1هي نشاط جماعي يمارس بين فريقين يتألف كل فريق من  :التعريف اإلجرائي
مستطيلة الشكل توجد شبكة في منتصف الملعب، يقوم كل فريق بالدفاع عن منطقته ومنع سقوط الكرة 

 فيها، ومحاولة إسقاط الكرة في منطقة المنافس

الدراسات والبحوث السابقة ذات أهمية بالغة لما تتضمنه من تعتبر : الدراسات السابقة والمشابهة -8
حقائق ومعلومات وما توصلت إليه من نتائج بمثابة الذخيرة العلمية التي يستخدمها الباحثون في إتباع 

الخطوات الموضوعية لإلجراءات المختلفة في بحوثهم وفي إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي 
ا تنير الطريق أمام الباحث ذلك ألنها تلعب الدور الهام في ترتيب األفكار البحثية تعترض طريقهم كما أنه

التي يجب أن تراعى في منهجية هذه الدراسة البحثية المماثلة باإلضافة إلى االسترشاد بالطرق المختلفة 
 حاولة اإللمامو من خالل العملية االستكشافية وم للمعالجات اإلحسائية التي استخدمها الباحثون من قبل

 :بحثنا حاولنا الحصول على بعض الدراسات التي ارتبطت بموضوع بحثنا تحصلنا على الدراسات التالية

أثر برنامج تدريبي باستخدام أسلوب التدريب الدائري في :")2991(، دراسة سالل عبد الكريم -8-2
كلية التربية الرياضية ، جامعة  رسالة ماجستير، "تنمية بعض المهارات األساسية الهجومية بكرة السلة

  .بغداد ، العراق

 :تهدف الدراسة إلى :هدف الدراسة -1-2-2 

 .التعرف على أثر استخدام أسلوب التدريب الدائري في تنمية بعض المهارات الهجومية بكرة السلة - 

 .اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التجريبي :منهج الدراسة -1-2-0 

العب مقسمة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية  04تكونت عينة الدراسة من  :الدراسة عينة  -8-2-2
العب  لكل مجموعة وقام الباحث بإجراء اختبارات مهارية لمعرفة المستوى الذي توصل إليه  12بواقع 

 .الالعبون

  :أشارت نتائج الدراسة إلى :نتائج الدراسة -8-2-4

دائري المعد من قبل الباحث قد أدى إلى تنمية المهارات الهجومية إن المنهاج التدريبي باألسلوب ال -
  .بالنسبة للمجموعة التجريبية
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تأثير استخدام التدريب الدائري في تطوير صفتي السرعة  (:"0227)دراسة محمد مهدي صالح،  -8-0
ر في التربية الرياضية، ، رسالة ماجستي"والقوة االنفجارية لدى طالب المرحلة الرابعة قسم التربية الرياضية 

 .جامعة الموصل، العراق

 :هدفت الدراسة إلى: هدف الدراسة -8-0-2

التعرف على داللة الفروق بين  * .التعرف على تأثير التدريب الدائري في تطوير صفة السرعة - 
 .القياسين القبلي والبعدي في اختبار القوة االنفجارية

 .في دراسته على المنهج التجريبي اعتمد الباحث :منهج الدراسة  -8-0-0

طالب من قسم التربية الرياضية في معهد إعداد  04تكونت عينة البحث من  :عينة الدراسة-8-0-2
طالب وقام  4مجاميع لتتكون كل مجموعة من  1المعلمين يمثلون طالب المرحلة الرابعة تم تقسيمهم إلى 

 .الباحث بإجراء اختبارات بدنية

  :أشارت نتائج الدراسة إلى :لدراسةنتائج ا -1-0-4-

أن تحسين القوة والسرعة لدى الطالب هو نتيجة لوضع التمرينات بطريقة متدرجة من محطة إلى  -
إن لعامل التشويق والتغيير واإلثارة نتيجة ايجابية في اندفاع الطالب نحو أداء التمرينات مما  - .أخرى

 .سرعة والقوة االنفجاريةنتج عنه تطور مما نتج عنه تطور في صفة ال

 

 

 :الجانب التطبيقي 

هي عملية لكشف المعوقات التي قد تواجه الباحث أثناء القيام بالتجربة  :الدراسة الستطالعية -2
عبد . )عداد مسبق لمتطلبات  التجربة من حيث الوقت، صالحية األجهزة واألدوات وغيرهاوا الرئيسية

 (- 1-1  92،ص 2999المجيد إبراهيم، 

تعد التجربة االستطالعية تدريبا علميا للباحث للوقوف على  :التجربة الستطالعية األولى -2-2
تجربة مصغرة " السلبيات واإليجابيات التي تقابله أثناء أداء االختبارات لتفاديها في الدراسة الحقيقية فهي 

 (14، ص  0220محجوب، . )للتجربة الحقيقية



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

124 

 

استطالعية قبل الشروع في التجربة األصلية على عينة من أواسط كرة الطائرة  قام الباحثين بإجراء تجربة
العبين  من نادي الفنار عين ازال  وهي من نفس المجتمع األصلي للدراسة  4سنة وقد بلغت  21- 21

  : وذلك بهدف 22/0221/ 24ومن خارج عينة الدراسة األساسية وذلك يوم 

  .رات لعينة الدراسة ومدى استعداد المختبرين إلجراء االختباراتالتأكد من مالءمة  هذه االختبا -

التعرف على الصعوبات التي قد تواجهنا أثناء إجراء  * .تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها كل اختبار -
 .الدراسة األساسية بهدف تفاديها عند التطبيق

 .التأكد من سالمة وصالحية  األدوات واألجهزة المستخدمة -

قام الباحثين بإجراء التجربة االستطالعية الثانية يوم  :التجربة الستطالعية الثانية -2-0
على العينة االستطالعية وذلك بتطبيق وحدة تدريبية بدنية من البرنامج التدريبي وذلك  21/20/0221

  : بهدف التعرف على

  .التدريبي لعينة الدراسة مناسبة التمرينات والتدريبات البدنية المستخدمة في البرنامج -

 .مناسبة حجم الوحدة التدريبية والزمن الفعلي للوحدة التدريبية للمستوى البدني -

 توزيع وتقنين حمل التدريب ومناسبته لقدرات الناشئين  -

اعتمدنا في دراستنا هاته على المنهج التجريبي لمالءمته  لطبيعة هذه الدراسة  :المنهج المستخدم-0
  .لمجموعتي البحث )القبلية والبعدية(على طريقة التجربة معتمدين 

هو منهج البحث الوحيد الذي يمكنه االختبار الحقيقي لفروض العالقات   :المنهج التجريبي -0-2
الخاصة بالسبب أو األثر كما أن هذا المنهج يمثل االقتراب األكثر لحل العديد من المشكالت العلمية 

إلضافة إلى إسهامه في تقدم البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بصورة علمية ونظرية، با
 )021،ص 2999حسن عالوي، كامل راتب، .)الرياضة ومن بينها علم

 الختبارات البعدية التعامل التجريبي الختبارات القبلية المجموعة 
 المحموعة

 التجريبية
اختبار القوة  -

 االنفجارية
ن قبل المنهج المعد م -

 الباحث
 اختبار القوة االنفجارية -

 اختبار القوة االنفجارية -المنهج المعد من قبل  -اختبار القوة  - الضابطة المجموعة
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 المدرب االنفجارية
 .يبين التصميم التجريبي المعتمد في البحث (:22)جدول رقم                                  

البحث جميع مفردات الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها وتعني أيضا  نعني بمجتمع :مجتمع الدراسة -2
علي السعداوي، عكاب (.جميع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث

  )02،ص 0220العنابي، 

 .سنة لكرة الطائرة 21 -21يتألف مجتمع البحث من جميع الالعبين األواسط 

. هي جزء من المجتمع تطبق عليه أداة القياس على العينة  :طريقة اختيارهاعينة الدراسة و  -4
  )29،ص 2007البيانين، (

والمتمثلة  والتي تم اختيارها بالطريقة العمدية القصدية العبااثنتا عشر  20وقد تكونت عينة البحث من 
  :في أواسط فريق كرة الطائرة الفنار عين ازال وتم تقسيم هذه العينة إلى

العبين من نفس الفريق اجري عليهم االختبارات البدنية القبلية  1شملت  (:شاهدة)عينة ضابطة  -4-2
  .والبعدية ولم يطبق عليهم البرنامج التدريبي المقترح

العبين من نفس الفريق اجري عليهم االختبارات البدنية القبلية  1شملت كذلك  :عينة تجريبية  -4-0
 .مج التدريبي المقترح بطريقة التدريب الدائريوالبعدية وكذلك البرنا

 :تحديد متغيرات الدراسة -9-

هو العامل الذي يتناوله الباحث بالتغيير للتحقق من عالقته بالمتغير التابع : المتغير المستقل -5-2-
في البرنامج : ويتمثل المتغير المستقل( 14،ص 0221احمد الشافعي وآخرون، . )موضوع الدراسة

 . .بي المقترح بطريقة التدريب الدائريالتدري

يعرف بأنه المتغير الذي يتغير نتيجة تأثير المتغير المستقل وبمعنى أخر هو  :المتغير التابع -5-0-
 (002،ص 2999حسن عالوي، كامل راتب، . )المتغير المراد معرفة تأثير المتغير المستقل عليه

 يةفي القوة االنفجار : ويتمثل المتغير التابع -
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هي نوع من المتغيرات المستقلة ال تدخل في تصميم الباحث وال تخضع  :المتغيرات الدخيلة  -5-2-
لسيطرته ولكنه يؤثر في نتائج البحث تأثير غير مرغوب فيه لذلك البد من ضبط هذه العوامل واتاحة 

 (092،ص 0222السيد علي، . )المجال لمتغير وحده وبالتالي تأثيره على المتغير التابع

  :وهي متعددة في هذا البحث وتم ضبطها على النحو التالي -

تتم التدريبات في نفس المكان والظروف والوقت وبنفس  )سنة 21-21)العينتين من نفس السن  كل -
  .الوسائل

 .وقت إجراء االختبارات تم في نفس وقت إجراء الحصص التدريبية وفي ظروف مناخية نفسها

 :مجالت الدراسة -6

كان االنطالق في العمل بالجانب النظري ثم تلى ذلك الجانب التطبيقي  : المجال الزمني -6-2
أما الجانب التطبيقي فكان ابتداء من . 0221جانفي 21فكانت بداية الجانب النظري ابتداء من 

 0221الى غاية نهاية افريل. 0221فيفري  20شهر

المقترح بطريقة التدريب الدائري وكل االختبارات  اجري البرنامج التدريبي  :المجال المكاني -6-0
 .بالقاعة المتعددة الرياضات بعين ازال

تمت التجربة على عينة من العبي أواسط كرة الطائرة ينشطون في فريق الفنار  :لمجال البشريا -6-2
العبين الذين أجريت عليهم الدراسة  4باإلضافة إلى . العب  20عين ازال و قدر عددهم ب 

  : وتم توزيعهم كما يلي. الستطالعية وتم استبعادهم فيما بعدا

 .العبين للمجموعة االستطالعية 4 -

 .العبين للمجموعة التجريبية 1 -

من األمور المهمة التي تساعد الباحث في إتمام وانجاز  :وسائل جمع المعلو مات وأدوات البحث -7
سيقها حتى يتم استغاللها بأحسن صورة ألداء العمل التجربة هي تهيئة وترتيب األدوات المستخدمة وتن

 .بدقة وبأقل مجهود وفي اقصر وقت

 :إلنجاز بحثهما مجموعة من األدوات تمثلت فيين لقد استخدم الباحث :أدوات البحث -8
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الوسائل  -   .االختبارات البدنية  - .الدراسات السابقة والمشابهة -      المراجع والمصادر والكتب -
 صائيةاإلح

 )الشبكة، القوائم، الشرائط)ملعب لكرة الطائرة قانوني كامل التجهيز  :األدوات البيداغوجية المستخدمة -5

 -كرات طبية   -صناديق خشبية -صافرة  -كرات طائرة -حواجز  -أقماع بالستيكية  -ساعة إيقاف -
 البرنامج التدريبي  -أثقال حرة  -شريط قياس 

 :ختباراتالعلمية لال السس -22

يعرف ثبات االختبار بأنه درجة التماسك التي يمكن لوسيلة القياس المستخدمة  :ثبات الختبار -22-2
من تطبيقها كما تعني مدى اتساق االختبار أو مدى الدقة التي يقيس بها االختبار الظاهرة موضوع 

. حصول عليها فيما يقيسه االختبارالقياس كما يمكن القول بأنه مدى الدقة واالتساق للقياسات التي يتم ال
  (244،ص 0221السيد فرحات، )

وتم إيجاد معامل الثبات لالختبار البدني خالل تطبيق االختبار على عينة تتكون من أربعة العبين  
أواسط بكرة الطائرة من مجتمع البحث وخارج العينتين التجريبية والضابطة ثم إعادة تطبيق االختبار في 

لي على نفس العينة وفي نفس الظروف ومن ثم قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون عند اليوم الموا
وأظهرت النتائج اإلحصائية أن جميع االختبارات البدنية . الستخالص معامل الثبات 2.29مستوى الداللة 

 .ذلكتوضح ( 20) والمهارية المستخدمة قيد الدراسة تتميز بدرجة ثبات عالية، ونتائج الجدول رقم 

وهو مدى صالحية االختبار أو المقياس في قياس ما وضع من اجله، وللتأكد  :صدا الختبار-22-0
من صدق االختبار قمنا باحتساب الصدق الذاتي بحساب الجدر التربيعي لمعامل الثبات، وتبين أن 

عند مستوى البدني  االختبار البدني تمتع بدرجة صدق عالية حيث بلغت قيم معامل الصدق لالختبار
 (20)كما مبينة في الجدول رقم 0.05الداللة 

هو عدم إدخال العوامل الشخصية فيما يصدر الباحث من أحكام والتحرر  :موضوعية الختبار -22-2
 )000،ص 0220محمد عيسوي، ( .من التحيز أو التعصب

إعادة  االختبار 
 االختبار

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

مستوى  حجم العينة
 لةالدال

  X y R  n المتغيرات
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اختبار القفز 
العمودي 
 سارجنت

53.5 54.5 1.94 1.96 24 2.29 

 .يبين درجات الصدا والثبات: (02)جدول رقم 

ولتحديد االختبارات لمتغيرات البحث قام الباحثان بإجراء مسح مرجعي للدراسات  :الختبارات المستخدمة
ف على الصفات البدنية والمهارات األساسية الخاصة برياضة كرة والبحوث السابقة والمراجع العلمية للتعر 
إلى بطارية اختبارات بدنية في كرة الطائرة وقمنا بتحديدها كما  ينالطائرة وبناء على ذلك توصل الباحث

 :يلي

 .اختبار القوة االنفجارية للرجلين: االختبارات البدنية 

 (اختبار سار جنت)اختبار الوثب العمودي -

 .قياس القوة المتفجرة للرجلين :غرض من الختبارال -

على أن . سم292حافتها السفلى مرتفعة عن األرض ب  سبورة تثبت على حائط بحيث تكون :األدوات 
 ( 221- 221، ص0221صبحي حسنين، عبد المنعم، ). سم  422سم إلى 292تدرج بعد ذلك من 

ة في المانزيا ثم يقف بحيث تكون ذراعه المميزة يغمس المختبر أصابع اليد المميز  :مواصفات األداء
بجانب السبورة يقوم المختبر برفع الذراع المميزة على كامل امتدادها لعمل عالمة باألصابع على السبورة 
ويجب مالحظة عدم رفع الكعبين من على األرض أثناء قيام المختبر بهذا العمل يسجل الرقم الذي تم 

 وضع العالمة أمامه 

وضع الوقوف يمر جح المختبر الذراعين أماما عليا ثم أماما أسفل خلفا مع ثني الركبتين نصفا ثم  من  -
مرجحتهما أماما عاليا مع فرد الركبتين للوثب العمودي إلى أقصى مسافة يستطيع الوصول إليها لعمل 

ع العالمة الثانية عالمة أخرى بأصابع اليد المميزة وهي على كامل امتدادها ويسجل الرقم الذي تم وض
 .أمامه

عند أداء العالمة األولى يجب عدم رفع إحدى الكعبين أو كلتيهما من على األرض كما  : الشروط -
يجب عدم رفع الذراع المميزة عن مستوى الكتف األخرى أثناء وضع العالمة إذ يجب أن تكون الكتفان 

  .للوثبللمختبر الحق في عمل مرجحتين عند التحضير  على استقامة 



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

129 

 

الثانية  العالمةتعبر المسافة بين العالمة األولى و : التسجيل - .لكل مختبر محاولتان يسجل له افضلهما -
 .عن مقدار ما يتمتع به المختبر من القوة المتفجرة للرجلين

 : عرض النتائج وتحليلها

بين ( اختبار سرجنت)توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في القوة النفجارية  :الفرضية األولى 
القياسين القبلي والبعدي  للمجوعة التجريبية ولصالح القياس البعدي ، وللتأكد من صحة هذه الفرضية  

القبلي و \استعملت اختبار  ت الحسابية  لحساب الفروق بين متوسطات اختبار سرجنت  في التطبيق 
 :لتاليالتطبيق  البعدي فتحصلت على النتائج المتمثلة في الجدول ا

عدد  نوعية االختبار
 العينة

المتوسط 
الحسابي 

 )سم(

االنحراف 
 المعياري

T 

المحسو 
 بة

T 

 الجدولية
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 القرار

القبلي 
 للضابطة

دالة   22  2.25 2.82 2.04 3.2 54.33 21
 احصائيا

القبلي 
 للتجريبية

26 54.83 3.76 

للفروا بين متوسط قفز الالعبين لختبار القوة القصو  للعينة  يبين قيمة دللة ت:22جدول رقم 
 .التجريبية بين التطبيا القبلي والتطبيا البعدي

يتضح من خالل هذا الجدول مقارنة نتائج االختبار القبلي للعينة الضابطة والتجريبية، حيث تحصلت فيه 
،في حين تحصلت العينة  0.0قدره انحراف معياري  و94.00 العينة الضابطة على متوسط حسابي قدره

المحسوبة  ت ،وبلغت قيمة 0.11،وانحراف معياري قدره  94.10التجريبية على متوسط حسابي قدره 
،نجد  22،ودرجة الحرية  2.29عند مستوى الداللة2.12الجدولية والبالغة  ت وبمقارنتها مع قيمة 2.04

ا غير دالة إحصائيا، أي عدم وجود فروق ذات المحسوبة أصغر من ت الجدولية مما يدل على أنه ت أن
داللة إحصائية في االختبار القبلي للعينتين الضابطة والتجريبية في القوة االنفجارية للرجلين الختبار 

 .الوثب العمودي

 : ض وتحليل نتائج القياسين القبلي و البعدي للعينة الضابطة لختبار الوثب العموديعر 

 القراردرجة مستوى  T Tاالنحراف المتوسط عدد  نوعية االختبار
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الحسابي  ينةالع
 سم

 الحرية الداللة الجدولية المحسوبة المعياري

القياس القبلي 
 للضابطة

غيردالة    5 2.25 0.22 2.41 3.2 54.33 21
 احصائيا

القياس البعدي 
 للظابطة

26 99.9 2.92 

قفز الالعبين لختبار القوة القصو  للعينة يبين قيمة دللة ت للفروا بين متوسط :24جدول رقم 
 الظابطة بين التطبيا القبلي والتطبيا البعدي

مقارنة نتائج االختبار القبلي بنتائج االختبار البعدي للعينة الضابطة  من خالل هذا الجدول يتضح لنا
،أما في 3.2وانحراف معياري قدره  54.33حيث تحصلت في االختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 

 ،وبلغت فيه 1.51وانحراف معياري قدره  55.5االختبار البعدي فقد تحصلت على متوسط حسابي قدره 
ودرجة  2.29عند مستوى الداللة  0.22وبمقارنتها مع قيمة ت الجدولية التي تساوي  2.41المحسوبة ت 

دالة إحصائيــــة أي ال ،نجد أن ت المحسوبة أصغر من ت الجدولية مما يدل على أنها غير  29حرية 
 .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة الضابطة

 :الوثب العموديلختبار عرض وتحليل نتائج القياسين القبلي والبعدي للعينة التجريبية

عدد  نوعية االختبار
 العينة

المتوسط 
الحسابي 

 )سم(

االنحراف 
 المعياري

T 

المحسو 
 بة

T 

 جدوليةال
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 القرار

القياس القبلي 
 للتجريبية

دالة    5 2.25 0.22 0.49 0.11 94.10 21
 احصائيا

القياس البعدي 
 للتجريبة

26 91.10 0.20 

يبين قيمة دللة ت للفروا بين متوسط قفز الالعبين لختبار القوة القصو  للعينة :25جدول رقم 
 التطبيا القبلي والتطبيا البعدي التجريبية بين

ضح لنا من خالل هذا الجدول مقارنة نتائج االختبار القبلي بنتائج االختبار البعدي للعينة التجريبية يت
،أما 0.11سم وانحراف معياري قدره 94.10حيث تحصلت في االختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 
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وبلغت  0.20وانحراف معياري قدره  91.10سابي قدره في االختبار البعدي فقد تحصلت على متوسط ح
  2.29عند مستوى الداللة  0.220ت الجدولية التي تساوي  وبمقارنتها مع قيمة 0.41المحسوبة  فيه ت

ت الجدولية مما يدل على أنها ذات داللة إحصائية، أي  ت المحسوبة أكبر من ،نجد أن 29ودرجة حرية 
 .بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية

 :ختبار الوثب العموديل نتائج القياس البعدي للعينتين الضابطة و التجريبية 

عدد  نوعية االختبار
 العينة

المتوسط 
الحسابي 

 سم

االنحراف 
 المعياري

T 

المحسو 
 بة

T 

 الجدولية
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 القرار

القياس البعدي 
 لظابطةل

دالة   22 2.25 2.82 0.02 2.92 99.9 21
 احصائيا

القياسالبعدي 
 للتجريبية

26 91.10 0.20 

 .يمثل نتائج القياس البعدي للعينتين الضابطة و التجريبية لختبار الوثب العمودي:  26الجدول رقم  

ة والتجريبية، حيث تحصلت فيه يتضح من خالل هذا الجدول مقارنة نتائج االختبار البعدي للعينة الضابط
،في حين تحصلت العينة  1.51وانحراف معياري قدره  55.5العينة الضابطة على متوسط حسابي قدره 

المحسوبة ت ،وبلغت قيمة 2.13،وانحراف معياري قدره  57.83التجريبية على متوسط حسابي قدره 
،نجد  22،ودرجة الحرية 2.29ى الداللة عند مستو  2.12وبمقارنتها مع قيم ت الجدولية والبالغة  0.02

المحسوبة أكبر من ت الجدولية مما يدل على أنها ذات داللة إحصائية، أي وجود فروق ذات داللة  ت أن
اختبار سار )إحصائية في االختبار البعدي للعينتين الضابطة والتجريبية في صفة القوة االنفجارية للرجلين 

 .ية، ولصالح المجموعة التجريب(جنت

 :الفرضية األولى

بين ( سارجنت)توجد فروا معنوية ذات دللة  إحصائية في اختبار الوثب العمودي :نص الفرضية 
 .القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي

الحسابية إن البيانات المحصل عليها من تحليل النتائج المتعلقة  بالفرضية األولى باستخدام اختبار ت 
، والتي سجلت نتائج الفروق بين متوسط زمن الالعبين في التطبيق (29)والموضحة في الجدول رقم 
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، فقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن (اختبار سارجنت) القبلي والتطبيق البعدي  الختبار الوثب العمودي 
على تطوير القوة القصوى عند  صحة الفرضية والتي تبين وجود تأثير ايجابي للبرنامج التدريبي الرياضي

، حيث تبين من نتائج تحليل اختبار ت عن وجود فروق معنوية ذات ( سنة 21أقل من )العبي كرة القدم 
بين االختبار القبلي واالختبار البعدي وذلك  22ودرجة حرية  2.29داللة إحصائية عند مستوى خطأ 

 .لصالح االختبار البعدي

النتيجة المحصل عليها في أن االعتماد على طريقة التدريب الدائري  في  وفي رأي الباحث يمكن تفسير
أداء تمرينات كان له األثر الفعال في التطور الحاصل لهذه المجموعة في اختبار الوثب العمودي ، لما 

 يتضمنه من تمرينات ذات شدة قصوى وفترات راحة بينية أسهمت في استعادة الشفاء لالعب، 

ور الحاصل في هذه المجموعة ، جاء نتيجة الستخدام هذه الطريقة في التحميل ، كما أن ولهذا فان التط
التقويم المستمر لمكونات حمل التدريب والتحكم الدقيق بزيادة حجم التدريب وشدته دون الدخول في ظاهرة 

 الحمل الزائد ،أسهمت في تحقيق االنسجام بين القدرات البدنية األساسية للفرد وتطويرها

 :الفرضية الثانية

القوة االنفجارية  بين المجموعتين  التجريبية   توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في :نص الفرضية
 .والضابطة في القياس البعدي ولصالح المجموعة لتجريبية

"  سابية ت الح"إن البيانات المحصل عليها من تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية باستخدام  اختبار 
، والتي سجلت نتائج الفروق في متوسط زمن الالعبين في االختبار (21)والموضحة في الجدول رقم

، فقد كشفت نتائج هذه (  اختبار سارجنت) البعدي للعينتين التجريبية والضابطة الختبار الوثب العمودي 
دريبي الرياضي  على زيادة القوة الدراسة عن صحة الفرضية  والتي تبين وجود تأثير ايجابي للبرنامج الت

،حيث تبين من نتائج تحليل اختبار (21اقل من ) ,لالعبي كرة الطائرة(  زيادة مسافة االرتقاء)االنفجارية 
بين العينتين  22ودرجة حرية  2.29عن وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى خطأ " ت"

 .التجريبية التجريبية و والضابطة  وذلك لصالح العينة

ويفسر الباحث النتائج المتحصل عليها نتيجة للبرنامج التدريبي المقترح الذي كان له تأثير كبير وايجابي 
للمجموعة التجريبية ، أكثر من البرنامج التقليدي النمطي الذي تم تنفيذه على المجموعة الضابطة ، وذلك 

 . تحسين القوة االنفجاريةالن البرنامج التدريبي المقترح اشتمل على تمرينات ل
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ويرى الباحث أن التدريب على هذا النمط يعمل على تنمية االقوة والقوة االنفجارية و القدرات الالهوائية  
لدى الالعب، حيث أن تطوير هذه الصفة الفيزيولوجية يعتمد على إخضاع الالعب  لجرعات تدريبية ذات 

ة أطول   نتيجة للتكيف الذي يحصل للجهاز العصبي شدة عالية ، تمكنه من االحتفاظ بالسرعة لمد
 المركزي ، وزيادة كفاءة العضالت للعمل في ظل غياب األوكسجين،

فضال عن ذلك يرى الباحث أن  العوامل األساسية لتطوير بعض الصفات البدنية هي طريقة التدريب 
ونات حمل التدريب الخارجي من البليومتري ، والتي استخدمها الباحث في المنهاج التدريبي مراعيا مك

حيث الشدة المنسبة التي تالئم هذه الفئة العمرية ، وكذلك تكرارات التمارين لعينة البحث مع وجود فترا ت 
راحة مناسبة بين التكرارات ، إضافة إلى التدرج في زيادة حمل التدريب  بصورة تدريجية ومناسبة لمستوى 

مة ذات نوعية جيدة وموجهة تصاعديا إلى العضالت العاملة  والتي الالعبين ، إذ أن التمارين المستخد
 .أدت إلى تطور الصفات البدنية

سنة، يتبين لنا  21بعد عرض ومناقشة النتائج المتحصل عليها والخاصة بالعبي كرة القدم فئة اقل من 
حصائية بين أنه من خالل نتائج الفرضية األولى والتي دلت على وجود فروق معنوية ذات داللة إ

كرة القدم، حيث كانت النتيجة ( اختبار سارجنت)االختبارين القبلي والبعدي على مستوى القوة االنفجارية 
لصالح االختبار البعدي، وهذا ما يدل على مساهمة البرنامج التدريبي الرياضي وما له من ايجابيات في 

 .وهذا ما يؤكد صحة الفرضية األولى( ة االرتقاءزيادة مساف)مساعدة الالعبين على زيادة القوة االنفجارية 

كما تبين نتائج الفرضية الثانية وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية  -
والضابطة على مستوى القوة االنفجارية لألطراف السفلية لصالح المجموعة التجريبية وذلك في االختبار 

لقوة االنفجارية  وزيادتها بالنسبة للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة البعدي ، وبالتالي تحسن ا
 .الضابطة بعد تطبيق البرنامج التدريبي، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية

 :اإلقتراحات و التوصيات

من خالل البحث ارتأيت إعطاء بعض التوصيات التي أراها ضرورية من أجل االهتمام بالتدريب الدائري 
 .لما له من فوائد، خاصة على مستوى القدرات البدنية بشكل عام وعنصر القوة االنفجارية بشكل خاصو 

نات التي أعدها الباحث في الوحدات التدريبية ضرورة اهتمام المدربين على أهمية استخدام التمري  -
المكونة للبرنامج الرياضي، لما لها من تأثير ايجابي في تطوير القوة االنفجارية لألطراف السفلية لالعبي 

 .الكرة الطائرة
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بي اعتماد المناهج والوسائل التدريبية العلمية المقننة وتنويعها بما يتالءم ومتطلبات الفئة العمرية لالع -
 .الكرة الطائرة ،ولما لها من تأثير في تطوير قدرات الالعبين البدنية والمهارية والنفسية

العمل على استخدام مناهج تدريبية مقننة من قبل المدربين لتطوير القوة االنفجارية لدى العبي الكرة  -
 .الطائرة

 .رنامج تدريبي رياضيضرورة االهتمام باالختبارات البدنية قبل وأثناء وبعد تنفيذ أي ب -

دراسة خصائص المرحلة العمرية قبل وضع برنامج تدريبي رياضي  حيث يساعد ذلك في التعرف على  -
 .متطلبات هذه المرحلة

 .إجراء المزيد من الدراسات في مجال التدريب الدائري  لتطوير القدرات البدنية -

 :قائمة المصادر والمراجع

 .،دار دجلة، األردن 2الكرة الطائرة مبادئها وتطبيقاتها الميداتيةط.(0221)حماد الجميلي، سعد،  -

 .،دار الرواد، عمان 2تمرينات متقدمة في الكرة الطائرة، ط)0224(راشد الزبيدي، عامر،  -

 على التكراري التدريب بطريقة مقترح تدريبي برنامج أثر(0221) حسام، لعجل ،ابراهيم الصم  إبن -

 .البواقي أم :مهيدي بن العربي جامعة القدم، كرة في األساسية المهارات بعض تنمية
 مستوى على وأثره الخنق رت ا مها لبعض تدريبي برنامج (2011) فؤاد، محمد أحمد الشرقاوي، رشوان -

 .اإلسكندرية الوفاء، دار ،2 ط الجودو، العبي لدى األداء
 .عمان العربي، المجتمع مكتبة ،1 ط اليد، كرة في البدني اإلعداد (2014) أحمد، عودة، عربي -

 الكتب دار مديرية القياسية، واألرقام الرياضي التدريب( 1997 ) محمد، الشاطئ قاسم، مندالوي -

 .الموصل

 الطائرة، الكرة في الصد جدار لتحسين المقاومة صفة لتنمية تدريبية وحدات أثر.(2007)عمار طايري، -

 .الجزائر :المسيلة جامعة
 ط والرياضية، البدنية التربية في اإلحصاء وطرق العلمية ، األسس(2999)مروان، ،ابراهيم مجيدال عبد -
 .القاهرة العربي، الفكر دار ،1
 .بغداد الكتب، دار ،1 ط ومناهجه، البحث،(0220)وجيه، محجوب، -
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 لنفسا وعلم الرياضية التربية في العلمي البحث(1999) أسامة، راتب كامل محمد، عالوي حسن -

 .القاهرة العربي، الفكر دار ،2 ط الرياضي،

 التربية في العلمي البحث أدوات.) 2113 ( الحاج، سلمان العنابي عكاب علي، محسن السعداوي -

 .األردن العربي، المجتمع مكتبة ،1 ط الرياضية،
 فيالعلوم المتقدم اإلحصاء(2006) المرضان، حسين البياتي عمر العال، عبد محمد النعيمي أمين -

 .األردن عمان، رق، ا الو مؤسسة ،1 ط البدنية، والتربية التربوية

 والعلوم والرياضية البدنية التربية في العلمي البحث مبادئ، (0221)وآخرون حسن الشافعي، أحمد -

 اإلسكندرية الوفاء، دار ،1 ط اإلجتماعية، اإلنسانية

 .القاهرة الكتاب، مركز ،4 ط الرياضية، التربية في واإلختبار القياس.(2007)علي فرحات، السيد -

 األردن،عمان الرضوان، دار ،1 ط ونظرياته، النمو النفس علم.(0220)العزيز عبد عيسوي، محمد -
 .األردن المسيرة، دار ،1 ط التربوية، المصطلحات موسوعة.(2011)محمد علي، السيد -

 والتقويم القياس وطرق الطائرة للكرة العلمية األسس(2008) حمدي، المنعم عبد محمد، حسنين صبحي -

 .الكتاب مركز تحليل، تقني معرفي مهاري بدني
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 دور اإلعالم كشريك  استراتيجي هام للنجاح التظاهرات الرياضية في الجزائر: عنوان المداخلة

 أحمد بن عمارة  جامعة باجي مختار عنابة /طد

صغر ضمن نسق اكبر، فهي بحاجة دائمة إلي التفاعل والتعامل تعتبر المؤسسة نسق أ: ملخص المداخلة
مع المؤسسات االخري في تأدية مهامها وتحقيق أهدافها، ونتيجة هذا التفاعل فان بقاء هذه المؤسسة 
مرهون بمدي قدرتها علي التكيف مع الديناميكية والتعقيد اللذان يصاحبان البيئة من جهة، ومدى نجاعة 

عالمية من جهة أخري، خاصة في ظل  االنفتاح الكبير والتطور التكنولوجي السريع الذي إستراتيجيتها اإل
عرفته تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، مما فرض علي المنظمات المعاصرة بصفة عامة والرياضية على 
وجه الخصوص، تغيير سلوكها المؤسسي من خالل تبني آليات فعالة قائمة على إتباع سياسة إعالمية 
يجسدها اإلعالم الرياضي كنمط استراتيجي جديد يهدف إلي تفعيل كل آليات التسويق واإلعالن والدعاية 
 .قصد إنجاح التظاهرات الرياضية القائمة من جهة، و تحقيق التنمية المستدامة في الدولة من جهة أخري

دور وسائل العالم : عليوهذا ما نسعى إلي إبرازه في هذه الورقة البحثية من خالل محاولة التعرف  
 .بصفة عامة واإلعالم الرياضي بصفة خاصة كمسعي استرتيجي للتحقيا النجاح للتظاهرات الرياضية

 .اإلعالم واالتصال، التظاهرات الرياضية، اإلعالم الرياضي، التنمية المستدامة :الكلمات المفتاحية

     ithin a larger one, as it constantly needs to The institution is considered a smaller system w

interact and deal with other institutions in performing its tasks and achieving its goals. Others, 

especially in light of the great openness and rapid technological development witnessed by 

unication technologies, which forced contemporary organizations in general information and comm

and sports in particular, to change their institutional behavior by adopting effective mechanisms 

rn aimed at based on following a media policy embodied by sports media as a new strategic patte

activating All marketing, advertising and publicity mechanisms in order to make the existing sports 

events succeed on the one hand, and achieve sustainable development in the country on the other. 

rch paper by trying to identify: The role of the media in This is what we seek to highlight in this resea

general and sports media in particular as a strategic endeavor to achieve success for sports events. 

media and communication, sports events, sports media, sustainable  Keywords: 

development 
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 مقدمة

ن الرياضة ظاهرة اجتماعية حضارية كانت ومازالت تعكس التطور والرقي والقيم في المجتمعات، ويرى إ
الباحثون أن نجاح المؤسسات الرياضية في الدول المتقدمة وما وصلت إليه اآلن من قدرات فنية عالية في 

مبنية علي التسويق الميدان الرياضي أبهرت به العالم كله نظرا لنجاحها في وضع سياسات إعالمية 
الرياضي واإلعالن وغيرها من اآلليات التي يعتمدها اإلعالم الرياضي لإلنجاح المؤسسة وتقريبها من 

 .الجمهور الخارجي

حيث تعتبر الرياضة قطاع اقتصادي يساهم في نمو وتطور مستمر للمؤسسات الدولة، مما جعل 
ه ضرورة ال بد منها من خالل تطبيق مبادئ اإلدارة االستثمار في هذا القطاع والرغبة في تطويره وترقيت

 .الرياضية وتجسيد اإلعالم الرياضي كوسيلة فعالة للنجاح المؤسسات

ن نجاح أي تظاهرة رياضية في دولة معينة مرهون بمدي قدرتها علي وضع إستراتجية إعالمية فعالة  وا 
 .يذ والتنظيم والتوجيه والرقابةالتخطيط والتنف: مبنية علي عناصر العملية اإلدارية المعروفة

وهذه اإلستراتجية تكون قبل وأثناء وبعد التظاهرة الرياضية، أي المرافقة اإلعالمية التامة لإلنجاح التظاهرة 
عطاءها بعد ثقافي واقتصادي ناجح  .وا 

ألعاب البحر االبيض : وبما ان  الجزائر علي أبواب استضافة تظاهرة رياضية ضخمة والمتمثلة في 
، يجب عليها وضع خطة إعالمية مثالية 0200، وكذا كأس إفريقيا للمحليين الشان 0200المتوسط 

من خالل توجيه الترسانة اإلعالمية المحلية بكل عناصرها للهذه .تتماشي مع أهمية وعظمة هذا المحفل
 .ساتهاالتظاهرة لما لها من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية علي البالد ومؤس

 إلطار المفاهيمي اإلعالم الرياضي:المبحث األول 

تظهر قيمة اإلعالم الرياضي في قدرته علي توصيل المعلومات والبيانات في شكل رسائل الي قاعدة 
جماهيرية كبيرة متباينة االتجاهات ومختلفة في الرأي العام نحو قضية معينة أو مشكلة ما حيث يتميز 

تأثير في الجماهير كما ان القدرة علي تغيير األنماط السلوكية سواء بتشجيع بقدراته الفائقة علي ال



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

138 

 

السلوكيات الطيبة أو بطرد السلوكيات السيئة، وبالتالي فقد حظي اإلعالم الرياضي في العالم باالهتمام 
 .الكبير والعناية الوافرة لدي جميع وسائل اإلعالم

 تعريف اإلعالم الرياضي: المطلب األول

هو عملية نشر األخبار " علي أن اإلعالم الرياضي" وسامية أحمد" "خير الدين عويس" كل من يتفق 
والمعلومات والحقائق الرياضية وشرح القواعد والقوانين الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية للجمهور 

 i".بقصد نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع

وحديثا بمثابة المدرسة العامة التي تواصل عمل المؤسسات الرياضية حيث يعتبر اإلعالم الرياضي قديما 
المختلفة كاألندية ومراكز الشباب بل والتعليمية بمراحلها المختلفة وتتجاوزها فتقرب الفروق بين الناس عن 

اضية طريق ما تنشره بينهم من خبرات تعدل بين سلوكهم كبارا أو صغارا بما يتالئم مع القيم والتقاليد الري
 .السليمة

ولإلعالم الرياضي دور متشعب في المجتمع ظهر بجالء بعد انتشاره علي نطاق واسع في القرن العشرين 
ولذلك تحرص الحكومات والمؤسسات علي اختالف سياساتها الفكرية علي تخصيص صفحات وقنوات 

الرياضية للجمهور  إذاعية وتلفزيونية متخصصة في اإلعالم الرياضي تهدف الي رفع مستوي الثقافة
وزيادة الوعي الرياضي لهم وتعريفه بأهمية دور المؤسسات الرياضية بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة 

 ii.في حياتهم

 : عناصر اإلعالم الرياضي:المطلب الثاني 

ال يختلف اإلعالم الرياضي على اإلعالم العام فهو يحوي أربعة عناصر متمثلة في المرسل والمستقبل 
 .يلة والرسالةوالوس

وهو صاحب الرسالة اإلعالمية أو الوجهة التي تصدر عنها الرسالة سواء كانت هذه الجهة، : المرسل-2
 .نادي أو اتحاد أو حكومة

 .هو من توجه له الرسالة اإلعالمية سواء كان فرد او جماعة: المستقبل-0
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ن صحيفة، تلفزيون أو إذاعة او هي ما تؤدي به الرسالة اإلعالمية سواء كا: األداء أو الوسيلة-0
 .التكنولوجيات الحديثة

وهو ما تحمله وسيلة اإلعالم الرياضية لتبليغه او توصيله إلي المستقبل ويعتمد : الرسالة او المضمون-4
اإلعالم الرياضي في بلوغ أهدافه علي الرسالة والمضمون الذي تقدمه هذه الرسائل ومدي اعتماده علي 

ومسايرته لروح العصر والشكل الفني المالئم ومناسبته لمستوى الجمهور من حيث الحقائق واألرقام 
 iii.أعمارهم وحاجاتهم 

 أهداف اإلعالم الرياضي-المطلب الثالث

يعمل اإلعالم الرياضي علي تحقيق العديد من األهداف المتنوعة سواء كانت اجتماعية أو بدنية او    
ه يعتبر من أقرب وسائل االتصال المباشر، حيث تشتمل برامجه نفسية أو معرفية، هذا باإلضافة الي أن

 .علي برامج ثقافية، اجتماعية، ترويجية، رياضية، دعائية، اشهارية 

من خالل تعريف الجمهور بالقواعد والقوانين الخاصة باأللعاب واألنشطة : نشر الثقافة الرياضية-2
 .الرياضية المختلفة والتعديالت التي قد تطرأ عليها

تثبيت القيم والمبادئ واالتجاهات الرياضية وتنمية الفكر الرياضي وتحقيق التغير االجتماعي في -0
 .المجتمع الرياضي

نشر األخبار والمعلومات والحقائق المتعلقة بالقضايا والمشكالت الرياضية المعاصرة ومحاولة تفسيرها -0
 .الظواهر الرياضية الجارية والتعلق عليها لإلسهام في تكوين رأي عام صائب باتجاه

 .الترويح علي الجمهور بالطرق التي تخفف عنهم عناء الحياة اليومية-4

دعم التخطيط للتنمية الشاملة للمجتمعات الرياضية عامة وللدول النامية خاصة باعتبارها استثمار ذو -9
 iv.عائد كبير لألفراد والمؤسسات تبعا لالتجاه الدولة

 .طرق األداء واألجهزة واألدوات المستخدمة في المجال الرياضي المعاونة في تطوير-1
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 :ويسعي اإلعالم الرياضي إلي تحقيق ما يلي

ويتم ذلك من خالل مد الجماهير بصفة عامة والرياضية بصفة خاصة باإلخبار المتعلقة : اإلعالم*
 .اكن إقامتهاباألنشطة المختلفة من نتائج وقرارات وأهداف ونوع التظاهرات وتواريخها وأم

ويتم ذلك من خالل ما يقدمه األطراف ذو الخبرة ورأي العاملين في المجال الرياضي وكذلك : التثقيف*
نوعية الجماهير بطبيعة األنشطة الرياضية وتعريفهم بقواعد وقوانين الهيئات الرياضية ومناقشة القضايا 

 .ه المشكالتوالمشكالت الرياضية وتقديم حلول وبدائل لالحتواء وعالج هذ

ويتم ذلك عن طريق تزويد الجماهير الرياضية والقيادات الرياضية بكل ما هو جديد : التنمية والتطوير*
 .في المجال الرياضي مع تقديم خطط ومقترحات النهوض بالرياضة في أنشطتها المختلفة

 وسائل اإلعالم الرياضي: المطلب الرابع

 يمكن تصنيف وسائل اإلعالم الرياضي

ويعتمد فيه علي الكلمة المكتوبة مثل الصحف، والكتب والمجالت : إلعالم الرياضي المقروءا-2
 .والملصقات

الراديو وأشرطة التسجيل، : هو الذي يعتمد علي سمع اإلنسان مثل: اإلعالم الرياضي المسموع-0
 .ووكاالت األنباء

لفزيون والفيديو واالنترنت وأحيانا الت: وهو يعتمد علي بصر اإلنسان مثل: اإلعالم الرياضي المرئي-0
 .يطلق عليها اسم اإلعالم الرياضي المرئي المسموع ألنها تعتمد هلي حاستي السمع والبصر معا

المعارض والمؤتمرات : وهو الذي يتوجه اليه الناس لالطالع عليه مثل: اإلعالم الرياضي الثابت-4
 v.والمسارح والسينما

ثر التخصصات انفتاحا علي استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في وأصبح اإلعالم الرياضي من أك
 .نقل المضامين اإلعالمية للجمهور
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 :كما يمكن تقسيم وسائل اإلعالم الرياضي الي 

وتتمثل في اللقاءات والندوات، المؤتمرات، المناظرات، المحاضرات، المعارض، الحوار : وسائل مباشرة-2
 .والحديث

 وتنقسم إلي: ةوسائل غير مباشر 

 .مصغرات فيلمية-وسائل سمعية بصرية-وسائل بصرية-وسائل سمعية*

وهي أحد أهم وسائل اإلعالم في المجتمع، حيث لها دور كبير في توجيه دفة النظام : الصحافة*
الرياضي في مجتمع ما الي الوجهة التي ترتضيها فالصحافة الرياضية لها من اإلمكانيات والقدرات التي 

 .التغيير المنشود في المجتمع الرياضي بشرط أن يتم استغاللها علي اسس عملية وفنية سليمةتحدث 

 المجتمعات في التنموية اإلشكالية حول عام مدخل :الثاني المبحث

 المستدامة التنمية ماهية :المطلب الول

امة أو قادة السياسة الع مخططي حتى أو الصناعة رجال تشغل قضية تعد لم التحديث، أو التنمية
 السياسة المجتمعات علي اختالف منطلقاتهم اإليديولوجية، بل أصبحت ميدانا هاما يتعاظم شأنه في علم

 أو والثقافي السياسي واالجتماعي التغير لدراسات الطبيعي االمتداد ألنه إما األخرى، االجتماعية والعلوم

 ما بكل مسيرتها في اجتماعية حية و سياسية ببتجار  تتعلق قضايا عديدة العلمية الناحية من يثير ألنه

 توجيه خالل من على التخلف للقضاء مشاكل من تطرحه ما وبكل وحركية، دينامية من عليه تنطوي

 vi.النامية للتقدم المجتمعات تطلعات عن تترجم ومحدودة مضبوطة أهداف اتجاه في النمو

 هذا واالجتماعية في السياسية التنمية أن تماعواالج السياسة علماء يؤكد أن اآلن مألوفا أصبح ولهذا

المجتمعات  في المختلفة القيادات وأوجبتها كمسؤولية والتكنولوجي العلمي التقدم ظروف فرضتها العصر،
 .العالمي الحضاري التقدم حركة عن وضع االنسان فيه في وضع مالئم من

 المجتمعات النامية قضية علم ومصير ولهذا يف االقتصادية وحتى واالجتماعية السياسية التنمية قضية إن

 والبشرية المادية االستثمارات محصلة وهي للتنمية استراتيجيات تبنى القول، بأن في نتردد ال أن يجب

 .والفنية
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 حيث واالقتصادية والسياسية االجتماعية المختلفة الحياة جوانب تتناول شاملة عملية هي التنمية فإن وعليه

  vii:لىع التأكيد يجب

 . محددة أهداف نحو التقدم تتوخي معيارية التنمية إن*
 الحياة جوانب مختلف تتناول متعددة أبعاد ذات التنمية إن*
 زمن في صيغت األهداف من محددة مجموعة تتناول حيث بلد كل في عن للتنمية سماتها الخاصة* 

  .محدد

 .الواحد الوقت في األهداف نبي التوفيق حيث من مترابطة عملية تكون أن يجب التنمية* 
 خصائص التنمية المستدامة:المطلب الثاني 

 مرتبطة وأخالقيات وأعراف ومثل قيم بسبب تحديات مختلفة تهددا ألجيال عدة يشهد العصر هذا إن   

  للموارد السليم االستغالل حساب على المادي واإلثراء االقتصادي لتقدمبا وثيقا ارتباطا

 ونتفادى البيئة على نحافظ خاللها من التي واألهداف الخصائص من مجموعة عتوض ولهذا الطبيعية

 viii :ومنها لذلك، المؤدية العوامل جميع

 على لها فهي تنمية تنصب أساسا الزمني البعد من تتخذ مميزاتها إذ أهم من وهذا المدى طويلة تنمية هي -

 .القادمة األجيال ومستقبل مصير
 من والالحقة الحاضرة األجيال حق توفر تراعي تنمية فهي الالحقة، ألجيالا حقوق ومراعاة المساواة -

 الجيل بين والثاني الحالي الجيل بين يكون األول نوعان، السياق هذا في واإلنصاف الطبيعية الموارد

 .والالحق الحالي
 االقتصادية يةالتنم خطط بين والتنسيق التخطيط أساس على تقوم األبعاد ومترابطة متعددة عملية هي -

 .أخرى جهة من البيئية والتنمية جهة، من واالجتماعية
وتنميته  البشري للجانب كبيرا اعتبارا تولي فهي وهدفها، المستدامة التنمية تحقيق وسيلة هو اإلنسان  -

 .أهدافها أولى وتعتبره األساسية ومتطلباته حاجاته تلبية األول المقام في وتضع
 البعد الحضارية للمجتمعات الخصوصية على واإلبقاء والثقافية الروحية وانبالج تطوير على تحرص -

 .إليها الوصول من الفقيرة الدول لمساعدة المجتمع الدولي يسعى المستدامة، حيث للتنمية الدولي
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 منها الكمية وليس للتنمية النوعية الجوانب على التركيز طريق عن للسكان أفضل حياة نوعية تحقيق -

 .والمستقبلية الحالية األجيال بين ومالئم عادل وبشكل
 على وتعمل والصناعية الطبيعية البيئة بين الحساسة العالقة تستوعب فهي الطبيعية، البيئة احترام -

 .وانسجام تكامل عالقة لتصبح ترقيتها
 المشاركة على اتجاههم وحثهم إحساسهم بالمسؤولية وتنمية القائمة البيئية السكان لمشكالت وعي تعزيز -

 .لها مناسبة حلول إيجاد في الفاعلة
 ذلك ينجم أن دون مصالحه يخدم بما الحديثة بأهداف المجتمع وتوظيفها التكنولوجيا ربط -

 .البيئة على سلبية مخاطر وأثار
 التنمية بين التوازن تحقق بطريقة المجتمع وأوليات حاجات في ومناسب مستمر تغيير إحداث-

 .البيئية المشكالت على لسيطرةوا االقتصادية

 االقتصادية السياسية، التنمية بين التوفيق هو المستدامة للتنمية واألمثل األساسي الهدف إن

 محاور ثالث على 1991 عام المتحدة األمم إعالن اشتمل وقد البيئة، على المحافظة مع واالجتماعية

  :كالتالي وهي التنمية ألهداف

 .العمالة من مناسب مستوى تحقيق وهي متواصلة إنتاجية -
 .زيادة النمو -
 ixومتوازن من الغذاء مناسب مستوى تحقيق وضمان -

 المطلب الثالث التسويا الرياضي والتنمية المستدامة

تلعب الرياضة دورا استراتجيا في تحقيق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع، النها ترتبط باكثر القطاعات 
عداد  الحيوية في المجتمع وهي الصحة والتعليم واإلنتاج وغيرها من المجاالت، اذ ترفع من مستوى وا 

وتنمية الفرد الذي هو جزء من المجتمع مما يحقق استدامة لجودة الفرد وتنمية المجتمع والرقي وتعد من 
 .ابرز الدعائم للتنمية الشاملة فيها ألنها تعني بأهم عناصرها وهو اإلنسان فكرا وجسدا

ل الرياضة محفزا للتنمية االقتصادية وتسمح بالمساهمة في تعزيز االستفادة منها علي الصعيد اذ تمث
المحلي، ويمكن لإلحداث الرياضية أن تخلق فرص للعمل واستثمار للمواهب الشابة التي لدورها تعزز 
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المتنوعة التي تعتبر  السياسات الرامية الي تدريب المعلمين والمدربين من خالل إشراكهم بالبرامج اإلنمائية
عنصرا أساسيا للتنمية ولهذا من المهم أن يكون االعتراف بالرياضة كمحفز للتنمية من أهداف خطة 

 :التنمية المستدامة، وهذا من خالل تحقيق النقاط التالية

 .تبادل المعارف العلمية والخبرات األكاديمية بين العاملين في المجال الرياضي*

 لمرتبطة بالمجال الرياضي سعيا للوقوف علي أحداث الطرق والخبرات العلميةدراسة المشكالت ا*

 .تعزيز االهتمام بالبحث العلمي في علوم الرياضة واالرتقاء به وتوجيهه نحو التنمية المستدامة*

 .تدعيم الشراكة بين كليات وأقسام التربية الرياضية في الوطن العربي*

 .مجاالت الرياضة والتربية البدنية الصحيةاقتراح استراتجيات نحو النهوض ب*

 . االستفادة العلمية والعملية من أهم المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في المجال الرياضي*

 المطلب الرابع مبادئ ومراحل إعداد إستراتجية اتصالية في التظاهرات الرياضية 

 مبادئ اإلستراتجية التصالية-2

نادر في بعض المؤسسات ويعتمد علي قرارات تكتيكية، وتقوم علي المقارنة بين وهذا : مبدأ الوجود*
بحيث علي الدولة توفير ميزانية ضخمة من . المنافسين واحتالل المساحات اإلعالمية وقوة الميزانية

 .الترويج لهذا المحفل الرياضي

التغيرات التي تطرأ عليها، بحيث أن تكون العملية االتصالية مستمرة وأن تتشكل حسب :مبدأ الستمرارية*
تبدأ الدعاية واإلعالن لهذه المنافسة قبل بدايتها من اجل تهيئة المناخ واألرضية للجماهير الرياضية 

 واالستعداد الذهني للبطولة

تقديم خدمات لم يقدمها المنافسون حتى تكسبها مكانة جيدة، وذلك من خالل تقديم خدمات : مبدا التميز*
الرياضي والجماهير مثل رحالت سياحية للتعريف بالموروث الثقافي للجزائر في الصحراء  خاصة للوفد

 .والمناطق السياحية
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االبتعاد عن الغموض والتأويالت والعمل بطريقة تسهل الفهم مثل التعريف بالمنشآت : مبدأ الوضوح*
ن، حيث ان اهم اسباب الرياضية التي من الممكن ان تحتضن األلعاب، والمناخ وظروف الصحة واألم

سحب تنظيم بطولة كأس اليد اإلفريقية من المغرب هو عدم وجود وضوح في المدن التي تحتضن البطولة 
 .  مثل العيون المحتلة

 كلما كانت الوسائل واألهداف واقعية تم قبولها من قبل جمهور المؤسسة: مبدأ الواقعية*

تلف وسائل االتصال وتقنيات اإلشهار، من خالل يكون ذلك من خالل استعمال مخ: مبدأ النتشار*
 .العمل علي عدة مستويات للترويج للتظاهرة العالمية في جميع أنحاء الوطن

تناسق االتصال مع مجموعة قرارات المؤسسة، وبالخصوص مع قرارات التسويق، هدفه، : مبدأ التناسا*
 .اهرة موقعه، قنوات التوزيع، اختيار الوقت المناسب للترويج للتظ

البد علي وسائل االتصال ورسائله اال تكون مسموعة ومفهومة من المستهلكين فقط :مبدأ القبول الداخلي*
فهذا المبدأ أساسي ( مستخدمين، عمال، إطارات)، بل أيضا  من الجماهير داخل المؤسسة في حد ذاتها 

ن لهم عالقة مباشرة مع ألنه جزء من االتصال فهو سيكون منجز من طرف الموظفين وبالخصوص الذي
   x.الجماهير الخارجية

 مراحل إعداد إستراتجية اتصالية

تتبني كل مؤسسة وفق خطة إستراتجية خاصة بها تعمل من خاللها لتحقيق أهدافها وغاياتها لتأكيد بقائها 
 :، لذا يمكن حصر بناء إستراتجية اتصالية من خالل

بغي معرفته هو أهداف المنظمة التي تسعي الي أول شيء ين: ضبط سياسة المؤسسة وأهدافها-2
تحقيقها من اإلستراتجية اإلعالمية، بحيث يجب ان تكون األهداف واضحة ومرنة نستطيع تحقيقها، لذا 
تحتاج عملية وضع االستراتجيات جمع القدر الكافي من المعلومات، فال بد من معرفة وتحليل الفرص 

 .تمل أن تعيق هذه األهدافوالتحديات الكامنة التي تعرقل او يح
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حيث يجب استغالل وسائل اإلعالم للتغيير وصنع صورة ذهنية عن الجزائر من خالل هذه التظاهرة ولعل 
بمصر، علي أن اإلعالم ساهم كثيرا  0229بعد كاس إفريقيا عبد الفتاح السيسي تصريح رئيس مصر 

بعد أحداث رابعة في مصر، فاإلعالم هو  في إنجاح هذه التظاهرة وتغيير الصورة الذهنية التي تشوهت
 .الذي أعد السائح إلي مصر من خالل هذه التظاهرة الرياضية

 :في هذه المرحلة تقوم مؤسسات الدولة ب: دراسة المحيط الجتماعي والثقافي-0

فالهوية هي اسمنت المؤسسة، فهذه : البحث عن هوية المؤسسات او الحكومة ومؤسساتها وصورتها-
 .ة فرصة للتكوين مؤسسات جديدة ومناسبة لإلعادة اسم الجزائر في مختلف المحافل الدوليةالتظاهر 

تحدد األهداف من طرف إدارة االتصال، انطالقا من :تأكيد أهداف االتصال المحددة من اإلدارة وتكييفها-
 .تصورها لواقع المؤسسة وما ترجوه منها 

دراسة الثقافية االجتماعية تسمح بتحديد خريطة لقنوات ال: تعيين خطوط حركة المعلومات في المؤسسة-
االتصال واختيار الوسائل اإلعالمية المناسبة لتمرير الرسالة اإلعالمية للجمهور من خالل تعريف 
 .الموروث الثقافي للسياح والزائرين و كذا تنشيط جانب الخدمات والسياحة وهذا ما يساهم في التنمية

، بحيث يجب ترجمتها الي xiيعد تحديد أهداف االتصال النهائية: ييف الرسائلتعيين المستقبليين وتك-
 .رسائل اتصالية، وتعيين المستقبليين لالتصال التي ترسل إليهم وتكيفها مع المستقبليين المحتفظ بهم

فة من خالل أيضا تعريفهم بجمال المنطقة ومدينة وهران واهم المناطق السياحية واألكالت الشعبية المعرو 
 .بها الوالية

تجسيد جميع الوسائل االتصالية واإلعالمية من اجل تمرير الرسالة : اختيار وسائل وروابط االتصال-
مثل القيام بعملية اإلشهار للملعب وهران الجديد كتحفة معمارية رياضية تتماشي . اإلعالمية بصورة مثالية

 مع التقنيات العالمية

مثل نور لدين مرسلي، لخضر بلومي او : لرسائل اإلعالميةاختيار أشخاص مناسبين لتمرير ا-
 .شخصيات تاريخية يمكن ان تأثر في المحتوي وتحقيق الدعاية الرياضية الناجحة للتظاهرة
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 خاتمة

مما تقدم يتضح لنا ان وسائل اإلعالم واالتصال تشكل نسبة كبيرة من نجاح اي تظاهرة رياضية علي 
رياضة اليوم أصبحوا وجهان للعملة واحدة، ولعل ما فعله اإلستراتجية جميع المستويات، فاإلعالم وال

 .اإلعالمية التي وضعتها قطر في مونديال العرب أحسن مثال علي هذا الكالم 

عطاء لطل ملعب ومنشأة سياق تاريخي وثقافي وفق أجندة مدروسة، ابهر  فالتعريف بالمنشات الرياضية وا 
ما جعل الدوحة قبلة للكثير من الزوار . ذا الصرح وهذه الدولةالعالم وزاد رغبتهم في اكتشاف ه

 . والشخصيات

ان استطاعت الجزائر في وضع إستراتجية إعالمية وربطها بالموروث الثقافي والتاريخي واالقتصادي 
 .سنحقق قفزة قوية بعد العاب البحر األبيض المتوسط خاصة في تطوير المنشآت الرياضية

دارة األزمات،المحسن، الدكتور خالد محمد عبد الجابر، الدكتور محمد عبد - دار لعلم  العالم الرياضى وا 

  40-40ص 0220واإليمان لنشر والتوزيع، القاهرة، 

، ص 2991، الجزء االول، مرطز الكتاب لنشر، القاهرة العالم الرياضيالدكتور خير الدين على عويس، -

00  

   49خالد محمد عبد الجابر، مرجع سابق، ص  الدكتور محمد عبد المحسن، الدكتور--

  00، ص0222، دار أسامك للنشر، االردن 22، طالعالم الرياضي ياسين فضل ياسين،-

   04ياسين فضل ياسين، مرجع سابق، ص -

  249، ص0222، دار الفجر للنشر، القاهرة 20، طالعالم والتنميةمحمد منير حجاب، -

( القاهرة دار المعرفة الجامعية)، قضايا التنمية في الدول الناميةي، مريم أحمد مصطفي، احسان حفظ-

  ، المقدمة0229
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القاهرة المكتبة )التغير الجتماعي مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغيير، فادية عمر الجوالني، -

  92، ص 0224،(المصرية

  221،ص 0229اعة،االردن، دار المهنس للطب22ط التخطيط الستراتيجي لالتصال محمد الباي،-

استراتجية التصال في المؤسسة الثقافية، دراسة ميدانية لالستراتجية حاجي حمزة، نويصر شكيب، -

، مالك حداد،  في تحضيرها رسالة مكملة لنيل شهاد الماجستير، في االتصال التصال في دار الثقافة

  99، ص0224، 20والعالقات العامة، جامعة قسنطينة 

 

، النهضة، مصر 22، ط، العالم والعالقات العامة في المجال الرياضيالسعيد الموجي وأخرونكوثر -

  ، ص 0221العربية، 
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التدريب العقلي ، المهارات النفسية  و التصور الذهني كتقنيات للتنمية المستدامة لالعب من منظور "
 "علم النفس الرياضي

Mental training, psychological skills and mental visualization as 

techniques for sustainable player development from a sports psychology 

perspective 

 ارودي محمد المين/ط دحمزاوي حكيم                 /دمخلوفي بومدين        /طد

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 :الملخص -

ظرية الى تحديد المفاهيم والتعريفات الدقيقة للتدريب العقلي ، المهارات النفسية و تسعى هذه الدراسة الن
التصور الذهني من منظور علم النفس الرياضي من خالل الدراسات السابقة  والكتب ، لتتضح اوجه 
ء الشبه واالختالف لتحديد التداخل والفروق بينهم وكيفية استخدامهم من خالل  العمل الميداني اثنا

الحصص التدربية والمنافسة لتنمية الالعب تنمية مستدامة حيث تعرض الدراسة الحالية  المحور االول و 
اهمية ) المحور الثالث  يتناول (  المهارات النفسية)و المحور الثاني يتناول (  التدريب العقلي ) يتناول 

،استخدمت ( نفعالي واثناء االصاباتوكيفية  استخدام التصور الذهني في المجال الحركي والمهاري واال
التدريب العقلي ، المهارات )الدراسة المنهج الوصفي الذي من خالله تتضح الصورة الدقيقة لمفهوم  

ليتم التحديد المعرفي الدقيق لهم وكذا تحديد اهميتهم في  التدريب الرياضي  (النفسية ، التصور الذهني
ف وعليه تكون الدراسة دليال للمربين والمدربين والباحثين الحديث حسب كل مجال تبعا للتخصص والهد

المهتمين بدارسة او التطبيق الميداني للتدريب العقلي ، المهارات النفسية والتصور الذهني  في العمليات 
 (الالعب) التنموية واالعدادية المختلفة للفرد الرياضي 

 :الكلمات المفتاحية- 

 فسية ،التصور الذهنيالتدريب العقلي ، المهارات الن

Summary: 

This theoretical study seeks to define the precise concepts and definitions of mental training, 

psychological skills and mental visualization from the perspective of sports psychology 
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through previous studies and books, to clarify the similarities and differences to determine 

the overlap and differences between them and how to use them through field work during 

training sessions and competition to develop the player sustainable development Where the 

current study presents the first axis and deals with (mental training), the second axis deals 

with (psychological skills), the third axis deals with (the importance and how to use mental 

visualization in the motor, skill and emotional fields and during injuries), the study used the 

descriptive approach through which the accurate picture of the concept of ( Mental training, 

psychological skills, mental visualization) in order to accurately determine their knowledge, 

as well as determine their importance in modern sports training according to each field 

according to the specialization and goal. Different for the individual athlete (player) 

-key words: Mental training, psychological skills, mental visualizatio 

 :اشكالية/ مقدمة 

حقيق االستقرار النفسي الالزم إن جل ما يتوجب على المدرب تحقيقه للرياضي على مستوى تدريبه هو ت 
لكي يكون فيه الرياضي في وضع يستطيع من خالله معرفة و إجابته في األداء الفني و المهاري و 
الخططي و السلوك المطلوب منه في أثناء المنافسة، ومن خالل ذلك فإنه يستطيع أن يستجمع كل طاقاته 

تحقيق هذا الهدف تنطوي على عمل كثير متداخل يتسم الذهنية و البدنية لخدمة انجازه، وعليه فإن مسألة 
 .بالتخطيط العلمي الدقيق في مسألة اإلعداد النفسي للرياضي

إن القاعدة األساسية الذي يبني عليها تنفيذ أي تخطيط سواء أكان نفسيا أو بدنيا أو ذهنيا يرتبط بقوة 
طوير الثقة بالنفس و اإلرادة و تنشيط أو االتصال الذي يحققه المدرب خاصة في حالة تنشيط الدافعية و ت

تخفيض السلوك و أن ثقافة المدرب بمسألة اإلعداد النفسي و التخطيط له وفق أسس العلم و بمساعدة 
ذوي االختصاص هو قضية حتمية، ولكي نفهم معنى االستقرار النفسي للرياضي وفق وجهة نظر معرفية 

اء مدرسة لكشتالت النفسية الذي اقترح فكرة الحيز النفسي التي فإن العالم النفسي كريت ليفن وهو أحد علم
يحيط الذات اإلدراكية و الشخصية للفرد وكلما كان هذا الحيز في حالة من االستقرار أو الثبات فإن 
العالقة بين المثير و االستجابات ستكون قوية لتحقيق سلوك أو أداء ناجح مقارنة بالمخزون المثالي في 

بمعنى أن البيئة النفسية للفرد الرياضي ( الرياضية)صية وماهو مطلوب في البيئة الخارجية الذات الشخ
عندما تكون مستقرة فإن عملية إدراكه للمثيرات ستكون مستقرة فضال عن استقرار تفكيري و أن شخصية 

تكون تعتبر مهارة التصور احدى القدرات العقليه االساسيه التي (0202، 2صالح،، ط) .الفرد هي
وتستخدم تلك القدرة العديد من  المالمح الرئيسيه لبرامج االعداد النفسي لالعبين في المجال الرياضي



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

151 

 

فعية لتحسين االداء في المنافسات الرياضية ااالستراتيجيات بهدف التحكم والضبط الجوانب المعرفية والد
ور الوظيفي المعرفي والدافعي إلى مساهمه عمليه التصور في زيادة الد HALL 2001 هولولذلك أشار 

ان تصور من   2008 ويرى احمد امين ، الذي يساعد الالعبين على تعلم استراتيجيات ومهارات جديدة 
القدرات العقلية الوظيفية الخاصة التي تمكن الفرد من الممارسة الرياضية التخصصية ذلك ان كل نوع من 

اصة مؤهله للتفاعل مع متغيرات مواقفها الرياضية وحل انواع الممارسة الرياضية يتطلب وظائف عقليه خ
 (0224 2، ط..يوسف ) المشكالت الحركية التي تواجه الفرد 

ان التصور من خالل  Orliaguet & Coello  1998  اوليجيت وكوللوويضيف كل من  
ت جديده للتغلب الوظائف المعرفية والدافعية يعمل على تحسين التركيز وبناء الثقه وممارسه استراتيجيا

، ويرى الباحث ان التصور عملية عقلية  على المشكالت بهدف التعلم واتقان المهارات الحركية المختلفة 
يمكن من خاللها انشاء وتعديل مسارات هامه لتعزيز التناسق بين القدرات البدنية والمسارات العصبية 

التصور يمكن ان يستخدم  بطرق متنوعة  ان  2007 بهدف إتقان المهارات الحركية ويذكر اسامة راتب
لتحسين كل من المهارات البدنية والنفسية وذلك عن طريق التحكم في االستجابات االنفعالية وتحسين 

 .التركيز وبناء الثقه

على ان التصور في المجال الرياضي يشير الى استخدام  0224مجدي حسن يوسف. د.أكما يؤكد 
ين صوره داخل العقل بهدف تحسين الجوانب المعرفية والدافعية لالداء الالعب لكل حواسه العاده تكو 

ولذا يجب ان نفرق بين التصور كقدرة عقلية والوظائف المختلفة لتلك القدرة فيمكن استخدام الوظيفة 
المعرفية للتصور بهدف تصحيح مهارة حركية محددة او تحسين مهارة حركية عامة كما يمكن استخدام 

اعية للتصور بهدف محدد يتلخص في تنمية دافعية الفوز لدى الالعبين في المباراة او الوظيفة الدف
بهدف دافعي عام يشير الى زيادة دافعيه الالعب اتجاه النشاط الممارس مع ضبط االستشارة الالزمة 

 (0224 2، ط..يوسف ) )للتفوق في االداء
ظم ابحاث وظائف التصور يرجع ان مع 0224مجدي حسن يوسفومن خالل المسح المرجعي يرى  

حيث اشار الى ان التصور يخدم اما  Paivio 1985  فيوبايالفضل فيها الى االطار التحليلي عند 
وظيفه معرفيه او وظيفه دافعيه وتعمل كالهما على المستوى العام والخاص حيث تشير الوظيفه 

وتنفيذ المهارات العامه  وقد اضاف المعرفيه العامه الى استخدام التصور المعرفي العام في تصحيح 
اخرون ان العبي الجمباز الذين استخدموا التصور المعرفي العام كان  و Munroe  2000 مانورو

  1998 اوليجيت وكوللوكما يرى كل من  05بهدف زياده القدره على التذكر والدقه في االداء 

Orliaguet & Coello  ستوى المحدد تهدف الى تصحيح ان الوظيفه المعرفيه للتصور على الم



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

152 

 

اما  22وتنفيذ مهارات رياضيه محدده مثل ضربه االرسال في التنس والرمي الحره في كره السله 
بتقسيمها الى بعدين االول   HALL 2001 هولالوظيفه الدفاعيه للتصور على المستوى العام فلقد قام 

عب لنجاحه في موقف صعب يجعله في يشير الى التمكن من الدافعيه العامه من خالل تصور الال
حاله تحكم وضبط انفعالي  وهنا يرى الباحث ان التمكن من الدافعيه العامه يزيد من الصرامه العقليه 
والثقه بالنفس والضبط االنفعالي فقد يتصور الالعب نفسه يؤدي بنجاح في موقف صعب رغم شعوره 

بط انفعالي عندما يتوجه اليه الحكم بانذار ولذلك بالم في الكاحل او يتصور نفسه في حاله التحكم وض
على ان التمكن من الدافعيه العامه افضل مصدر لزياده الثقه   Munroe  2000أكده مانرو واخرون 

 (0224 2، ط..يوسف )  .بالنفس لالعب
 

ومن هذا المنطلا هل التصور الذهني هو نفسه التدريب العقلي وهل التدريب العقلي هو نفسه 
 ؟(العقلية) هارات النفسية الم

 :ا المحور الول2

 :ا ا التدريب العقلي 0ا 2

إحدى طرائق التدريب :"بأنه ( morgan)وهناك تعريفات عدة للتدريب العقلي منها تعريف مورجان
االستراتيجيات التي : "بأنه( suinn)، ويعرف سوين"الخاصة المؤثرة على تغيير السلوك وتعزيز التعلم 

بأن المتعلم يفكر (: schmidetk)كما عرفه شمت"المهارات العقلية في محاولة تطوير األداء، تستخدم بها
بأداء المهارات عقليا ويعيد تكرار خطوات أدائها عقليا وبسلسلة متعاقبة، ويتصور أداء الحركات بنجاح 

ب يهدف إلى نوع من التدري:" ، كذلك عرف بأنه "نشاط عقلي يقترن بالنشاط الحركي: " وبعرف بأنه
الوصول إلى حالة األداء المثالية من خالل تطوير المهارات العقلية وتنميتها، مع زيادة القدرة على إعادة 
التكرار لتثبيت التحكم في األداء، وتطوير نوعية نظام التدريب، مع القدرة على االسترخاء و إعادة الشفاء 

 .و االعداد للمنافسات

ت تحديد الهدف من استخدام التدريب العقلي، إذ أنه يهدف إلى تنمية الفرد ويمكن من خالل هذه التعريفا
و تطويره للوصول إلى المستويات المطلوبة من خالل زيادة نوعية حالة األداء المثالية بواسطة تطوير 

، و المهارات العقلية المرتبطة،وزيادة القدرة على إعادة التكرار و التثبيت و التحكم في األداء المثالي
 ((0221، 2جسام،، ، ط).) التحكم في االنتباه و غيرها من العوامل األخر

 :ا  نظريات التدريب العقلي 2ا 2
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ظهار ما وضع من  يرتبط التدريب العقلي بالعديد من النظريات العلمية التي تدعمه وتعمل على تطويره، وا 
 (01، صفحة 0224، 2مجدي، عتيبة، ط):أجله ومن بين أهم النظريات التي شاع تطبيقها

 :agross frame worktheoryنظرية اإلطار المرجعي الكليـ 2 0ـ  2

هو رائد هذه النظرية، و التي ترى أنه من الواجب على المتعلم أن يكون lowthr (2911 )" لوثر"يعتبر 
ية التدريب قادرا على تكوين إطار عام عن المهارة المراد تعلمها حتى يمكن تطوير األداء، وهنا تبرز أهم

 .العقلي في مساعدة المتعلم على تكوين فكرة عامة عن العمل المطلوب إنجازه

 selective attention:نظرية النتباه النتقائيـ 0 0ـ  2

تشير هذه النظرية إلى أن أحد أولويات االهتمام في تعليم المهارة الحركية هو االنتباه االنتقائي حيث يتم 
إلى األبعاد الهامة المكونة للمهارة المراد تعلمها، وتبدو عالقة التدريب العقلي بهذه توجيه انتباه المتعلم 

النظرية في قدرتها على مساعدة المتعلم في تركيز االنتباه على استرجاع الجوانب الهامة في المهارة 
أن هذه  باإلضافة إلى أن تكرار الممارسة يعمل على تعزيزها و يساهم أيضا على عدم نسيانها، حيث

 .النظرية تعمل على اإلتقان المهاري بعد تمام عملية التعلم

 feed back theoryنظرية التغذية الراجعيةـ 0 0ـ  2

تعود هذه النظرية إلى نظرية النظم، ويعتبر التدريب العقلي أحد النظم من خالل عمل المقارنات بين 
 .يزيد من التوافق و تطوير األداء المدخالت و المخرجات مع مطابقة االستجابات الصحيحة بما

 innercomprehensiontheory:نظرية الستبصار الداخليـ 4 0ـ  2

وهي ترى أنه يمكن حل المشكلة عقب إدراك و تفهم العالقات بين محاورها و يلعب التدريب العقلي دور 
اء المهاري الصور الشاملة لألد (01، صفحة 0224، 2مجدي، عتيبة، ط)في ذلك من خالل استدعاء

 .بما يجعل لديهم خبرة كافية لتعديل أو تثبيت السلوك

 motive theoryنظرية الدافعـ 9 0ـ  2

تتلخص في أن وراء كل سلوك دافع أو مجموعة من الدوافع تحركه، وأن التدريب العقلي يعمل على زيادة 
ديدة لكل مرحلة من مراحل مستوى الدافع لدى الالعب من خالل زيادة تركيزه و انتباهه وبناء دوافع ج

 .التعليم الحركي
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 aconnectionaltheoryالنظرية الترابطيةـ 0 0ـ  2

ويعمل التدريب . من الواضح أنها تتبع المدرسة السلوكية من خالل ارتباط االستجابات بمثيرات معينة
وتدعيمها من  العقلي على فهم خصائص االستجابات الحركية و الجوانب المختلفة لتعلمها و استيعابها

خالل إيجاد ترابط متين بينهما بتكرار أداؤه في شكل آلي أي من خالل استرجاع الصور العقلية زمنيا 
 ومكانيا بما يسهم في تنمية االستجابة الحركية الحقا 

 ا النظريات التي تفسر حدوث التدريب العقلي 4ا 2

لتدريب العقلي وكيف يؤدي إلى تحسين هناك العديد من النظريات التي توضح أسباب فاعلية برامج ا
 :عملية التعلم و تطوير مستوى األداء و هذه النظريات هي 

 النظرية النفسية العصبية العضلية أو الذاكرة العضلية 2ـ  4ـ  2

Psycho neuromuscular theory or muscle memory 

وينقل صالح . مل العضليتتجه هذه النظرية إلى التفسير من وجهة نظر علم وظائف األعضاء للع
أن الرياضي يستخدم العديد (09، صفحة 0224، 2مجدي، عتيبة، ط)عيسوي عن سنن وجودي وهاريس 

من الحركات الرياضية التي تتم من خالل إشارات تصدر من المخ إلى العضالت، وترى هذه النظرية أنه 
 .ا بدون أداء فعليعند تصور الرياضي لمهارة ما يكون قد مارس المهارة الحركية عقلي

 symbolicleraningtheoryا نظرية التعلم الرمزي0 4ا 2 

من الواضح أن تحسين األداء يتم من خالل استحضار خبرات حركية متعددة ثم حفظها في المخ كما 
لذا يرى فيلتز والندرز، وهال و آخرون أن التدريب . أشارت بذلك النظرية السابقة و نظرية التغذية الرجعية

عقلي يصبح صورة من النظام الشفري يساعد الرياضي على فهم متطلبات المهارة الحركية من حيث ال
تتابع مراحلها و اختيار الحلول المناسبة للموقف الحركي الذي يواجه الرياضي، أي أن استجابة الالعب 

ب العقلي المقنن تكون معرفية عقلية قبل أن تكون عضلية حركية ومن خالل الممارسة العقلية أو التدري
 يتم التعرف على الكثير من المثيرات و استجاباتها المتاحة قبل الدخول في مرحلة التنفيذ 

 bioinformationaltheory:ا نظرية المعلومات الحيوية 2 4ا 2
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تفترض هذه النظرية أن التصور العقلي عبارة عن  مجموعة منظمة من األغراض محفوظة في الذاكرة 
أن دور التدريب العقلي من خالل . بعاد المفترضة للمثيرات و االستجابات المحتملة للحدث و األ. الطويلة

هذا اإلطار يكون من خالل تنشيط المثيرات المقترحة لوصف محتويات التصور، وتبرز االستجابات في 
ي، يساعد شكل العديد من المشاعر النفسية كالخوف و القلق، و المظاهر البدنية كالتعب و الشد العضل

التدريب العقلي أيضا على التحكم في األبعاد النوعية لألداء و توجيه الالعب نحو االستجابات المؤدية 
 (02، صفحة 0224، 2مجدي، عتيبة، ط)لإلنجاز 

 :activitiona /arousal theoryا نظرية توجيه النشاط و الستثارة 4ا  4ا 2

في تحقيق الواجب الحركي، لذلك فإن التدريب العقلي يساعد يلعب القدر المناسب من اإلثارة  دورا هاما 
 . الرياضي على توجيه مستوى االستثارة و توجيه االنتباه للمظاهر ذات العالقة المباشرة باألداء المهاري

أن ( 0220)ومن خالل العرض السابق للنظريات ذات العالقة بأسلوب التدريب العقلي يرى أحمد عشيبة 
العقلي المختار للتطبيق في الدراسة الحالية يأخذ في االعتبار ما أكدت عليه واشترطته  برنامج التدريب

تلك النظريات وذلك من خالل استرجاع المعلومات ذات العالقة المباشرة بمراحل أداء المهارة وهو ما 
التصويب يقوم  كذلك فإن الالعب وقبل دخوله في مرحلة التنفيذ لمهارة. أكدته نظرية االنتباه االنتقائي

بتجميع المعلومات ذات العالقة ودراساتها بغرض اتخاذ القرار المناسب كما أشارت بذلك نظرية 
االستبصار الداخلي وهو يقوم بذلك بدافع ذاتي أي فعالية الذات الشخصية باإلضافة إلى ذلك فإن من 

ة التي تقوم بنقل اإلشارات األهداف الرئيسية ألي من برامج التدريب العقلي تدريب الممرات العصبي
العصبية من أجهزة االحساس في جسم الالعب إلى الجهاز العصبي المركزي ومنه في شكل أوامر إلى 
العضالت المحددة لنوع و أسلوب العمل المطلوب تنفيذه وهو محور النظرية النفسية العصبية 

 (02، صفحة 0224، 2مجدي، عتيبة، ط).العضلية

 :لية في برنامج التدريب العقليا المهارات العق 5ا2

تلعب المهارات العقلية دورا مهما في تحقيق اإلنجازات الرياضية ويعد إغفال هذا الدور وعدم االهتمام به 
يضر باألداء إلى درجة بعيدة، ويجب التأكيد على أهمية المهارات العقلية ودورها الفعال في الوصول إلى 

المهارات العقلية يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع تنمية عناصر اللياقة  حالة األداء المثالية، و أن تنمية
البدنية، حيث أن التكامل بين المهارات العقلية و البدنية هو الطريق إلى تطوير المهارات الحركية و 
االرتقاء بمستوى األداء واتفق العديد من المتخصصين في مجال علم النفس الرياضي على أن هناك 
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المهارات العقلية التي حاول كل منهم توظيفها حسب طبيعة دراسته ومالئمتها لطبيعة المهارات  العديد من
 المستخدمة عليها 

 :ا وتنحصر هذه المهارات النفسية و العقلية في المهارات اآلتية2ا  5ا  2

 .مهارات االنتباه-مهارات التصور    -مهارات االسترخاء    -

لية تترابط و تتفاعل معا وتؤثر كل منها في األخرى وتتأثر بها، وهذا يعني أن وهذه المهارات النفسية العق
مجدي، )..التحسن في مهارة معينة من هذه المهارات يؤثر بالتالي في تحسين المهارات النفسية األخرى

 (00، صفحة 0224، 2عتيبة، ط

 : ا  العمليات العقلية العليا6ا2

 ودقة التطبيق لها في المواقف المختلفة من المبارياتتضمن سرعة اكتساب المهارات والخطط 

بأنه عملية نفسية النعكاس الخصائص المفردة لالشياء (  0222) عرفه راتب : ا الحساس2ا6ا2
الخارجية وكذلك للحاالت الداخلية للرياضي التي تنشا بسبب التاثير المباشر لمؤثرات مادية على اعضاء 

 الحواس

بانه محاولة تفسير المعلومات التي تصل للدماغ او (  2999) عرفه اندرسون  :ا  اإلدراك 0ا 6ا 2
 العملية التي تتم من خاللها التعرف على المثيرات الحسية القادمة من الحواس وتنظيمهاوفهمها

بانه العملية العقلية التي تتطلب من الفرد ان يقرر شيئا ما (  0220) عرفه انويا  :ا  التذكر 2ا 6ا 2
في الماضي وهذا التقرير قد يكون عن طريق استجابة لفضية او حركية والتذكر عملية الحقة حدث 

 لالدراك وسابقة للتفكير وهي المكونة للتنضيم العقلي

يمثل سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ بعد تعرضه لمثير  2992 باريل: التفكيرـ  4ـ 1ـ2
عالء عبد الرحمان الوتد ا مستو  التفكير التكتكي لد  ) حدى الحواس معين بعد استقباله عن طريق ا

  00 20ا ص  0222لعبين اندية المحترفين لكرة القدم جامعة النجاح فلسطين 

 :ااا التعليا علة المحور الول  

ذكر ، االحساس ، االدراك ، الت) ان التدريب العقلي هو محور تدريبي يشمل العمليات العقلية العليا كا 
االسترخاء ، التصور الذهني ، تركيز االنتباه ، بناء االهداف ) كا ( العقلية ) والمهارات النفسية ( التفكير 
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، تنظيم الطاقة النفسية ، حل (مهارة مركبة من االسترخاء والتصور الذهني ) ، تسير الضغوط وهي 
ي الواحدة االخرى مثل االسترخاء تتداخل المهارات فيما بينها وتنم( ( .  0221شمعون )المشكالت 

يسهل عمل التصور والتصور جزء اساسي من االسترخاء و مهارة تسير الضغوط تنمي الطاقة النفسية 
كما تتداخل العمليات العقلية العليا فمبينها حيث تنقل األحاسيس الظواهر الخارجية . الخ ..... المثلى 

اك ثم تخزينها في الذاكرة ثم استرجاعها عند طريق التذكر للقشرة الدماغية ليتم إدراكها بواسطة االدر 
وتنميتها بعملية التفكير وهي مراحل التصور الذهني وهنا نستنتج ان التصور الذهني مهارة محورية تجمع 
المهارات بالعمليات النتاج عمل ذهني ضمن التدريب العقلي الذي يمكن بناء برنامجه بتنمية او تطوير 

لعمليات العقلية العليا او بعض او كل المهارات النفسية او مزج بعض العمليات بعض او كل من ا
بالمهارت وهي فعالة الكتساب والتعلم الحركي المهاري وخفض االنفعاالت وبالتالي تزيد سرعة االستجابة 

 والجاهزية الذهنية

 ا المحور الثاني0

 ( :النفسية ، الذهنية)ا المهارات العقلية 2ا0

من ابرز النماذج التي حاولت تحدد المهارات الذهنية المرتبطة بالرياضة ( 0220)عالوي حسب حسن 
الذي يتظمن خمس مهارات ذهنية مرتبطة ببعضها البعض ( 2911) هو نموذج اقترحه راينر مامانيز 

 :وتتفاعل فما بينها كما هو مبين في الشكل 

       مهارة إدارة الطاقة النفسية

 مهارة وضع الهداف  رة الضغوطمهارة ادا 

 

 مهارة التصور الذهني مهارة النتباه 

 العالقة الرتباطية مارتنز       

 

وقدم حسن عالوي نقد لنموذج مارتنز معتمدا على بعض الدالئل و التي من خاللها التي تدل عن عدم 
المرتبطة باالستثارة والتنشيط ومهارة ادارة ارتباط وتفاعل بعض المهارات مثل مهاراة ادارة الطاقة النفسية 
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الضغوط النفسية وهي مهارة مركبة من مهارتي التصور الذهني واالسترخاء ، ومهارة وضع االهداف التي 
 .تندرج ضمن عملية بناء وتنمية الدافعية عند الرياضي

هما على االخر وهذا واقترح بذلك نموذج يتضمن ثالث مهارات اساسية تترابط وتتفاعل معا وؤثر كل من
واطلا عليها نموذج حسن عالوي . يعني اي تحسن في مهارة معينة يؤثر في تحسن مهارة نفسية اخرى

: 

 تدريب التصور الذهني

 االنتباه االسترخاء 

 التفسير المتبادل بين التدريب بالمهارات العقلية الثالث على النحو التالي

اداء تدريب االسترخاء بصورة افضل ينبغي عليه ان يكون باستاعته ـ لكي يستطيع الالعب الرياضي 
 القيام بعملية التصور العقلي من ناحية اخرى التصور العقلي يسهم في سرعة تعلم اداء مهارة االسترخاء

ـ التركيز الجيد لالنتباه يساعد بدرجة كبيرة على اتقان االسترخاء كما انا االسترخاء وعدم التوتر من 
 ((0220عالوي، ا). نب الهامة التي تساعد في تركيز االنتباه الجوا

 :ا المحور الثالث 2

 ا التصور الذهني2ا2
اإلستراتيجيات المعرفية والدافعية )في كتابه مجدي حسن يوسف . د.أ من خالل المسح الرجعي ل

الذكر وبعد اضافة الذي حلل الدراسات األجنبية السالفة ( للتصور العقلى لآلعبين فى المجال الرياضى
 :لها الدراسات العربية والمحلية تم استخالص مايلي

يتبين ان التصور الذهني هو تداخل العمليات العقلية العليا كالذاكرة واالدراك والتذكر والتخيل والتفكير 
ى وعالقتهم ببعض بعالقة ترابطية مكملة وذلك بمشاهدة الصورة بالحواس ثم ادراكها ونقلها ال واالحساس

األداء للحركة  الذاكرة ثم استرجاعها بتذكر وكذا العالقة مع الفعل االرادي و الجهاز العصبي الحركي اثناء
 :والبيئة الخارجية التي تشاهدها او تسمعها او تلمسها الحواس ونستنتج ان التصور الذهني هو 

لمواضيع العالم ( ة أم المماثل)تكوين نماذج داخلية  –ناتج تفاعل الفرد بالمحيط –عملية ذهنية  –
 الخارجي



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

159 

 

 .استحضار ذهني لموضوع غائب – 
 :وهذا ما يجعلنا نعرض بعض التعريفات والمفاهيم التي تطابق التحليل وتقويه ، حيث يعرفه كل من 

التصور عند علماء النفس هو حصول صورة الشيء في العقل، وعند المناطقة، : ا تعريف الجرجاني2ا2ا2
 ( )082، ص2572جميل صليبا، ) ة من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثباتهو إدراك الماهي

  (0225/  27/  25اللكترونيةالتطوعية، )

هو إنعكاس األشياء أو المظاهر أو  Imageryالتصور ( : احمد حسن عالوي) ا  مفهوم التصور 0ا2ا2
حسن ) .عليه في لحظة التصور األحداث التي سبق للفرد في خبراته السابقة من إدراكها والتي ال تؤثر

 (.0228عالوي 

بانه قدرة الفرد على ربط المدركات ببعضها البعض ، اي عمل  ا  يعرفه محمد محمود عبد النبي2ا2ا2
تجميعات منها على هيئة صور عقلية تلتقي مع خبرته السابقة من خالل مخزون اكرته اثناء 

 (0224النبي، )يرالتفك

هو جميع انواع الخبرات شبه حسية واالدراكية التي تشع في العقل ا  0228ا  تعرفه عالوي 4ا2ا2
الواعي في حالة غياب المثيرات الشرطية والتي تستدعي ظهور نظائره الحسية واالدراكية الحقيقية وهو 

الدين، )  تكرار واسترجاع المثيرات الناجحة لمهارة سبق تعلمها وادائها عقليا دون االداء الفعلي لها
كما أن  التصور يعني استخدام الحواس لخلق أو إعادة خلق خبرة في عقل الفرد  (0221

Imagerymeansusing the senses to create or re-create an experience in 

one’smind. (Burton and Raedeke, 2008) ( 0228حسن عالوي) 

نيا واعادة تكرار خطوات ادائها بانه التفكير باداء المهارات ذه( schmider.1991)ا يعرفه 5ا 2ا2
 ( 0220الحوري، )  .ذهنيا وبسلسلة متعاقبة ويتصور اداء الحركات بنجاح

كما يلعب التصور دورا هاما في عملية التعلم الحركي وعلى ذلك يجب على المربي الرياضي العمل     
 .على ترقية التصور الحركي للفرد الرياضي ال مكان تنمية قدراته ومستواه

 .ينصح البعض بما يأتي لمحاولة تحسن التصور الحركي في غضون عمليات تعلم المهارة الحركيةو 

 :ا ا  أهمية التصور في التعلم الحركي0ا2ا2
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عند القيام بتقديم مهارات حركية و شرحها يجب أن يتسم الشرح و التقديم بالوضوح و أن يتناسب مع -2
الجميع استيعابه كما يجب استخدام المصطلحات الصحية مستوى الفهم المميز لألفراد بحيث يستطيع 

، 0220، 2الخزاعة، عطية ، ط) .وذلك  لضمان القدرة على التصور السمعي الصحيح للمهارة الحركية
 (220صفحة 

وفي حالة القيام بأداء نموذج للمهارات الحركية يجب على المربي الرياضي مراعاة األداء ألن النموذج -0
 .ر عثرة في وجه المتعلم و يحجب ظهور و استدعاء التصور الصحيح للمهارة الحركيةالخاطئ يقف حج

ضرورة ربط التصور البصري بالناحية التفكيرية الناتجة عند الشرح اللغوي للمهارة الحركية و يتمثل -0
ألهمية فمن ا...ذلك خالل قيام المربي الرياضي بأداء نموذج المهارة الحركية مع الشرح في نفس الوقت 

بمكان استطاعة الالعب شرح المهارات الحركية إذا كان يدل على أنه قد تمكن من تصورها، وهناك 
الكثير من التجارب المختلفة التي أجريت على كثير من األبطال لمعرفة مدى قدرتهم على تصور المهارة 

اء الفعلي للمهارة الحركية الحركية بشرحها شفويا و تسجيل ذلك على جهاز التسجيل ثم مطابقته على األد
 .إذ وجد انطباق الشرح الشفوي و ترقيته على األداء بصورة واضحة ودقيقة

ضرورة عمل المهارة الحركية ببطء في البداية وخاصة تلك المهارات الحركية التي تستلزم حسن -4
 .التوثيت و التوافق

ستخدمة وذلك في غضون عمليات اكتساب استخدام أدوات مختلفة األوزان تزيد أو تقل عن األدوات الم-9
الخزاعة، عطية ، ) .التوافق األولى للمهارة الحركية لضمان اكتساب التصور الضروري لألداء الحركي

 (224، صفحة 0220، 2ط

تركيز االنتباه على ناحية معينة من نواحي المهارة الحركية المتعلقة فمثال تركيز انتباه الالعب على -1
لرجلين أو التنفس في السباحة أو حركة الرسغ في التصويب على السلة إذ يسمح ذلك حركة اليدين وا

الالعب بتحليل المجموعات العضلية المستخدمة و كذلك بتحليل األجزاء الهامة التي تتكون منها المهارة 
مفردات الحركية و يجب مراعاة ضرورة التدريب على المهارة الحركية ككل بعد ذلك مباشرة لربط تصور ال

 (229، صفحة 0220، 2الخزاعة، عطية ، ط) .بالحركة كلها وتكوين التصور الكلي للمهارة الحركية

ان التصور من خالل  Orliaguet & Coello  1998  اوليجيت وكوللوويضيف كل من 
غلب الوظائف المعرفية والدافعية يعمل على تحسين التركيز وبناء الثقه وممارسه استراتيجيات جديده للت

، ويرى الباحث ان التصور عملية عقلية  على المشكالت بهدف التعلم واتقان المهارات الحركية المختلفة 
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يمكن من خاللها انشاء وتعديل مسارات هامه لتعزيز التناسق بين القدرات البدنية والمسارات العصبية 
ن ان يستخدم  بطرق متنوعة ان التصور يمك  2007 بهدف إتقان المهارات الحركية ويذكر اسامة راتب

لتحسين كل من المهارات البدنية والنفسية وذلك عن طريق التحكم في االستجابات االنفعالية وتحسين 
 .التركيز وبناء الثقه

 :باإلضافة إلى أن تصور األداء المهاري يؤدي إلى 

 .إنشاء خريطة أو نموذج لشكل المهارة-

 .داء في البداية بالسرعة البطيئةتنمية تتابع عناصر األداء من خالل األ-

 .تثبيت مستوى أداء السلوك الحركي النهائي-

 .اإلمداد بالوسائل المستخدمة لتوليد الدوافع الخاصة باألداء الحركي-

كما يساعد التصور العقلي الالعب في تحقيق المزيد من الفهم لطبيعة أداء المهارات، وذلك من خالل 
اصة باإلشارات العصبية المرسلة من جهاز العصبي إلى مجموعات العضلية تقوية الممرات العصبية الخ

 (40، صفحة 0224، 2مجدي، عتيبة، ط). المؤدية لهذه المهارات

مما سبق ذكره يتضح لنا اهمية التصور الذهني في المران الخططي فمن جانبي االعداد البدني والمهاري 
الداء الخططي يحتاج الالعب الى الشرح والتوضيح البد من االعداد النفسي والعقلي حيث ان في ا

والتدريب على النموذج فرديا او جماعيا وبالتوافق مع المجموعة المشاركة في الخطة وهنا يجب حضور 
عالي للدافعية والتركيز والتفكير واتخاذ القرار والذكاء والتصرف وكذا سرعة االستجابة الحركية واسترجاع 

ئها باتقان كما البد تخزين وحفض النموذج المتدرب عليه السترجاعه اثناء المنافسة المهارت المناسبة وادا
الحقيقية والتي بدورها يجب فيها التحكم في الضغط واالنفعاالت وتحليل تصرفات الخصم وايجاد حل 

ور للمشكالت النابعة من الخصم او من طبيعة المنافسة ، وهذه الجوانب النفسية والعقلية ،  فان التص
 :الذهني في االعداد الخططي مهم جدا في تنمية الجاهزية الذهنية وهدا ما اكدته عدة دراسات منها 

المهارات النفسية االسترخاء ـ التصور )فعالية استخدام بعض  بعنوان( 0222)ا دراسةعبد المحسن 
كرة القدم وكانت نتائجها  في االرتقاء بمستوى االداء المهاري والخططي لالعبين( العقلي ـ تركيز االنتباه

المهاري والخططي والهجومي في كرة  ان البرنامج المهارات النفسية ذات فعالية قي االرتقاء بالمستوى
 القدم 
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االسترخاء ، التصور العقلي ، النتباه ) المهارات العقلية بعنوان  (:0222)ا دراسة مؤيد عبد الرزاا حسو
ـ يوجد تناغم بين المهارات : كانت نتائجها كاتالي .بين كرة القدم وعالقتها بالتفكير الخططي لدى الع( 

العقلية ومستوى التفكير الخططي لدى العبين كرة القدم ـ اسهمت جميع المهارات العقلية في التفكير 
الخططي بنسبة عالية ومعنوية ـ مهارة التصور الهني سجلت افضل نسب اسهام من بين جميع المهارات 

  لتفكير الخططي ثم تليها مهارة تركيز االنتباهالعقلية في ا

( الفديو) اثر توضيف التكنولوجيا الحديثة   :جامعة شلف بعنوان ( 0227) دراسة قندوز الغول خليفة 
وكانت نتائجها  تاثير ايجابي للفديو . على تنمية التصور العقلي للجانب الخططي لدى العبي كرة القدم 

 عالقة ارتباطية بين التصور العقلي والجانب الخططي لالعب كرة القدم على التصور العقلي و توجد

اثربرنامج تعليمي بالطريقة الكلية ـ الجزئية مدعم : بعنوان( 0228)بن رابح خيرالدين  .ا دراسة د
اهم  سنة( 20.20) بالتصور الذهني في تحسين االداء المهاري الخططي الفردي لالعبي كرة القدم 

 البرنامج المقترح بالطريقة العامة والتحليلية مدعم بالتدريب الذهني تاثير مباشر في تحسين ان  :نتائجها 
 سنة( 20.20) االداء المهاري الخططي الفردي العب كرة القدم 

فاعلية التصور العقلي باستخدام تقنية المحاكات (  0221)  مرزوا جمال بعنوان. ا دراسة د
(3DMAX ) القرار لدى العبي كرة الطائرة وكانت نتائجها ان هناك عالقة طردية في تطوير مهارة اتخاذ

ايجابية بين مستوى التصور العقلي البصري باستخدام تقنية المحاكاة ومستوى مهارة اتخاذ القرار لالعبي 
 كرة الطائرة

ة حل من خالل هذه الدراسات تتاكد اهمية التصور الذهني ي االعداد الخططي وتكوين الالعب على قدر 
 .المشكالت المتعلقة بالمنافس والمنافسة لتحقيق الفوز 

 :التدريب على التصور الذهنيـ 0ـ2ـ 0

 :قبل التطرا لطريقة التدريب يجب ذكر مبادئ التصور الذهني وهي كتالي 

بعض تمرينات ( استحضار الصورة الحركية)يفضل أن يسبق التصور  :السترخاء - 2ا2ا  2ا 2
 ثالث إلى خمس دقائق وال يتجاوز عشر دقائق االسترخاء لمدة من

يراعى وضع أهداف التصور ألداء مهارات معينة في ضوء مبدأ :األهداف الواقعية  - 0ا2ا  2ا 2
 الواقعية للمستوى الفعلي لالعب
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يجب أن يتضمن التصور الواجبات البدنية والحركية التي يؤديها : األهداف النوعية   - 2ا2ا  2ا 2
ويمكن تحقيق ذلك من خالل تحديد أهداف نوعية تماثل األداء في . موقف المنافسة الفعليالالعب في 

 .المنافسة 

يعتمد نجاح التصور على استخدام العديد من الحواس، وكلما أمكن : تعداد الحواس   - 4ا2ا  2ا 2
ذهني فائدة لالعب استخدام عدد أكثر من الحواس عن استحضار الصور الذهنية كلما حقق التمرين ال

 .أكبر 

المبدأ العام الذي يحدد معدل السرعة الصحيحة : التصور بالسرعة الصحيحة لألداء - 5ا2ا  2ا 2
 422فعلى سبيل المثال فإن السباح الذي يسبح مسافة . للتصور هو زمن األداء الفعلي أثناء المنافسة

 .دة األربع دقائق يستحضر الصورة الذهنية المماثلة للسباق لم. متر في أربع دقائق

بشكل عام يمكن ممارسة التصور في أي مكان أو زمان، وهناك :الممارسة المنتظمة  -6ا2ا  2ا 2
 .فروق فردية كبيرة تتوقف على طبيعة شخصية الرياضي وخصائص النشاط الرياضي ذاته

خبرة ممتعة يجب أن تبقى عملية التمرين الذهني :الستمتاع بممارسة التصور الذهني   -7ا 2 2ا 2
للرياضي، فالواقع أن الصورة الذهنية التي يستحضرها الرياضي ويمارس خاللها التمرين الذهني هي 

 .(208-005، الصفحات 0227راتب، ) بمثابة وسيلة يمكن أن تكون مصدرا ألفكار إيجابية أو سلبية

التدريب على مهارة انه يجب  محمد العربي شمعونيؤكد :التدريب الساسي للتصور الذهني  -2ا  2
التصور الذهني اوال ثم استعمالها في التمارين الرياضية ولتدريب على مهارة التصور الذهني وضع 

 :طريقتين

 التدريب الساسي على التصور الذهني العام : الطريقة الولى هي   -2ا 2ا  2

 عادالتدريب على التصور العقلي متعدد األب: الطريقة الثانية هي   -0ا 2ا  2

 وله بعدين اساسين مهما الوضوح  والتحكم :التدريب الساسي على التصور الذهني العام  -2ا 2ا  2

هي القدرة على إعادة تكوين التجربة الشخصية في العقل :  (وضوح الصورة ) الوضوح  -2ا 2ا 2ا  2
 .مرة آخرى وكلما إقتربت من الحقيقة أصبح تحولها لالداء الفعلي جيدا
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هنا يجب على الالعب أن يتحكم في الصورة المراد إسترجاعها  :التحكم في الصورة    -0ا 2ا 2ا  2
 .لعمل المثيرات إلستثارة العاضالت العاملة على الصورة

 : ويشمل األبعاد الحسية واإلنفعالية وهي كتالي:  التدريب على التصور الذهني متعدد البعاد  -0ا 2ا  2

يساعد هدا التدريب على اإلعداد ، التحليل ، : التصور البصري الداخلي التدريب على  -2ا 0ا 2ا  2
عادة تصورها بعد غلق العينين  .التقيم الذاتي لألداء بنقل صورة يتم مشاهدتها وا 

هو تكرار نفس التدريبات السابقة كأن يسترجع  :التدريب على التصور البصري الخارجي  -0ا 0ا 2ا  2
، 0222شمعون، ) . .بأدائه الحقيقي وكأنه يشاهد فيلم سنمائي في ذهنهالالعب الجوانب المرتبطة 

 .(258صفحة 
محاولة الالعب إعادة سماع صوته في عقله :  التدريب على التصور السمعي الداخلي -2ا 0ا 2ا  2

عادة سماع صوته  والتميز بين صوته وصوت اآلخار داخليا ويكون ذلك بإغالق عينيه وا 

هو سماع صوت األخرين كالمدرب ،الزمالء :السمعي الخارجي  يب على التصورالتدر  -4ا 0ا 2ا  2
 .،الجماهير ومحاولت تقليد نبرة هذه االصوات

في هذا التدريب يجب االحساس باالنقبضات :التدريب على التصور الحس الحركي  -5ا 0ا 2ا  2
 المحددة التي تضمن تنفيذ االداء

التوقف المفاجئ على عمل او تمرين ثم التركيز على  : البدنيالتدريب على الحساس  -6ا 0ا 2ا  2
... لرأس، الرقبة، الذراعين،)مستوى كمية التوتر واالسترخاء الكامل ألعضاء الجسم المشاركة في التمرين 

 (الخ 

 ـ مالحضة كمية التوتر بين االداء الجيد والضعيف والمقارنة بينهم

تؤثر اإلنفعاالت على التوتر العضلي  :حساس النفعاليالتدريب على التصور ال -7ا 0ا 2ا  2
، 0222شمعون، ) .فالغضب مثال بعد اداء خاطئ يزيد من التوتر العضلي ويؤثر سلبا على االداء

 (255صفحة 

األوقات ( 0222)تدريب المهارات النفسية تطبيقات في المجال الرياضي كما حدد راتب  في كتابه 
 للمارسة التصور الذهني
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وهو احد الطرق المناسبة للتدريب بالتصور الذهني حيث يكون قبل التمرين ب :ا قبل وبعد التمرين أ 
اذ يقوم الالعب بتصور المهارة ومحاولة ادائها عقليا ليسهل ادائها حركيا وبعد التمرين يقوم (د  22)

لحركات في عقله وتكون الالعب مراجعة االداء للمهارة التي قام بها لتصحيح االخطاء او ليشعر بوضوح ا
 .صورة التمرين اكثر وضوحا وتفصيال

هنا تختلف المدة بسبب تفضيل كل العب للوقت للمارسة التصور الذهني فمنهم :ب ا قبل وبعد المنافسة
كالقفز بالزنا او الوثب الطويل ) من يمارسه مباشرة اثناء بداية المنافسة كما هو في فعاليات العاب القوى

ومنهم من يفضل ممارسة التصور قبل المنافسة بساعة او ساعتين من خاللها يعيد ( الخ...او الجلة 
ترتيب افكاره ومهارته و مايريد فعله وعمله واالستراتيجيات المختلفة لمواقف الالعب في عقله مما يؤدي 

اقفه وادائه على تحسين التركيز على المنافسة ويعزز الثقة بالنفس اما بعد المنافسة فيراجع الالعب مو 
 .واداء زمالئه و مدى االلتزامات التكتيكية

يمكن لالعب استغالل الفترات البينية  من خالل تصور اعدة ترتيب افكاره بالنسبة :جا ا الفترة البينية 
 لالداء االول  واعداد نفسه لالداء المقبل

في المنزل ( د22)خصيص هنا يمكن لالعب ممارسة التصور العقلي في المنزل بت:د ا  الوقت الشخصي 
راتب، ). في االيام التي ينقطع الالعب على التدريب ويمكن استخدامه عند النوم او اثناء االستيقاض

0222) 

 اا استخدام التصور الذهني في النفعالت والصابات  4ا2

وتأثر من خالل التعريفات والمفاهيم للتعب و االنفعاالت واالصابة فهي تصب في خانة هبوط مستوى 
سلبي اوعائق لكفاءة الرياضي وكذلك كلها لها تاثير على الجهاز العصبي من خالل التغيرات الفزيولوجية 
التي تحدث ، ويشير بعض الخبراء الى انه عندما يصاب الرياضي فانه يمر باطوار انفعالية مختلفة قريبة 

هجور ووحيد ومبعد على التدريبات من الفرد الحزين اليائس وهذه االنفعاالت متشابكة لشعوره بانه م
تيري اورلك . و د ليديا ليفيفاود.دواجتماعات الفريق ما يجعله محبط  واوضحت  االبحاث التي قام بها 

ان الرياضي المصاب الذي يستخدم التدريب الذهني يشفى اسرع من غيره وشدد على ثالث مهارات 
 .س ، التصور الذهني اساسية هي تحديد الهدف ، الحديث االيجابي مع النف

للتخفيف من القلق على الرياضي ان يبحث على مكان هادئ ثم يقوم باالسترخاء العضلي و التنفس  
العميق من االنف والفم لعدة مرات ثم يتصور االفكار والصور االيجابية حيث يرى اداء نفسه بصورة جيدة 
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لخصم وانه سيكون بطل هذه المنافسة هذه ويتعامل مع التحديات التي تواجهه وان يشعر انه افضل من ا
 .االفكار االيجابية تعزز الثقة بالنفس وتقلل القلق ، تزيد الهادفية والدافعية وتشحن الطاقة النفسية

 ويستخدم التصور الذهني لشفاء من االصابة بطريقتين 

قد تعافى وصار قويا يستخدم لتسير الشفاء في هذه الحالة يتصور الجزء المصاب و  : أا الطريقة الولى
 (2999باهي، )واستعاد وظيفته العادية 

من اجل االرتقاء بالثقة في االداء وفي هذه الحالة يتصور انه عاد للتدريب  :ب ا  الطريقة الثانية
 . والمباريات بنجاح ونقدم

 :ج ا نموذج من خالل الطريقتين 

 ـ التصور داخليا ان المنطقة المصابة قد تعافت وشفيت2

 التصور الفعال بانه يسطيع التحرك من خالل حركات ومواقف محددة تثبت شفاء المنطقة المصابةـ 0

 ـ اعادة تصور المهارات الفردية التي يتطلبها افضل اداء من اجل االبقاء على حالة الحضور العقلي 0

 ـ استدعاء المشاعر التي تميز افضل اداء 4

 مايسطيع  ـ تصور العودة الى المبارات واداء افضل9

ـ االنخراط في تخيل تصوري يتضمن مشاعر ايجابية مثل الحماس والثقة تجاه العودة الى التدريب 1
 والمنافسة

وهذا ما أثبتته دراسات طبية في الواليات المتحدة االمركية حيث قدم اطباء قطعة سكر عادية ملونة وتم 
عصير بقارورة دواء لمرضى الكلى وتم  تشكيلها على شكر قرص دواء لمرضى قرح المعدة وكذا  تقديم

تقديمه من طرف االطباء على اساس انه دواء فعال وبعد مدة اتضح ان اغلب المرضى تماثلو للشفاء 
ان هذه االدوية الزائفة هي رمز للشفاء وكان هذا االمر يخلق للمريض  جيروم فرانكوفسره العالم النفسي 

سمتون في تكسس من مرضى السرطان تخيل الخاليا روؤيا الشفاء ، وكذلك طلب الطبيب كارل 
الصحيحة تقتل الخاليا المصابة في ميدان الحرب فشفي كثيرهم بالجانب الخذهم الدواء الطبعي ،وذكر ان 

 (2999باهي، )اغلب من كانو يموتون كانو نتيجة انهيارن نفسي واستسالمهم للمرض 
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االستشارة للدفاعية العامة وذلك     HALL 2001هول وفي اشاره الى البعد االول و الثاني اضاف 
من خالل تصور الالعب لقدرته على التحكم في القلق والضبط االستثارة عند االستعداد للمنافسة  ولذلك 

ان استخدام التصور الستشارة الدفاعيه العامة وذلك   White&Hardy   1998  وايت وهاردييرى 
حكم في القلق وضبط االستشارة االستثارة عند االستعداد من خالل تصور الالعب لقدرته على الت

ما الوظيفة الدفاعة المحدده فهي استخدام االستجابات الموجهه نحو الفوز  42للمنافسة  يوسف، )   وا 
  ( 0224 2ط

 :العام الستنتاج 
لذهني كاتقنيات وتبين هذه الدراسة النظرية مكانة واهمية التدريب العقلي ، المهارات النفسية و التصور ا

محورية مهمة ومكملة للتدريب البدني والمهاري والخططي في تحسين استعاب الفهم للمهارات الحركية 
واالحساس وتنمية التحليل المنطقي و التوافق في العمل الجماعي السريع المتقن  والقدرة على حل 

سي في  خفض االنفعاالت وعالج المشكالت  هدا ما يؤدي الى ترقية مستوى األداء  كما انه عامل اسا
االصابة وسرعة االستشفاء  وشحن الطاقة النفسية ، مما يعطي الالعب النضج االنفعالي والجاهزية 

الذهنية والقدرة على سرعة التصرف في المنافسات الصعبة والقوية والتي تسدعي الحسم االيجابي والمقنع 
ترح الدراسة بادراج تدريبات التدريب العقلي ، المهارات ولهذا تق. الذي يلعب على  أدق وأبسط الجزيئات 

النفسيةو  التصور الذهني في المخطط السنوي  للتدريب بحيث تكون تمارين االسترخاء والتصور الذهني 
مالزمة قبل وبعد الوحدات التدربية في االعداد العام واالعداد الخاص ذلك لالسترجاع وتخفيف ضغط 

الناتج عن الحمل البدني وكذا تمارين التصور الذهني واالسترخاء وتركيز االنتباه  التدريب والحمل النفسي
وبنتء االهداف  قبل وبعد الوحدات التدربية في مرحلة قبل المنافسة والمنافسة  وذلك  لتسريع الفهم 
اقة والشرح الداء وتطبيق المهارات والخطط واالسترجيات  وامتصاص االنفعاالت والضغوط وتعبئة الط

النفسة والسيطرة الحالة النفسية وتكون ذات فعالية اذا دمجت بتقنيات المحاكاة الحديثة والفديو والتحليل في 
حين تبرمج تمارين اليوغى والزان واالسترخاء والتصور الذهني في المرحلة االنتقالية لتسريع االستشفاء 

 :توصي الدراسة الة النفسية   والحفاض على المسوى البدني والمهاري والفكري واستقرارالح

ــ ضرورة انشاء بحوث علمية معمقة تربط التدريب العقلي ، المهارات النفسية التصور الذهني بجانبه 
 .الفزيولوجي والطبي واسقاطه على ميدان التدريب الرياضي ليتسنى تحديد االهداف اثناء العمل به 

ر الذهني كاتقنية ومفهوم حديث يدرج في الخطط البحثية ـ طرح التدريب العقلي ، المهارات النفسية التصو 
 للجمعات والمعاهد الرياضية الثراء البيئة المحلية 
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ـ توعية  ورسم خطوات اجرائية للمربين والمعلمين و  المدربين التدريب العقلي ، المهارات النفسية 
 التصور الذهني كيفية العمل بيه في البيئة الجزائرية

 :جع المصادر والمرا

دـ عكة سليمان الحوري ـ رؤية معاصرة علم النفس الرياضي ـ مركز الكتاب الحديث القاهرة مصر .ـ ا 2
 ـ  2ـ ط  0220

مجدي حسن يوسف، اإلستراتيجيات المعرفية والدافعية للتصور العقلى لآلعبين فى المجال . د.ـ أ 0
 ،  0224 2الرياضى، مؤسسة علم الرياضة للنشر والتوزيع االسكندرية ، ط

  0221( 04)بن رابح خير الدين مجلة المعارف مجلة دولية العدد . ـ د 0

ـ  0229/  21/  29جريدة االمل االلكترونية التطوعية ـ  4
https://www.alamal.com.kw/?p=594969 

 0221ـ   11 19رسة ـ مصر ـ ص ــ حسن عالوي ـ علم النفس الرياضي والمما 9

، صفحة 0224، 2مجدي، عتيبة، تطبيقات استراتيجات التدريب العقلي والرجع البيولوجي ـ القاهرة ـ ط 1
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 ، 0220، 2لخزاعة، عطية الرياضة وعلم النفس ـ االردن ـ   ، ط ـا 1

الولية ـ  مركز الكتاب للنشر  ـ ـ عبد الرحمن عبد الحميد زاهرـ موسوعة االصابات الرياضية واسعافاتها ا1
 ـ  0221مصر 

مصطفى حسن باهي ـ سكولوجيا التفوق الرياضي ، تنمية المهارة العقلية ـ مكتبة النهضة المصرية . ـ د  9
 2999ـ القاهرة مصر

افروجن نبيل ـ التصور والتدريب العقلي تقنيات وكيفية تطبيقها في المجال الرياضي جامعة . دـ  22
قسم العلوم االجتماعية ، /بوعلي شلف ، االكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية ج حسيبة بن

 .(0224جانفي.22العدد

ـ  نشوان عبد اهلل نشوان ـ علم النفس الرياضي ـ دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع ـ عمان ، االردن ـ 22
 ـ  0221ـ  2ط

https://www.alamal.com.kw/?p=594969
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التخيل العقلي في التعرف على التصور البيانية في  ـ محمد محمود عبد النبي استخدام استراتيجيات20
 (099ـ  009ص ( 40) الشعر العربي ـ المجلة المصرية للدراسة النفسية العدد 

هالل عبد الكريم صالح، علم النفس الرياضي ظواهر تقنية مؤثرة في المجال الرياضي، المكتبة  20
 (.021، ص0202، 2الجامعية الحديثة االسكندرية مصر، ط

مجدي حسن يوسف، اإلستراتيجيات المعرفية والدافعية للتصور العقلى لآلعبين فى المجال . د.ـ 24
 (9، ص  0224 2الرياضى، مؤسسة علم الرياضة للنشر والتوزيع االسكندرية ، ط

د ـ محمد جسام، علم النفس الرياضي، دار حامد للنشر والتوزيع عمان ، .نشون عبد اهلل نشوان،ا.ـ د29
 099، ص0221، 2دن، طاألر 

 ، 0221علم نفس الرياضية، دار الفكر العربي، مدينة نصر، القاهرة، : أسامة كامل راتب. ـ  د 21
تدريب المهارات النفسية تطبيقات في المجال الرياضي ـ دار الفكر العربي ـ : أسامة كامل راتب. ـ د21
 ـ 0222 2ط

  040. 042ص  0220عربي القاهرة ـ حسن عالوي سكولوحيا المدرب  دار الفكر ال 21
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 و تحديات التنمية المستدامة تنظيم التظاهرات الرياضية بالجزائر في ظل رهانات
  2حفصاوي بن يوسف 

 أستاذ التعليم العالي ، معهد التربية البدنية و الرياضية ، جامعة الشلف 2
b.hafsaoui@univ-chlef.dz 

 لملخصا
األخيرة بموضوع التنمية المستدامة في معظم المجاالت أو الميادين منها الميدان  بدا االهتمام في السنوات

الرياضي  من خالل تنظيم مختلف التظاهرات الرياضية ، ذلك أن العالقة بين الرياضة و التنمية 
ذي المستدامة تعد اليوم ذات أهمية بالغة بالنسبة ألي دولة بالنظر إلى التحديات التي تواجه الكوكب ال

نعيش فيه و ظاهرة االحتباس الحراري و التقلبات المناخية و الجفاف التي أصبحت تهدد مستقبل الحياة ، 
لذلك كان من الضروري على كل دولة التفكير في وضع و تحديد االستراتيجيات التي تربط بين الرياضة 

 .اضية على البيئة و المحيطوالتنمية المستدامة نظرا لالنعكاسات التي تخلفها تنظيم التظاهرات الري
 التطبيقية لتنظيم و من هنا جاءت فكرة إعداد هذه الورقة البحثية التي تهدف إلى إبراز و تحديد األطر

مختلف التظاهرات الرياضية في ظل تحديات و رهانات التنمية المستدامة ، حيث استخدم الباحث المنهج 
طرق إلى التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة، الوصفي التحليلي لمعالجة الموضوع من خالل الت

عالقة الرياضة بالتنمية المستدامة ، و أخيرا اآلليات التطبيقية لتنظيم التظاهرات الرياضية و عالقتها 
بتحقيق أهداف و مبادئ التنمية المستدامة و كخاتمة نضع بعض االقتراحات التي تمخضت عن هذه 

 .الدراسة 
 .التنمية المستدامة ، الرياضة ، التظاهرات الرياضية ، الرهانات ، التحديات :   الكلمات الدالة

 
 مقدمة
ارتبط موضوع التنمية المستدامة دائما بموضوع البيئة ، اإلنسان و الثروات الطبيعية ، كما أصبح      

تصادية ، يشكل معيارا هاما للعديد من السياسات و المبادرات العامة في مختلف المجاالت االق
 Bessy , 2006 , p80)) االجتماعية ، البيئية وحتى الرياضية 
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و المشاكل البيئية أو التي ارتبطت بالبيئة ليست وليدة اليوم و إنما أخذت بعدا خاصا منذ الحرب العالمية 
 (PP 8-12 ,) الثانية بسبب كثرتها و ظهورها أو اختفائها من ناحية أو جمودها  من ناحية أخرى 

Ducroux ,2003  ).  
التنمية المستدامة يمكن أن تميزها ثالث نماذج رئيسية في العالم ، "على أن Bessy  (2006 )أشار كما

النموذج الليبرالي االجتماعي للتنمية المستدامة ، النموذج الملتزم و النموذج المميز النخفاض النمو 
ة التي تسير باالقتصاد الرأسمالي أين تفسر التنمية فالنموذج األول هو ما يميز الدول المتقدم" . المستدام 

المستدامة فيه على أساس ثالث اعتبارات أو أهداف رئيسية ترتبط بالمجاالت االقتصادية ، االجتماعية و 
البيئية ، بينما النموذج الثاني أو ما يسمى بالنموذج الملتزم للتنمية المستدامة فهو ينتقد أو يتعارض مع 

ل ، بحيث يدافع عن فكرة أساسية و هي أن مجال األنشطة االقتصادية يتضمن مجال النموذج األو 
األنشطة اإلنسانية ، و هذه العالقة بين االقتصاد و اإلنسان تترجم بان النشاط القتصادي ال يمكن أن 

يز يتطور أو يستمر في حال عدم المساواة االجتماعية و عدم احترام البيئة  ، و أخيرا النموذج المم
لالنخفاض في النمو المستدام الذي يركز على خفض معدالت االستهالك للحفاظ على الموارد البشرية و 

 .Bessy , 2006 , p83)) الموازنة بين مستويات المعيشية لألفراد في المجتمع 
النموذج األفضل و األمثل حسب رأي الباحث هو ذلك النموذج الذي يوفق بين التنمية  و يبقى دائما

القتصادية والمحافظة على البيئة مع مراعاة حقوق األجيال القادمة في الموارد الطبيعية خاصة الناضبة ا
 .منها

فالعالقة التي تربط بين البيئة والتنمية حاليا تميزها المواجهة الشرسة و عدم التالؤم أو التكافؤ بينهما ، 
ت الطبيعية ، بينما التنمية هي الموقع فالبيئة هي في موقع خضوع نتيجة لالستغالل المفرط للثروا

المسيطر لإلنسان من حيث االستهالك الغير العقالني و الغير المسئول نتيجة لعدة عوامل منها النمو 
الديموغرافي و التقدم الصناعي ، العلمي و التكنولوجي ، لكن هذه العالقة ستتغير مستقبال لتصبح عالقة 

لبيئة و التنمية من حيث ضمان استدامة توفير الموارد الطبيعية و هذا ال يميزها االنسجام و التوافق بين ا
يتحقق إال إذا كان اإلنسان واعيا ومحترما للبيئة ، مستغال لمواردها الطبيعية بشكل عقالني ، متوازن و 

 (. 0221سحيسح ، ) مستديم 
ؤولية كل الفاعلين في من خالل مدى وعي و مسو يترجم هذا المفهوم أو هذه العالقة في الميدان 

المجتمع الذين يستخدمون أدوات التوعية و اإلعالم و التكوين لتبني ممارسات جيدة تضمن حسن التعامل 
 .مع القضايا االقتصادية ، االجتماعية و البيئية و الرياضية
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لغ كما أن موضوع تنظيم التظاهرات الرياضية و عالقته بالتنمية المستدامة أصبح يشكل موضوعا با
األهمية باألخص بالنسبة للبلد المنظم لهذه التظاهرات وما يمكن أن يترتب عنه من آثار اجتماعية ، 

 . اقتصادية و ثقافية و سياحية 
فتنظيم التظاهرات الرياضية أصبح له اليوم دور مهم في تفسير العالقة بين الرياضة والتنمية المستدامة ، 

اآلثار االقتصادية  الثالثة للتنمية المستدامة و المتمثلة فيإذ أن هذه التظاهرات تشمل الجوانب 
وعلى الرغم من تباين الدراسات حول هذه النقاط الثالث ، مع إعطاء ميزة للدراسات . ،االجتماعية والبيئية

حول اآلثار االقتصادية للتظاهرات أو األحداث الرياضية ، إال أن االهتمام بالتنمية المستدامة هي في 
مستمر إذ أصبحت تشكل اإلطار المرجعي لتحليل هذه التظاهرات الرياضية  ومدى نجاحها أو  تزايد

 .فشلها بعيدا عن النتائج الرياضية التي يمكن أن يحققها البلدان أو الرياضيين
و هنا يجب التنويه على دور صناع القرار في البلد المنظم للتظاهرات الرياضية و السيما السلطات 

مدينة المنظمة لهذه التظاهرات و كذلك مؤسسات الحركة الرياضية أن تكون لديها دورا مركزيا المحلية لل
السيما في تطوير االستراتيجيات لتنظيم هذه التظاهرات الرياضية مع مراعاة مبادئ و متطلبات التنمية 

 . ) Sorzana , 2008 , p 87  (المستدامة
ت أهمية االقتصاد في المجال الرياضي و أهمية الرياضة كما تعكس تجارب الدول المتقدمة التي أدرك

اقتصاديا إمكانية النهوض بالرياضة وطنيا و نقلها إلى العالمية ، لذا نجدها دائما تتنافس على تنظيم 
مختلف التظاهرات الرياضية و التي تسعى من خاللها إلى تلميع صورتها في الخارج ناهيك عن العوائد 

 (  .  014، ص  0202مناد و آخرون ، ) من ورائها  المالية التي تجنيها
ضف إلى ذلك فإن تنظيم التظاهرات الرياضية قد تكون لها آثارا ايجابية على البلد المنظم للتظاهرة في 

السياحة ظاهرة مختلف المجاالت باألخص في مجال إنعاش السياحة الداخلية و التعريف بها باعتبار أن 
معات و نشاط ديناميكي ذو لمجتاجتماعي  يمثـل قـوى فاعلة ومؤثرة في حياة ا-إنسانية ونشاط اقتصادي

تأثير متبادل وفعال يشمل جميع األنشطة االقتصادية في الدولـة وخارجهـا، فهـي تتـأثر وتــؤثر علــى نشــاط 
ات التجــارة الداخليــة اإلنتــاج، اإلســتهالك، الــرحالت، االتصاالت، المــوانئ، الفنــادق، البنــوك، عمليــ

 (. 049، ص 0224بركان ، ) والخارجيـــة 
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و من خالل عرض بعض القراءات و األدبيات النظرية المرتبطة بموضوع الدراسة ، يحاول الباحث من 
و ما ? كيف تطور مفهوم التنمية المستدامة : خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة على جملة من التساؤالت 

و ما هي اآلليات التطبيقية ? كيف يتم تحضير التظاهرات الرياضية ? اضة بالتنمية المستدامة عالقة الري
و كيفية ربطها بشروط و معايير التنمية ( الجزائر ) المرتبطة بتنظيم ألعاب البحر المتوسط بوهران 

 .?المستدامة 
 لمفهوم التنمية المستدامةالتطور التاريخي / 2

يف خاص بالتنمية المستدامة  ال باس أن نعرج على أهم المراحل أو المحطات قبل إعطاء تعر         
يشير التاريخية  التي مر بها هذا المصطلح  من خالل ارتباطه بموضوع البيئة ، و في هذا اإلطار 

Bessy  (0221  ) من خالل مقال له حول البيئة المستدامة و الرياضة  أن هذا المصطلح تم استخدامه
نشر االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة  الذي نشر أول تقرير  من خالل  2992رة  سنة و ألول م

استخدم ، بعدها   دراسة حالة ووضعية البيئة في العالم كانحول حالة البيئة العالمية، وهدف هذا التقرير 
 ل البيئة الندوة األولى لألمم المتحدة حو انعقاد ألول مرة خالل  -développement écoمصطلح  

االتحاد من قبل  2912قبل أن يتم استخدام مصطلح التنمية المستدامة سنة  2910سنة  ستوكهولمب
مستقبلنا "اللجنة العالمية للبيئة و التنمية تقريرا بعنوان أصدرت  2911و في .  الدولي للحفاظ على البيئة 

أين تم طرح التنمية المستدامة كنموذج بديل يراعي شروط تحقيق التنمية االقتصادية بمراعاة  المشترك
في أو ما سمي بقمة األرض  انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة و التنمية، يليها بعد ذلك   الجانب البيئي

جوهانسبورغ ب مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة ، ثم انعقاد 2990سنة (  البرازيل) ريو دي جانيرو
الحفاظ و  سلط الضوء على ضرورة تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالكو الذي   0220سنة ( جنوب إفريقيا)

ذي و أول تعريف أعطي للتنمية المستدامة هو ذلك ال. على التنوع البيولوجي و على الموارد الطبيعية
  األمم المتحدةعن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة  2911، سنة "تقرير برونتالند"صدر في 

درة على تلبية احتياجات األجيال الحالية لحاجيات التنمية القا"و الذي عرف التنمية المستدامة بأنها 
 Reinhard) الحاضر دون أن يكون ذلك على حساب األجيال المستقبلية على أن تفي باحتياجاتها 

Steurer, 2005, p 264 ). 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=5634
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=5634
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=5634
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=5634
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/الأمم-المتحدة
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لتفاعل معظم عناصر المجتمع الدولي التنمية المستدامة على أنها نتيجة  ( 2013)كما عرف دوبينسك 
ية االحتياجات األساسية والصحية للبشرية وتحقيق التنمية االقتصادية لمصلحتهم والسعي من أجل تلب

لتحقيق االنسجام االجتماعي في المجتمع بغض النظر عن االختالفات الثقافية  ،اللغوية و الدينية بدون 
 p1 2013, . (Dubińsk)رهن مستقبل األجيال القادمة لتلبية مطالبهم

: تتطلب ضرورة دمج جميع األنشطة في أحد المجاالت التالية التنمية المستدامة  كما أن تنفيذ عملية
مجال التنمية االقتصادية و التكنولوجية من خالل األنشطة التي تضمن النمو االقتصادي ، المجال البيئي 

العمال  الموارد الطبيعية والبيئة ، و المجال االجتماعي بفضل رعاية أو حماية ، من خالل ضمان حماية
  العمل وتنمية المجتمع ، و بناء على ذلك فان التنمية المستدامة هي   في مكان

عملية التي يتم فيها استغالل الموارد ، و توجهات االستثمار ، التطور التكنولوجي والتغيير المؤسسي ال 
) إلنسانينسجمون بطريقة تعزز كال من إمكانات الحاضر والمستقبل لتلبية احتياجات وتطلعات ا

 (. 041، ص  0202مصباحي ، 
خالل مؤتمرها  0202اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة خطة التنمية المستدامة  كما       

 ،  0229المنعقد في سبتمبر 
و تتضمن هذه الخطوة توفير حياة أفضل لألجيال الحالية دون إلحاق الضرر باألجيال القادمة ، و تتكامل 

و ( األشخاص ، االزدهار ، األرض ، السالم ، الشراكة) يقة متوازنة مع المكونات هذه الخطة بطر 
 (. 1بالتوقيع عليها أصبحت جميع الدول ملزمة بتحقيق أهدافها و هو ما يوضحه الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التنمیة املستدامة

 الكوكب االزدهار األشخاص

 الشراكة السالم
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  0202خطة التنمية المستدامة . 1شكل                                          
/  في المنطقة العربية 0202خطة التنمية المستدامة لعام : رالمصد)  

https://archive.unescwa.org/ar/sub-site ) 
 

البعد االقتصادي و المتعلق بإنتاج ما يغطي جميع حاجيات ومن أبعاد التنمية المستدامة نذكر        
ساسية ويحسن رفاهيته ومستوى عيشه، البعد االجتماعي الذي يضمن توزيع عادل للثروة اإلنسان األ

رساء نظام حماية اجتماعية يوفر الحق لجميع أفراد المجتمع بدون تمييز في الحصول على  وللموارد وا 
على  الخدمات الصحية ،  البعد البيئي و هذا بالعمل على الحد من اآلثار الضارة لألنشطة اإلنتاجية

البيئة واالستهالك الرشيد للموارد غير المتجددة، والسعي إلى تطوير استعمال مصادر الطاقة المتجددة 
عادة تدوير المخلفات و أخيرا البعد التكنولوجي من خالل تحقيق التحول السريع في القاعدة التكنولوجية  وا 

. البيئة للحد من االحتباس الحراري من خالل إدخال تكنولوجيا جديدة أنظف، قادرة على الحد من تلوث 
فالتنمية المستدامة تسعى إلى التوفيق بين مختلف هذه األبعاد باألخص بين التنمية االقتصادية والمحافظة 

على البيئة مع مراعاة حقوق األجيال القادمة في الموارد الطبيعية خاصة الناضبة منها ، و يترجم هذا 
وعي و مسؤولية كل الفاعلين في المجتمع الذين يستخدمون أدوات  من خالل مدىالمفهوم في الميدان 

التوعية و اإلعالم و التكوين لتبني ممارسات جيدة  تضمن حسن التعامل مع القضايا االقتصادية ، 
 .االجتماعية و البيئية

 عالقة الرياضة بالتنمية المستدامة. 0
مع و من خالله يمكن وضع خطط و إجراءات يعد قطاع الرياضة أحد أهم القطاعات الحساسة في المجت

لى أي مدى تكون الرياضة في خدمة التنمية المستدامة ملموسة   .?تمكننا من فهم كيف وا 
فالدراسات و البحوث التي تتمحور حول عالقة الرياضة بالتنمية المستدامة هي بحوث حديثة العهد بما أن 

، و من هنا بدء 2999الحركة االولمبية فقط بداية من سنة اللجنة االولمبية الدولية تبنت هذا المفهوم في 
االلتزام و بشكل متزايد بهذا النهج في قطاع الرياضة بمؤسساتها و اتحاداتها و رياضييها و بشكل خاص 

في تنظيم األحداث و التظاهرات الرياضية المختلفة التي أصبحت تولي أهمية بالغة لموضوع التنمية 
ا أصبحت تساهم و بشكل فعال في تعزيز وتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة التي ال كون أنهالمستدامة ، 

يجب أن يكون لها مفهوما يتناقض بين االستخدام السطحي أو الضار لها و بين القضايا االقتصادية 

https://archive.unescwa.org/ar/sub-site
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بين  كما أن تحليل العالقة بينها و( .  Bessy, 2008,p175)،االجتماعية ،الثقافية والبيئية المرتبطة به 
 :الرياضة يرتكز على ثالث محاور رئيسية للتنمية المستدامة 

تعد الرياضة بجميع أشكالها بمثابة عامل ناقل للتماسك االجتماعي :  الدور الجتماعي للرياضة -/ 2.0
وهذا من خالل اللقاءات والتبادالت التي تحدث فيها و عاماًل من عوامل الترابط االجتماعي، لذلك فلها 

كما ال يمكن إغفال الدور التربوي للرياضة اذ . مباشر على الجانب االجتماعي للتنمية المستدامةتأثير 
المربون والقادة في أن "   Grelotيمارس من قبل فئات معتبرة من أفراد المجتمع منذ سن مبكرة ، و يشير 

رياضة هي أداة لنشر الميدان الرياضي يجب أن يكونوا من مهندسي و مفعلي التنمية المستدامة ، فال
أفكار و مبادئ التنمية المستدامة و التربية على السلوكيات األكثر اقتصادية ،  و يمكن أن تكون تستخدم 

 Beauvallet, 2012 , p 17) كوسيلة متاحة ومفيدة نحو تغيير ثقافة االستهالك و الحفاظ على البيئة 
). 

لبيئة في السنوات األخيرة و أصبح ينظر إليه بشكل لقد بدء االهتمام با: الرياضة و البيئة  -/ 0.0
كعامل مهم  متزايد في قطاع الرياضة بشكل عام و في تنظيم التظاهرات الرياضية على وجه الخصوص ،

و محدد ال يمكن تجاهله أو إهماله ، حتى لو كان هذا المسار الذي يقودنا الحترام البيئة في جميع 
و في التسعينيات ، كانت الروابط المتضاربة او المتصارعة . يد المنال الممارسات الرياضية ال يزال بع

من ناحية ، ارتفاع درجات الوعي البيئي من جهة ، و تزايد   .هي التي ميزت العالقة بين الرياضة والبيئة
األنشطة الرياضية الخارجية ، و أصبح هناك تضارب في المصالح بين الممثلين والجهات الفاعلة في 

الرياضة و المختصين في البيئة لكن العالقة بين الرياضة والبيئة آخذة في التغيير نحو األفضل   قطاع
(Bessy , 2006 ,p 374 ). 

تلعب الرياضة اليوم دورا هاما في المجال االقتصادي للدول باألخص : الرياضة و القتصاد  -/ 2.0
ادي الذي يمكن أن تخلفه األحداث الرياضية المتقدمة منها ، و ما االحتراف الرياضي و األثر االقتص

على اقتصاديات الدول المنظمة لهذه ( األلعاب االولمبية ، بطولة أو كاس العالم مثال ) الكبرى 
التظاهرات إال دليل على أهمية الجانب االقتصادي للرياضة ، لكن المكون أو البعد االقتصادي للتنمية 
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التجاوزات أو التحديات التي تواجه قطاع الرياضة اليوم و التي تتميز المستدامة أصبح اليوم ال يتكيف مع 
 .  بالنقص في التنظيم و االنتقال أو التطور السريع و المتزايد للنموذج الرياضي في العقدين الماضيين 

 تحضير التظاهرات الرياضية في ظل تحديات و متطلبات التنمية المستدامة/ 2
مكن التمييز بين جانبين رئيسيين في قطاع الرياضة لهما تأثير اقتصادي كبير من الناحية االقتصادية ، ي

و في ( . التظاهرات الرياضية ) واألحداث ( التجهيزات الرياضية ) على التنمية المستدامة وهما المعدات 
لتي لكن الدراسات ا. هذا اإلطار أجريت العديد من الدراسات لتحديد وتحليل تأثير األحداث الرياضية
أو البيئية ال تزال قليلة / تناولت تأثير األحداث الرياضية من خالل تحليل اآلثار و العواقب االجتماعية و 

تلعبه األحداث أو التظاهرات الرياضية على التنمية المستدامة في المجال  يؤكد الدور الذياليوم ، مما 
  .الرياضي

 :قبل انطالق التظاهرة الرياضية * 
 .البرامج و اإلجراءات المنفذة على مستوى االتحادات و الفرق الرياضية  التعرف على -
 األخذ بعين االعتبار كل االحتماالت الممكن وقوعها في التظاهرة -
 (.تجريبها ) التأكد من صالحية األجهزة الرياضية و سالمتها  -
 :أثناء التظاهرة الرياضية * 
 تعزيز التنمية المستدامة  -
رياضيين ، منظمين ، مدربين ، ) الوعي لدى المشاركين وجميع الفاعلين في التظاهرة رفع مستوى  -

 .و إشراكهم  في مسعى  و أهداف التنمية المستدامة (  الجمهور 
وضع معايير ، ميثاق ، و دفتر شروط بحيث يحترم جميع الشركاء الحاضرين في التظاهرة الرياضية  -

 .مةشروط و التزامات التنمية المستدا
 :بعد انتهاء التظاهرة الرياضية * 
التي تراعي شروط و ) بعد انتهاء التظاهرة الرياضية ، على القائمين و المنظمين  نشر هذه التجربة  -

 .على مختلف الهيئات و االتحادات الرياضية ( مبادئ التنمية المستدامة و متطلباتها 
 الرياضية وفا شروط و متطلبات التنمية المستدامة اآلليات التطبيقية المقترحة لتنظيم التظاهرات/ 4
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ترتبط عملية تنظيم وتحضير التظاهرات الرياضية في ظل احترام شروط و متطلبات التنمية المستدامة 
) بمجموعة من اإلجراءات التطبيقية تتعلق باللجنة المنظمة للتظاهرة ، األنشطة الخاصة بأمانة اللجنة 

ت ،  الحفاظ على صحة الرياضيين المشاركين و حتى الفاعلين في هذه و االتصاال( السكريتاريا 
 .، تعزيز التماسك االجتماعي ، و حماية البيئة( منظمين ، مدربين ، جمهور) التظاهرة 

 :اإلجراءات المتعلقة باللجنة المنظمة للتظاهرة الرياضية/  2.  4
نمية المستدامة خالل كل مراحل تنظيم التظاهرة يجب األخذ بعين االعتبار كيفية إدخال أو االهتمام بالت

الرياضية بدءا من عملية تكوين المنظمين و تدريبهم على الواجبات و األدوار الموكلة إليهم إلى غاية 
لذلك فان المرحلة الحساسة أو الحاسمة  في مشروع . عرض الحوصلة أو الحصيلة العامة للتظاهرة 

 .?ريد تحقيقه من خالل تنظيم هذه التظاهرة تنظيم هذه التظاهرة هي ما الذي ن
لذلك فالهدف األساسي من خالل هذه التظاهرة الرياضية ينبغي أن يتمحور أساسا حول كيفية إدماج 

 .التنمية المستدامة في جميع مراحل تنظيمها من بدايتها إلى نهايتها
ى أساس مبادئ ومعايير التنمية لتحقيق هذا الهدف ينبغي أن تكون اللجنة المنظمة للتظاهرة مكونة عل

 :و هذا من خالل ( أن يكون لهذه اللجنة تكوين و معرفة حقيقية أو ملمة بالتنمية المستدامة ) المستدامة 
مختصين في التنمية المستدامة و ملمين ( ضمن أعضاء اللجنة المنظمة للتظاهرة )تعيين أشخاص  -

 .بكل ما يدور حولها 
أعضاء اللجنة المنظمة للتظاهرة والمتطوعين ومقدمي الخدمات والموردين  إعالم ، تحسيس وتدريب -

 .على مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة و أبعادها االقتصادية ، االجتماعية ، السياحية و البيئية 
( جمعيات األحياء، جمعيات المنظمات اإلنسانية وجمعيات الحفاظ على البيئة )إشراك شركاء آخرين  -

 .ستالم المشروعمنذ ا
في اللجنة المنظمة و تكوينهم أو تدريبيهم على مبادئ وأهداف التنمية ( كال الجنسين ) دمج الشباب   - 

 . المستدامة 
 .ممثلة في هذه اللجنة ( االحتياجات الخاصة ) أن تكون فئة ذوي الهمم  -
 :التو التص( السكريتاريا ) اإلجراءات المرتبطة بأمانة اللجنة /  0.  4
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آثار األنشطة و  األهداف المنتظرة من هذه اللجنة تتمثل أساسا في السعي أو العمل على التقليل من
تعد األولى ( السكريتاريا) إن أمانة اللجنة المنظمة للتظاهرة لذلك ف. تعزيز التنمية المستدامة بشكل فعال

أجهزة اتصاالت، أجهزة ) طاقة و الموارد المعنية بالتنمية المستدامة نظرا الستهالكها كمية كبيرة من ال
و عن طريق التواصل يتم نشر الرسائل أو المعلومات المرتبطة ....( إعالم آلي، آالت ناسخة، أوراق الخ

بالتنمية المستدامة لكل المشاركين في التظاهرة، و لهذا يجب تعبئة كل الفاعلين في هذه التظاهرة و 
األفعال ، و لتحقيق أهداف و مبادئ التنمية المستدامة ينبغي أن يكون التنسيق بين الخطابات الرسمية و 

تصرف أو عمل أمانة اللجنة المنظمة يتوافق مع تحقيق التنمية المستدامة في كل مراحل تنظيم هذه 
 :التظاهرة و هذا بالتحكم في أنشطتها و الموارد الموضوعة تحت تصرفها و ذلك من خالل 

دمج التنمية المستدامة في قلب اركين و الفاعلين في التظاهرة و هذا بحسن التواصل مع المش  -
الموقع اإللكتروني ، )استراتيجيات االتصال الخاصة بالتظاهرة الرياضية وفي كل أعمالها التواصلية 

 ...(.الرسائل اإلخبارية ، الكتيبات ، إلخ
المعاد تدويرها )ألمر إعادة استخدم األوراق ، و إذا لزم ا القيام بالطبع أو النسخ فقط عند الحاجة لذلك  -

 . أو الملصقات التي تحافظ على البيئة / و ( أو المرسكلة 
 .مع خفض استهالك الحبر( صفحتان لكل ورقة ) الطباعة على وجهي الورقة  -
 ... ( الفتات ، أقواس، الخ)التبادل مع الشركاء الداعمين للتظاهرة  بأجهزة االتصال المرئية  -
 .بداًل من األقواس الفردية  ...(ملصقات ، لوحات ، الفتات ، إلخ)استخدم وسائط كبيرة  -
 ...(ورق بالحجم القياسي، الخ ملصقات بيئية،)استخدم الطابعات التي تلبي المعايير البيئية  -
ني ، إنشاء التواصل عبر البريد االلكترو ) استخدام تقنيات أو تكنولوجيات اإلعالم و االتصال للتواصل  -

موقع الكتروني خاص بالتظاهرة الرياضية وما يدور حولها ، كل التسجيالت للحضور أو االستفسار أو 
الحصول على المعلومات الخاصة بالتظاهرة يكون عن طريق الموقع االلكتروني المخصص لهذه التظاهرة 

.) 
باإلجراءات البيئية والسلوك عالمهم تعبئة و توعية الرياضيين المشاركين في التظاهرة و الفاعلين و إ -

المنتظر منهم اتجاه ذلك أثناء االستقبال ، و في البرنامج اليومي للمنافسات المبرمجة و مواقع تنظيمها أو 
 .أو اللوحات اإلعالمية المخصصة لذلك / إقامتها ،  و هذا عن طريق الموقع االلكتروني و
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 :حة الرياضيين و الفاعلين في التظاهرةاإلجراءات المرتبطة بالحفاظ على ص/  2.  4
و مالئمة ،   لألنشطة البدنية و الرياضية فوائد صحية على الفرد شريطة ممارستها في ظروف جيدة

مرحلة التدريب تعد أساسية بالنسبة للرياضي للوقاية من اإلصابات هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، ف
باب أخرى منها نقص اليقظة و التركيز لدى الرياضي يوم فان حدوث هذه اإلصابات قد يعود  إلى أس

معدات و أجهزة رديئة أو غير مناسبة ، الوقت المخصص لإلحماء قصير جًدا أو ) التظاهرة الرياضية 
و كل هذه ( رديء الجودة ، ترطيب غير كاٍف ، عدم االمتثال للقواعد األمنية و التنظيمية للتظاهرة 

هي على ( من الناحية الصحية للرياضيين المشاركين ) بطة بتنظيم التظاهرة األسباب و العوامل المرت
على هذه التظاهرة الذين لهم دور كبير في التقليل أو الحد ( المنظمين) عاتق أو تحت مسؤولية القائمين 

التي قد تصيب الرياضيين المشاركين في التظاهرة من خالل إبالغهم و ( اإلصابات ) من عوامل الخطر
 .فع مستوى الوعي لديهم و تحسيهم بمخاطر هذه اإلصابات على مختلف أنواعها ر 

و للتخفيف من مخاطر حدوث اإلصابات الرياضية للمشاركين في التظاهرة و ضمان التحضير الجيد 
 :للرياضيين إلجراء المنافسة ينبغي

أو المزمنة و كذلك طلب شهادة طبية تثبت صحة الرياضيين من كل األمراض خاصة المعدية منها  -
 (. 29دفتر صحي يثبت سالمة الرياضيين من كوفيد 

 (.رياضات فردية أو جماعية ) تقليل من عوامل الخطر قبل، أثناء و بعد إجراء المنافسة ال -
االستحمام و تغيير المالبس بعد ) على الرياضي أن يدرك أهمية النظافة الجيدة داخل أو خارج غرفته  -

 .بع نظام تغذية وحمية متوازن، النوم الكافي و التقليل من السهرات الليلية، يت(المنافسة 
اإلحماء والتمدد العضلي الالزم مع إبالغ المشاركين بنوعية  التدريب المنتظم و المالئم للمنافسة، -

 .أو مميزات أو خصائص ميدان المنافسة/ األرضية و 
آماكن و توقيت )الجدول الزمني للمنافسات الرياضية إبالغ الرياضيين أو المشاركين في التظاهرة ب -

 .، ضمان االسترجاع الكافي للرياضيين بعد إجراء المنافسة مع المتابعة الطبية ( إقامتها 
ضمان نظام غذائي صحي ومتوازن ومكيف للرياضيين المشاركين في المنافسات مع إعالمهم، و  -

 .اآلثار البيئية المترتبة عن تناولها أو استهالكهاتحسسيهم بشأن االحتياجات الغذائية الحد من 
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دعوة المنتجين المحلين لتوفير أماكن بيع وجبات و مشروبات صحية للرياضيين و الجمهور من خالل  -
 .دفتر شروط يحترم و يحافظ على البيئة

عاطي توعية و تحسيس الرياضيين المشاركين ، المشرفين على التظاهرة والجمهور حول مفاهيم ت -
إمكانية تنظيم ألعاب بيداغوجية أو تربوية قبل إجراء )المنشطات و األخطار المترتبة عن هذا السلوك 
 (.المنافسات أو خاللها للتعريف بمخاطر هذه اآلفة 

 :اإلجراءات المرتبطة بتعزيز التماسك الجتماعي / 4.  4
اول الجميع  باألخص العائالت للتمتع أن تكون متابعتها في متن من أهداف تنظيم التظاهرات الرياضية

بالمنافسة الشريفة بين مختلف الرياضيين أو الفرق المشاركة ، كذلك خلق أو تكوين روابط اجتماعية 
جديدة بين مختلف الرياضيين المشاركين من مختلف الدول ، أن يكون تنظيم هذه التظاهرات تحت شعار 

توفير المواصالت ، أسعار التذاكر ، ) ختلف المنافسات اللعب النظيف ، تمكين الجمهور من متابعة م
 .،  و دمج رياضة ذوي الهمم أو االحتياجات الخاصة في هذه التظاهرات ....( الخ

 :و من أجل تحقيق هذه األهداف وفق متطلبات التنمية المستدامة ينبغي 
المتوافد إلى المالعب أو  نظيم بعض المسابقات على شكل ألعاب خالل أيام التظاهرة بين الجمهورت -

 . القاعات الرياضية
أو اإلقليمية و الجهوية أو المحلية من خالل هذه / تعزيز تنوع العادات و التقاليد الثقافية المحلية و -

 (.رياضيين أو جمهور ) التظاهرات الرياضية، مع احترام هوية المشاركين و ثقافتهم 
ألعاب تعليمية، مسابقات رياضية، )خالل إقامة أنشطة لألطفال الترحيب باألبناء وأولياء أمورهم من  -

 (. أنشطة يدوية 
لتنشيط بعض السهرات الفنية خالل أيام ( موسيقيين أو مسرحيين ) دعوة بعض الفنانين المحليين  -

 .التظاهرة 
وضع  ) من خالل الخطاب أو الكلمة الترحيبية للتظاهرة ، يتم شرح الخطوات و األهداف المتوقعة  -

 (الخ ...كتيب يتضمن الكلمة الترحيبية  ، البرنامج ، النشرات 
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محاربة العنف و الشعارات العنصرية و جعل اللعب النظيف هو السمة المميزة للرياضة في المالعب  -
اللعب النظيف ال يتعلق فقط  يقوم على أساس احترام اآلخر ، و" المستدام"السلوك ) الرياضية وحولها 

  (.الخصم بل يمتد إلى محاربة العنصرية  بكل أشكالها وكراهية األجانب احترام 
 .تعزيز الروح الرياضية بين المشاركين في كل المنافسات الرياضية للتظاهرة -
توفير تذاكر الدخول إلى المالعب أو القاعات الرياضية و تكون إما مجانا أو بأسعار في متناول  -

 . الجميع
شبكات مختلفة ) ل العام تؤدي إلى أماكن إقامة المنافسات الرياضية المختلفة توفير خدمات للنق -

 ( .للمواصالت ، إن أمكن تأجير حافالت صغيرة من خالل شراكة بين الخواص و السلطات المحلية 
تنظيم مباراة احتفالية، أو مباراة ودية،  و دمج رياضة ذوي االحتياجات الخاصة في مختلف  -

 .المنافسات
 .تعزيز التنوع االجتماعي و جذب الجمهور للمنافسة من خالل التواصل مع الجمهور  واإلعالم  -
مثل المقيمين في دور المسنين ، مراكز استقبال )دعوة فئات الجماهير األخرى إلى حضور التظاهرة  -

ذات الطابع ،  إضافة إلى دعوة الجمعيات   (إلخ ....ذوي االحتياجات الخاصة  وجمعيات األحياء  ، 
 .االجتماعي و المدني 

 :اإلجراءات المرتبطة بحماية البيئة/  5.  4
أن التظاهرات الرياضية  يمكن أن تكون لها تأثيرات مختلفة و " إلى Jouret   (0229  )يشير   

، وتختلف درجة التأثير حسب نوع أو طبيعة األنشطة " انعكاسات سلبية على البيئة أو المحيط البيئي 
يوضح أهم العناصر المرتبطة بتنظيم هذه التظاهرات و المؤثرة  0ياضية المبرمجة فيها  ، و الشكل الر 

 .  في البيئة
عالم ،إ كما تتضمن أهداف تنظيم التظاهرات الرياضية من الناحية البيئية الحد من التأثيرات البيئية 

و االقتصاد في الطاقة  و البيئة تحسيس و توعية  الرياضيين المشاركين والجمهور بأهمية الحفاظ أ
الطبيعية، الحفاظ على البيئة الطبيعية و أماكن الممارسة ، تعزيز التراث الطبيعي ، ضمان سالمة 

 .المشاركين و الجمهور و المقيمين من تأثيرات االنبعاث الغازي أو الطاقوي 
 :ستدامة ينبغيو من أجل تحقيق هذه األهداف و جعلها تتماشى مع متطلبات التنمية الم
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 (  Fleurance, 2006, p120)تأثير الرياضة على البيئة . 0شكل                                  

 (. .ترامواي ، الدراجات  الهوائية وما إلى ذلك) توفير وسائل النقل األقل تكلفة واألقل تكلفة  -
 .و تأمين مواقع تواجدها( مواقف الدراجات الهوائية)توفير المرافق الالزمة   -
 .تشجيع استخدام وسائل النقل العام و تقليل عدد الرحالت -
التبليغ و إعطاء معلومات عن  أي خلل ، أو عطب في المعدات  خاصة الغير صالحة منها و طلب  -

 .الصيانة
 .فيها   تحسيس مستعملي هذه المعدات  بضرورة استبدالها عند حدوث عطب -
تحسيس المشاركين و الجمهور باستخدام مواد و أجهزة موفرة للطاقة من خالل نشر اللوحات وتوزيع  -

 . الكتيبات لهذا الغرض

                                                  األشخاص
                          

  اجلهات الراعیة اإلعالم،وسائل  املنظمون،

 اجلمهور الریاضیون

 األجهزة
الریاضیة تئااملنش املعدات الریاضیة  

 البنیة التحتیة

 الرياضة

 البناء

 الصیانة

 اإلنتاج

 املطاعم
 اإلیواء
 النقل
 الطاقة

ایات تسیري النف  

الصرف 
 الصحي  
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تبني السلوًك المقتصًد في الطاقة مع إشراك المشاركين والجمهور في هذا المسعى من خالل أشرطة   -
 . فيديو ،و اللوحات االشهارية

 .في الغرف و المراحيض بعد كل استخدام  إطفاء األنوار -
 . عدم تبذير الماء  و اإلبالغ  فورا في حالة انسداد القنوات أو تسربات للمياه -
 .استخدام منتجات التنظيف الصديقة للبيئة -
 .استخدم الورق المخصص للتنظيف الصديق للبيئة  -
طق المحظورة والمناطق المحمية والمعدات ، نشر و توزيع خريطة الموقع بالمناطق المصرح بها ، المنا -

 .إلخ..األكشاك ، المطاعم  ، 
المالعب ) ، و المسالك المؤدية إلى مكان المنافسات (حظيرة السيارات) تحديد مناطق وقوف السيارات  -

 (.أو القاعات الرياضية 
 .تحديد أماكن المتفرجين و جعلها سهلة للوصول إليها -
 .أو األشجار المحيطة بالمالعب أو القاعات الرياضيةتجنب قطع النباتات  -
 .تحديد على موقع إجراء المنافسة مختلف الخدمات المتوفرة لتجنب تنقل الجمهور من مكان آلخر -
تنظيف األماكن بعد إجراء كل منافسة ، و تحسيس الجمهور على رمي الفضالت في األماكن  -

 .المخصصة لهذا الغرض
ظيم التظاهرات الرياضية إن تم فيها مراعاة أبعاد و شروط التنمية المستدامة فإنها و في األخير فان تن

ستكون لها فوائد ومنافع هامة بالنسبة للبلد المنظم للتظاهرة باألخص من الناحية االقتصادية ، من خالل 
راك الفاعلين المساهمة في تطور االقتصاد و تشجيع بيع المنتجات المحلية و التعريف بها ، من خالل إش

 .االقتصاديين و المستثمرين المحليين و حتى األجانب 

 مقترحات الدراسة
على ضوء هذه الدراسة التحليلية لطبيعة العالقة بين تنظيم التظاهرات الرياضية و التنمية المستدامة  نقدم 

 :جملة من المقترحات على النحو اآلتي
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إلطارات باألخص في التسيير الرياضي من منظور أو إدماج التنمية المستدامة في برامج تكوين ا -
مقاربة جديدة ترتكز على التنمية المستدامة على مستوى التسيير في األندية ، الجمعيات و االتحادات 

 .الرياضية ، و المنشات الرياضية  
امة بالتركيز توجيه المشاريع الرياضية المحلية على مستوى البلديات لصالح أو في خدمة التنمية المستد -

 . على التراث الطبيعي و الثقافي الخاص بكل منطقة من مناطق الوطن 
الهدف منها تحسيس و توعية الفاعلين في قطاع ( ملتقيات و أيام دراسية ) تنظيم تظاهرات علمية  -

 .الرياضة و الجمهور بأهمية المحافظة على البيئة و المحيط قبل ، اثناء و بعد التظاهرات الرياضية
أن يلعب اإلعالم  دورا توعويا و تحسيسيا بأهمية الحفاظ على البيئة و المحيط في التظاهرات  -

 .الرياضية
خلق أو رصد جوائز تشجيعية ألفضل األندية ، االتحادات الرياضية و للجمهور الرياضي التي تعتني  -

 لبرامج أو المنافسات الرياضيةبالبيئة و المحيط والتي تركز على مبادئ التنمية المستدامة في جميع ا

 الخاتمة
إن  تنظيم األحداث أو التظاهرات الرياضية يمكن أن يكون لها دور فعال و هام من خالل زيادة الوعي 
بالتنمية المستدامة ، على أن تكون القضايا البيئية في مقدمة المشهد اإلعالمي و مستقبل الكوكب الذي 

لرياضة و البيئة ليست مسؤولية الدولة فقد بل يجب على الجمعيات و تطوير العالقة بين انعيش فيه ، 
المهتمة بالبيئة ،االتحادات و األندية الرياضية أن يكون لهم دور في نشر الوعي البيئي و تحسيس 
الرياضيين و الجمهور بأهمية المحافظة على البيئة ، إضافة إلى دور السلطات المحلية من خالل تقديم 

فالتحدي .تمويل التي يجب ان يكون لها كذلك دور ريادي في تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة اإلعانات و ال
الحالي هو كيفية تعزيز مساهمة الرياضة في التنمية المستدامة لنترك لألجيال القادمة متعة الممارسات 

. تصادية المحلية الرياضية في بيئة نظيفة و صحية تساهم في التماسك االجتماعي و تطوير التنمية االق
لذلك فال يجب أن يستخدم شعار التنمية المستدامة فقط في تنظيم أو في استضافة التظاهرات الرياضية ، 

أن يكون لها دور هام و فعال في تنشيط االقتصاد المحلي وفًقا لمتطلبات التنمية المستدامة ، و من بل 
  .يذ مبادئ التنمية المستدامة هنا يمكن أن تساهم التظاهرات الرياضية في تعزيز وتنف
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فلذلك قبل التفكير في تنظيم التظاهرات الرياضية يجب التفكير أوال في تأثيرات هذه التظاهرات على 
المستوى البيئي و االقتصاد المحلي للمدينة أو المدن التي تنظم هذه التظاهرات بما يتوافق مع استدامة 

 .عنها هذه التظاهرات و ما هي اآلثار المترتبة 
فالترخيص بتنظيم هذه التظاهرات و تقديم الدعم المادي أو المساعدة المالية لها يجب أن يكون مرتبطا أو 

، و أن يترجم أو يعكس مرهونا بمدى دمج مبادئ التنمية المستدامة و هي البيئة  ،االقتصاد و المجتمع  
و التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة  الخطاب الرسمي لمنظمي هذه التظاهرات الرياضية الوعي الحقيقي

 .و المحيط سواء قبل ، أثناء  و حتى بعد االنتهاء من المنافسات الرياضية 
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 (السياحة الرياضية نموذجا) ياضية العوائد اإلقتصادية لتنظيم التظاهرات الر 

 لخضر عالوي  جامعة يحي فارس المدية /طد

 :  ملخص

تعد السياحة الرياضية إحدى الصادرات الهامة غير المنظورة وعنصرا أساسيا من عناصر النشاط 
االقتصادي ، وترتبط بالتنمية ارتباطا كبيرا، كما تعمل على حل بعض المشكالت االقتصادية التي 

ة الرياضية على تواجهها تلك الدول ومنها على سبيل المثال مشكلة البطالة التي تعمل التنمية السياحي
تخفيف حدة نسب تفاقمها وذلك بقدرتها على خلق فرص عمل جديدة،سواء في الموسم الرياضي أو 

خارجه،عالوة على دورها في تطوير المناطق والمدن التي تتمتع بإمكانات سياحية المبرمجة ضمن مخطط 
فق الُبناء األساسية والتسهيالت التظاهرة الرياضية أو المجاورة لها والمؤدية إليها  من خالل توفير مرا

الالزمة لخدمة السائحين والمواطنين على السواء، ويترتب على السياحة الرياضية مجموعة من التأثيرات 
التنموية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والتي تعود في مجملها بالربح على 

  .إقتصاديات الدول 

abstract 

Sports tourism is one of the important invisible exports and an essential 

element of economic activity. It is closely related to development. It also works 

to solve some economic problems faced by those countries, including, for 

example, the problem of unemployment that sports tourism development works 

to reduce the severity of its aggravation rates, and that is by its ability to 

creating new job opportunities, Whether in the sports season or outside, in 

addition to its role in developing regions and cities that have tourist potential 

programmed within the scheme of the sports event or adjacent to it and leading 

to it by providing basic building facilities and facilities to serve both tourists and 

citizens Sports tourism has a set of economic, social, cultural, environmental 

and political development impacts, which in turn bring profit to the economies 

of countries. 
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 : مقدمة 

تعتبر السياحة الرياضية من أهم أنواع السياحة التي تساهم بشكل فعال فى تنشيط حركة السياحة سواء 
مي عن طريق إقامة البطوالت والمسابقات الداخلية أو الخارجية، وبالتالي رفع مستوي االقتصاد القو 

الرياضية، لجذب أعداد كبيرة من السائحين بغرض المشاركة السلبية أو االيجابية فى هذه المناسبات أو 
 . البطوالت الرياضية

و في الوقت الحاضر لم تعد السياحة تقتصر علي زيارة اآلثار القديمة التي خلفها األجداد، لكن بدأ هناك 
لمي جديد لربط السياحة بالرياضة بما يحقق خدمة كاًل منهما لألخر فأغلبية الناس يفضلون إتجاه عا

 . قضاء األجازات ووقت الفراغ في ممارسة أو مشاهدة أوجه النشاط الرياضي في الدول المتقدمة 
 وانتشر في كثير من الدول، خاصة الدول( السياحة الرياضية ) و قد ظهر هذا النوع من السياحة 

المتقدمة ذات المستوي المعيشة المرتفع، باإلضافة إلى توافر المنشات الرياضية من مالعب وأدوات وغير 
ذلك من مقومات السياحة، وتتمتع هذه الدول بمقومات عديدة للسياحة مثل الطقس المناسب لممارسة 

والموقع الجغرافي الذي األلعاب والرياضات المختلفة والقرى الرياضية واالولمبية والسواحل للرياضات 
 .يتوسط الكثير من الدول المحبة لهذه الرياضيات 

فالسياحة الرياضية تعني  السفر من مكان إلى اخرداخل الدولة اوغيرها من اجل المشاركة في بعض  
ولذلك . الدورات والبطوالت أو من أجل االستمتاع باالنشطة الرياضية المختلفة واالستمتاع بمشاهدتها

، ( الناحية السياحية والناحية الرياضية )حة الرياضية هي نوع جديد ينحدر من كال الناحيتين ،  فالسيا
ذلك ان القيام بجولة  .بالنسبة للناحية السياحية فهو طريقة جديدة لجدولة السياحة ولكن بشكل رياضي

ديثة والتقنية والجميلة في ذلك تعني الذهاب إلى ذلك البلد وزيارة األماكن التاريخية والح. سياحية في بلد ما
فهي تعني الذهاب إلى بلد ما للقيام بممارسة نوع معين من الرياضة  ,أما بالنسبة للسياحة الرياضية. البلد

إما أنها موجودة فقط في ذلك البلد أو من يشابهه، أو بسبب الرغبة في الذهاب إلى هذا البلد أوال، بسبب 
وفي هذا االطار، . وثانيا للعب وممارسة الرياضة المطلوبة في نفس البلدأنه هو البلد المختار للسياحة، 

ولعل تنظيمها . بذلت السلطات الجزائرية جهودا خاصة لجعل النشاط الرياضي في خدمة السياحة مؤخرا 
 .لأللعاب األولمبية للبحر األبيض المتوسط بوالية وهران  أحسن مثاال 

ث إبراز  األهمية اإلقتصادية للسياحة الرياضية وكذا دورها في وبهذا سوف نحاول من خالل هذا البح
 . تنمية اإلقتصاد في الدول المنظمة للتظاهرات الرياضية 

ما مدى مساهمة السياحة الرياضية في التنمية اإلقتصادية ؟ وما : ومن تظهر اإلشكالية المحورية في 
 رات الرياضية ؟ دورها في دفع العجلة اإلقتصادية للدول المنظمة للتظاه



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

190 

 

 األهمية اإلقتصادية للسياحة الرياضية   : المبحث األول 

ـــــرى  عـــــالم اجتمـــــاع الرياضـــــة الهولنـــــدي أن تكامـــــل األنشـــــطة الرياضـــــية مـــــع المصـــــالح  –ســـــتوكفيس  –ي
االقتصــــــادية قــــــد أدى إلــــــى احــــــتالل الرياضــــــة مكانــــــة رفيعــــــة فــــــي الحيــــــاة االجتماعيــــــة، كــــــون أن النظــــــام 

ـــــى دعـــــ ـــــوم عل ـــــي الرياضـــــي يق ـــــل ف ـــــين الرياضـــــة واالقتصـــــاد يتمث ـــــالغرض األول للعالقـــــة ب ائم اقتصـــــادية ف
اعتمـــــاد الرياضـــــة علـــــى االقتصـــــاد لتمويـــــل مختلـــــف أوجـــــه النشـــــاط بهـــــا، وأن الغـــــرض الثـــــاني يتمثـــــل فـــــي 

إبـــــراهيم ) رعايـــــة المصـــــالح التجاريـــــة واالســـــتهالكية للرياضـــــة كمصـــــدر للـــــربح و وســـــيلة دعايـــــة ناجحـــــة 
 (   .  12، ص  0221وفاء زكي ، 

ـــــد  تشـــــكل الســـــياحة الرياضـــــية نطـــــاق متعـــــدد الجوانـــــب مـــــن حيـــــث األهميـــــة اإلجتماعيـــــة واإلقتصـــــادية للبل
المضــــيف للتظــــاهرات الرياضــــية بحيــــث تعــــد عامــــل حقيقــــي فــــي الــــدفع قــــدما لتحقيــــق هــــذه التنميــــة إن تــــم 

يم هـــــذه إســـــتغاللها إســـــتغالل عقالنـــــي عـــــن طريـــــق توظيـــــف الخبـــــرات والطاقـــــات الالزمـــــة إلســـــتقبال وتنظـــــ
ستغاللها في كسب التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية   . التظاهرات وا 

وعليـــــه مـــــن خـــــالل هـــــذا المبحـــــث ســـــوف نحـــــاول إبـــــراز مجـــــال الســـــياحة الرياضـــــية وأهميتهـــــا اإلقتصـــــادية 
 : من خالل المطلبين التاليين 

 األهمية اإلجتماعية للسياحة الرياضية  : المطلب األول 

ــــب اإلجتمــــاعي ألي مجتمــــع تعــــد الســــياحة الرياضــــية مــــ ــــاعال مــــع الجان ــــر تف ــــين أهــــم المقومــــات األكث ن ب
وذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل مســـــــاهمتها فـــــــي إعطـــــــاء نمـــــــط ودور فعـــــــال للشـــــــباب فـــــــي المســـــــاهمة فـــــــي التنميـــــــة 

 والتنشئة اإلجتماعية وتظهر هذه األهمية من خالل 

 .العمل على رفع مستوى معيشة المجتمعات والشعوب وتحسين نمط حياتهم

يجاد تسهيالت ترفيهية وثقافية لخدمات المواطنين تنمية ال مهارات القيادية والسلوكية و العمل على خلق وا 
 .إلى جانب الزائرين

 .المساعدة على تطوير األماكن والخدمات العامة بدولة المقصد السياحي الرياضي

 .جتمعالمساعدة على رفع مستوى الوعي بأهمية السياحة الرياضية لدى فئات واسعة من الم

تنمية شعور المواطن باالنتماء إلي وطنه وتزيد من فرص التبادل الثقافي والرياضي والحضاري بين كل 
 .من المجتمع المنظم والزائر



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

191 

 

إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخفية والقومية والرياضية واالجتماعية والروحية وتدريبهم على 
  .ش فيهتحمل المسؤولية في المجتمع الذي نعي

 .توفير التمويل الالزم للحفاظ وصون التراث للمباني وللمواقع األثرية والتاريخية

العمل على تنمية عملية تبادل الثقافات والخبرات والمعلومات بين السائح الرياضي والوفد المرافق له 
 الطاقم التدريبي، األنصار، محبي )

اضية على البيئة حيث تساعد على إنشاء المنتزهات األثر االيجابي من تنظيم مثل هذه السياحة الري
)  .وتعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها،و تزيد من الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع المضيف

 (   12، ص  0224إبراهيم عبد المقصود وأخرون ، 

مختلفة، ونشر كما تعمل على تحقيق الحوار ومعرفة اآلخر وتساعد على التفاهم بين شعوب الدول ال
و تدعيم أواصر الصداقة بين شعوب دول العالم من خالل العالقات الودية التي .مبادئ السالم العالمي

 .تنشأ بين دول العالم المختلفة

 األهمية اإلقتصادية للسياحة الرياضية : المطلب الثاني 

ت رؤوس األمـــــــوال كثيــــــرا مــــــا تســــــاهم  الســـــــياحة الرياضــــــية فــــــي إزالــــــة  القيـــــــود المفروضــــــة علــــــى تــــــدفقا
ـــــي وضـــــع الضـــــوابط الموضـــــوعية  ـــــي مجـــــاالت خـــــدمات الســـــياحة الرياضـــــية كمـــــا تســـــاعد ف لالســـــتثمار ف
لتـــــدفق االســـــتثمار األجنبـــــي المباشـــــر وتبعـــــا لـــــذلك  تســـــاهم الســـــياحية الرياضـــــية فـــــي دفـــــع التنميـــــة لزيـــــادة 

لعامــــــة مســــــاهمتها فــــــي النــــــاتج المحلــــــي اإلجمــــــالي، وهــــــو مــــــا يحقــــــق هــــــدفا آخــــــر مــــــن أهــــــداف الخطــــــة ا
 (  20، ص 0220الحاج حنيش ، )  .للتنمية االقتصادية في أي دولة

ـــــدان  إن الرياضـــــة قطـــــاع اقتصـــــادي مســـــتقبلي رئيســـــي، يمكـــــن أن تســـــاهم إســـــهاًما كبيـــــًرا فـــــي ازدهـــــار البل
م فـــــي كتابهـــــا األبـــــيض عـــــن 2994ااقتصـــــاديما، كمـــــا أدرجـــــت المفوضـــــية األوروبيـــــة الرياضـــــة منـــــذ عـــــام 

الحـــــاج ) .باعتبارهـــــا مصـــــدًرا رئيســـــيما لتـــــوفير العمـــــل وتحقيـــــق النمـــــو االقتصـــــادي ”ســــوق األيـــــدي العاملـــــة“
ـــــيش ، ص ـــــي القطاعـــــات الرياضـــــية المختلفـــــة  ( 00حن ـــــا مـــــن يعمـــــل مباشـــــرة ف ـــــيس المقصـــــود هن ول

فـــــي كـــــل بلـــــد غربـــــي ” مئـــــات الماليـــــين“فحســـــب، بـــــل يشـــــمل دعـــــم قطاعـــــات اقتصـــــادية أخـــــرى، فإنفـــــاق 
ختلفــــــة التــــــي تحمــــــل رمــــــوًزا وشــــــارات رياضــــــية، مثــــــل الحلقــــــات علــــــى حــــــدة لشــــــراء الســــــلع والبضــــــائع الم

الخمــــس رمــــًزا للــــدورات الرياضــــية، والتــــي تــــذهب نســــبة مئويــــة معينــــة مــــن عائــــدات البيــــع إلــــى مــــن يملــــك 
ـــــة األوليمبيـــــة  ـــــالنوادي الرياضـــــية الصـــــغيرة وانتهـــــاء باللجن ـــــدءًا ب ـــــك الرمـــــوز، ب ـــــي اســـــتخدام تل ـــــرخيص ف الت

 (  91، ص 2911صبحي محمد قنوص ، )  .الدولية
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فـــــي ألمانيــــــا مــــــثال حجــــــم إنفــــــاق المســــــتهلكين علــــــى شــــــراء مــــــا يحمــــــل رمــــــوز رياضــــــاتهم المحببــــــة، يبلــــــغ 
ن أكثـــر مـــن  600 مـــن الســـكان يملكـــون ســـلعة مـــا برمـــز رياضـــي لكـــرة % 22مليـــون مـــارك ســـنويما، وا 

ي القــــــدم علــــــى األقــــــل، وتغطــــــي بعــــــض النــــــوادي الرياضــــــية الشــــــهيرة مثــــــل نــــــادي بافاريــــــا لكــــــرة القــــــدم فــــــ
ـــــــــــــــــــــك  .ميـــــــــــــــــــــونيخ نصـــــــــــــــــــــف ميزانياتهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن العائـــــــــــــــــــــدات مـــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــوم التـــــــــــــــــــــرخيص تل

كمــــــال جمـــــال الريضــــــي ، ) ومنـــــذ فتـــــرة ال بــــــأس بهـــــا أصــــــبح البلـــــد األنشــــــط رياضـــــيما أنشــــــط اقتصـــــاديما، 
حتــــــــى باتـــــــــت الرياضــــــــة قنـــــــــاة مـــــــــن القنــــــــوات الرئيســـــــــية لحركــــــــة األمـــــــــوال مـــــــــن (    009، ص 0229

ــــــدان التــــــي ــــــى البل ــــــى الشــــــمال، أي إل يعــــــيش فيهــــــا أشــــــهر النجــــــوم الرياضــــــيين، فضــــــاًل عــــــن  الجنــــــوب إل
ــــــك  ــــــذي يستضــــــيف البطــــــوالت العالميــــــة؛ وهــــــو مــــــا يفســــــر ذل ــــــد ال ــــــى ” الصــــــراع المريــــــر“عائــــــدات البل عل

ـــــــة لكـــــــرة القـــــــدم عـــــــام  ـــــــة العالمي ـــــــا الستضـــــــافة البطول ـــــــوحظ فـــــــي اختيـــــــار ألماني م، 0221اختيـــــــاره كمـــــــا ل
ياحية علـــــى مـــــدار الســـــنة فـــــي بعـــــض البلـــــدان فالعائــــدات أثنـــــاء البطولـــــة أكبـــــر حجًمـــــا مـــــن العائـــــدات الســـــ

 (  91، ص 2914صالح الدين عبد الوهاب ، )  .النامية المشهورة بالحركة السياحية فيها

ــــال ــــونس والســــعودية والمغــــرب .. وعلــــى ســــبيل المث ــــت ت ــــي فرنســــا، كان ــــدم ف ــــة كــــرة الق ــــدما أقيمــــت بطول عن
يــــران تشــــارك بفرقهــــا الوطنيــــة فــــي المباريــــات، وكــــان هــــذا ســــببً  ــــا لعــــدد ال يحصــــى مــــن المســــابقات وا  ا كافًي

ــــــة لنفســــــها بطبيعــــــة  ــــــدان األربعــــــة، بهــــــدف الدعاي ــــــي هــــــذه البل ــــــرة وصــــــغيرة ف ــــــي أقامتهــــــا شــــــركات كبي الت
الحـــــال، ولكـــــن كانـــــت الجـــــائزة األولـــــى فـــــي كـــــل  مســـــابقة، عبـــــارة عـــــن رحلـــــة جويـــــة إلـــــى فرنســـــا لحضـــــور 

ــــــة علــــــى الخلفيــــــة الماليــــــة ولــــــيس هــــــذا إال مثــــــااًل واحــــــًدا مــــــن بــــــين ع.. المباريــــــات العالميــــــة شــــــرات األمثل
شـــــارة عـــــابرة أيًضـــــا  الكامنـــــة وراء أشـــــهر اللعـــــب الرياضـــــية وأكثرهـــــا شـــــعبية فـــــي مختلـــــف أنحـــــاء العـــــالم، وا 
ــــي  ــــدات، وقــــد بلغــــت ف ــــث حجــــم العائ ــــدان المضــــيفة مــــن حي ــــك األرقــــام القياســــية التــــي تســــجلها البل إلــــى تل

ــــــ ــــــر مــــــن ملي ــــــة الماضــــــية أكث ــــــدورة األوليمبي ــــــي ال ار دوالر، أي مــــــا يعــــــادل خمســــــة أضــــــعاف أطالنطــــــا ف
عائــــــــدات الـــــــــدورة األوليمبيـــــــــة الســـــــــابقة علـــــــــى األرض األمريكيــــــــة نفســـــــــها، فـــــــــي لـــــــــوس أنجلـــــــــوس عـــــــــام 

 (  009ابراهيم عبد المقصود وأخرون ، ص)  .م2914

ـــــا بضـــــخامة  ـــــا ارتباًطـــــا وثيًق ـــــي لشـــــهرة البطـــــوالت الرياضـــــية العالميـــــة، مرتبًط ـــــد أصـــــبح المقيـــــاس الحقيق لق
ـــــدورة األوليمبيـــــة كـــــل  أربـــــع المـــــردود ا ـــــى القـــــائمين عليهـــــا والمســـــتفيدين منهـــــا، وهـــــي بطـــــوالت ال لمـــــالي عل

ســـــنوات، وســـــباق الســـــيارات فـــــي فرنســـــا كـــــل  عـــــام، وكـــــرة القـــــدم العالميـــــة كـــــل ســـــنتين، واســـــتطاع منظمـــــو 
ــــــاتهم الرياضــــــية فقــــــط، ــــــيس بمباري ــــــة، ول إن “: -هــــــذه البطــــــوالت غــــــزو العــــــالم بأســــــره بمخططــــــاتهم المالي

ـــــرة لظـــــاهرة العولمـــــةاأللعـــــا ال يغفـــــل علـــــى األرجـــــح عـــــن هـــــذا .. ”ب الرياضـــــية العالميـــــة تمث ـــــل صـــــورة مبك 
ن كانت   .ذات أبعاد أخرى بعيدة األهمية أيًضا” عولمة الرياضة“الجانب االقتصادي والمالي، وا 
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دور السااااياحة الرياضااااية فااااي تنميااااة اإلقتصاااااد فااااي الاااادول المنظمااااة للتظاااااهرات : المبحااااث الثاااااني 
 ضية الريا

إن الســــياحة الرياضـــــية تلعـــــب دورا أساســــيا فـــــي التنميـــــة االقتصــــادية حيـــــث يـــــؤثر رواجهــــا بشـــــكل مباشـــــر 
علـــــــــى اقتصـــــــــاد ورواج الصـــــــــناعات واألنشـــــــــطة الناجمـــــــــة عنهـــــــــا، فاإلنفـــــــــاق علـــــــــى الخـــــــــدمات والســـــــــلع 
ـــــى جيـــــوب أصـــــحاب  ـــــوب الســـــائحين إل ـــــى انتقـــــال أمـــــوال مـــــن جي المرتبطـــــة بالحـــــدث الرياضـــــي يـــــؤدي إل

ت والســـــلع المشـــــتغلين بهـــــا فيتفـــــرع عـــــن هـــــذا االنتقـــــال لألمـــــوال سلســـــلة أخـــــرى مـــــن اإلنفـــــاق هـــــذه الخـــــدما
اإلقامـــــة بالفنـــــدق للفـــــرق الرياضـــــية المشـــــاركة والجمـــــاهير الوافـــــدة المناصـــــرة لفرقهـــــا مـــــن الجنســـــيات : مثــــل

ــــــة يتفــــــرع عــــــن هــــــذا اإلنفــــــاق سلســــــلة أخــــــرى (    01، ص 0222أمامــــــة ســــــمير حلمــــــي ، ) ،…المختلف
 .هو ما سوف نعالجه من خالل المطلبين التاليين من اإلنفاق و 

 دور السياحة الرياضية في تنمية  الخدمات الفندقية والتخفيف من البطالة : المطلب األول 

 في تنمية الخدمات الفندقية : أول 

اء مما ال شك فيه انه كلما زاد تدفق حجم الحركة السياحية الرياضية خاصة أثناء التظاهرات الرياضية سو 
المحلية أو الدولية زاد اإلنفاق العام على السلع االستهالكية وبالتالي إلى ارتفاع معدالت االدخار مما 
ينشط هذه الصناعات والخدمات المتصلة بصناعة السياحة سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر، 

لخدمات المرتبطة بها األمر الذي يتولد عن ذلك اإلنفاق اتساع نطاق العمل في هذه ا لصناعات وا
والمتصلة بصناعة السياحة، ومن المسلم به في نظرية االقتصاد أن كل استثمار جديد يولد عنه إنفاق 

 .جديد فينشئ دخوال جديدة

كما يوجد نوع آخر من اإلنفاق ليس من جانب السائحين الرياضيين أو غير الرياضيين كعائالت 
والصحفيين ورجال السياسة والمناصرين والجمهور الرياضي  الرياضيين والمهتمين باألحداث الرياضية

نما من قبل المستثمرين والدولة كاإلنفاق على إنشاء المشروعات ( أي من عمق البلد المنظم)الداخلي  وا 
الخ، واإلنفاق على ..السياحية مثل الفنادق وقرى اإلجازات والمنتجعات الشاطئية ومدن األلعاب الترفيهية 

نى األساسية ومرافق الخدمات العامة والمركبات الرياضية ذات العالقة، وهذا اإلنفاق يؤدي مشروعات الب
إلى تنشيط الحركة االقتصادية بصورة ملموسة ، ولعل من أهم هذه النفقات التي تنعش الدورة اإلقتصادية 

 : نجد 
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احة والسفر على اختالف اإلنفاق على منظمي الرحالت السياحية داخل الدول السياحية من وكالء السي -
 .أنواعها

 .اإلنفاق على خدمات المطاعم السياحية -

 (الجوي والبحري والبري )اإلنفاق على خدمات وسائل النقل السياحي المختلفة  –

 .اإلنفاق على دخول المتاحف. -

 .اإلنفاق على المشتريات من المصنوعات التقليدية اليدوية -

 .ييناإلنفاق على المرشدين السياح -

 .الخ. ..اإلنفاق على خدمات أعمال الصرافة والتأمين واالتصاالت -

 في التخفيف من البطالة : ثانيا 

تعمل السياحة الرياضية على خلق فرص عمالة متعددة سواء في القطاع السياحي نفسه مثل شركات 
بيع المصنوعات السياحة، المطاعم، الفنادق، شركات النقل السياحي، محالت بيع الهدايا، محالت 

أو في المجال الرياضي كتبادل أو شراء الالعبين والمدربين بين األندية الرياضية .. التقليدية اليدوية
 .المختلفة

ومن خالل نتائج عدد من الدراسات التي أجريت في كثير من الدول السياحية األوروبية واألميركية حول 
ت العديد من الدراسات السياحية قدرة هذه األخيرة على مدى تأثير السياحة الرياضية على العمالة، أكد

في المكسيك أن االستثمار في الفنادق  (Jude) امتصاص العمالة فقد أكدت دراسة أخرى أجراها الخبير
) .يؤدي إلى توفير فرص عمالة بمعدل اكبر من االستثمار في أي قطاع آخر في االقتصاد المكسيكي

 (  90أشرف سمير الميداني ، ص

وتشير الدراسات التي أجريت أن بناء غرفة فندقية جديدة يخلف ثالث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة 
لذلك فإن زيادة تخصيص الموارد الالزمة لتطوير المناطق السياحية خاصة تلك المتعلقة بالمناسبات 

لشواطئ من خالل الرياضية المحلية ، القارية أو الدولية التي تتمتع بمزايا طبيعية ومناخية مثل ا
والجبلية … الرياضات الشاطئية، والجزر والمناطق الصحراوية مثل الراليات كرالي الجزائر، السعودية

 (  29، ص 2991نبيل الروبي ،) …كمنافسات تسلق الجبال

إضافة إلى أن تحفيز القطاع الخاص المحلي واألجنبي على االستثمار السياحي في هذه المناطق 
لعمالة الجديدة وتحول هذه المناطق النائية إلى مناطق جاذبة للعمالة لسكان يضاعف من فرص ا
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 .المجتمعات المحلية ، بعد أن كانت هذه المناطق طاردة للعمالة

لذلك نجد أن السياحة الرياضية تزيد من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة من خالل تكاملها مع 
ية والمشروبات وصناعة األثاث الفندقي وقطاع المصارف القطاعات األخرى مثل الصناعات الغذائ

والتأمين والتجهيزات الرياضية والتدريب الرياضي الذي يعمل على إكساب فرد معين مهارة ومعرفة جديدة 
. 

وهذا يعني زيادة الطلب على هذه المنتجات سواء من جانب السائحين أو من جانب مالكي المنشآت 
فة، األمر الذي سيترتب عليه زيادة االستثمارات في هذه الصناعات من خالل السياحية الرياضية المختل

جديدة ستؤدي أيضا إلى تشغيل عمالة .. إضافة خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء مركبات رياضية ومالعب 
إضافية بغرض زيادة معدالت اإلنتاج لمسايرة زيادة الطلب الناتج عن زيادة اإلنفاق السياحي الرياضي 

ذه المنتجات وهذا ما يطلق عليه في علم االقتصاد االستثمار المحفز والعمالة المحفزة، وتعني أن على ه
كل زيادة في االستهالك من فترة إلى أخرى تتطلب كما إضافيا من االستثمار والعمالة وذلك لزيادة اإلنتاج 

 .ببنفس زيادة االستهالك أو لزيادة العرض بنفس المستوى في الزيادة في الطل

ويبدو من الطبيعي والمنطقي أن زيادة حجم الحركة الفندقية نتيجة ارتفاع معدل تدفق السائحين الرياضيين 
إلى البلد السياحي المنظم تعني زيادة حجم العمالة ألن الرواج الفندقي ينتج عنه تشغيل أعداد متزايدة من 

حقق هدفا من أهداف الخطة العامة للتنمية المواطنين بنسبة كبيرة، ولذلك تنخفض نسبة البطالة، وهو ما ي
 (   40، ص 2999صالح عبد الوهاب ، مصر ، )  .االقتصادية واالجتماعية في أية دولة

وعليه فتحرير الخدمات السياحة الرياضية يزيل القيود المفروضة على تدفقات رؤوس األموال لالستثمار 
لموضوعية على تدفق االستثمار األجنبي في مجاالت خدمات السياحة الرياضية ويضع الضوابط ا

المباشر وبذلك سوف يساهم في دفع التنمية السياحية الرياضية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي 
اإلجمالي، وهو ما يحقق هدفا آخر من أهداف الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في أي 

 .دولة

 ية في جلب العملة الصعبة وزيادة موارد الخزينة العامة للدولة دور السياحة الرياض: المطلب الثاني 

 في جلب العملة الصعبة : اول 

إن ناتج النشاط السياحي هو قيمة بيع المنتج السياحي المباع إلى أعداد السائحين الرياضيين أو غير 
اع رغباتهم السياحية الرياضيين المنتمين عادة لدول أخرى، والذين يدفعون بالعمالت الصعبة، نظير إشب
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الخ، لذا فان السياحة الرياضية تعتبر مصدرا من .. سواء كانت ثقافية أو ترفيهية أو علمية أو بيئية
مصادر الدخل األجنبي فتقاس أهميتها االقتصادية بحجم تأثيرها على ميزان مدفوعات الدول، وهذا الميزان 

لة المنظمة للتظاهرة الرياضية وسائر دول العالم، يمثل قيدا مزدوجا منظما لكافة المعامالت بين الدو 
والنشاط السياحي الرياضي يمثل جزءا من المعامالت غير المنظورة كالمالحة والتأمين والمعامالت 

 (  21أحمد هني ، ص)..البنكية

ري سواء ويتحدد هذا التأثير بالقيمة الصافية للميزان السياحي ونسبتها إلى النتيجة الصافية للميزان التجا
كانت سلبية أو ايجابية، فإذا كانت النتيجة الصافية للميزان التجاري سلبية وكان التأثير الصافي للميزان 
السياحي ايجابيا فأنه قد يغير العجز في الميزان التجاري إلى فائض أو يخفف منه على األقل، أما إذا 

ير الصافي للميزان السياحي في المجال كانت النتيجة الصافية للميزان التجاري ايجابية وكان التأث
الرياضي ايجابيا سيساعد هذا التأثير في زيادة تلك االيجابية في الميزان التجاري، وبالتالي سوف ينعكس 
التأثير إيجابيا على ميزان مدفوعات الدولة ويقصد بالقيمة الصافية للميزان السياحي صافي العملية 

إنفاق المقيمين من المواطنين )فيها اإلنفاق على السياحة الخارجية  الحسابية للمصروفات السياحية بما
وما تحقق من إيرادات سياحية بما فيها عائدات السياحة الوافدة إلى ( واألجانب المسافرين إلى الخارج
 .الدولة المنظمة للمهرجان الرياضي

 في زيادة موارد الخزينة العامة للدولة: ثانيا 

 :دولة السياحية تستفيد من الموارد التاليةإن الخزانة العامة لل

 زيادة حصيلتها من الضرائب المختلفة مثل

 .الضرائب على المواد الغذائية *

 .ضرائب األرباح التجارية والصناعية والمشروعات السياحية عموما *

 ةضرائب الدخول التي تتزايد حصيلتها بتزايد دخول وأرباح المشتغلين بكافة األعمال المتصل *

 .بصناعة السياحة الرياضية

 رسوم التراخيص بمزاولة المهن واألعمال المتصلة بصناعة السياحة الرياضية *

 .الخ.. رسوم تقديم خدمات الكهرباء والمياه واالتصاالت والبريد  *

 .في الموانئ( رسو السفن السياحية)رسوم المالحة البحرية  *

 : خاتمة 
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وسائل الهامة في الترويج السياحي مما أضفي علي السياحة متعة تعتبر السياحة الرياضية إحدى ال
وترفيها تسعي إليه كل الشعوب وقد أصبحت السياحة الرياضية عاماًل مهمًا جدًا في الجذب السياحي مما 
يستوجب على الجزائر الحذو وراء هذا النوع لما له من عائدات إقتصادية للبلد ، واإلستثمار فيه عن 

نجاح مختلف التظاهرات الرياضية  وهو ما سعت إليه طريق توفير ك ل المنشأت الضرورية إلستقبال وا 
مؤخرا من خالل تنظيم ألعاب البحر األبيض المتوسط في والية وهران ، إال أنه ما تم توفيره يبقى ضروريا 

 .  ولكنه غير كافيا

 : قائمة المراجع 

سسة العلمية لإلدارة الرياضية ، اإلسكندرية ، إبراهيم عبد المقصود ، حسن أحمد الشافعي ، المؤ   (2)
0224  

  0221إبراهيم وفاء زكي ، دور السياحة في التنمية ، المكتبة الجامعية الحديثة ، إسكندرية ،  (0)
أمامة سمير حلمي ، تقويم أساليب تسويق السياحة الرياضية في مصر ، رسالة ماجيستر ، كلية  (0)

  0222،  السيحة والفنادق ، جامعة اإلسكندرية
صبحي محمد قنوص ، أزمة التنية ، دراسة تحليلية للواقع السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي لبلدان  (4)

  2999العام الثالث ،القاهرة ، 
صالح الدين عبد الوهاب ، السياحة القومية للتسويق السياحي ، المركز العربي للبحوث والنشر ،  (9)

  2914القاهرة ، 
  0220ياحي رهان التنمية المستدامة ، الجزائر ن الحاج حنيش ، التخطيط الس (1)
  2991نبيل الروبي ، إقتصاديات السياحة في مصر ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، القاهرة ،  (1)
 0224أشرف سمير الميداني ، السياحة الرياضية في مصر ، اإلسكندرية ،  (1)
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تحديات توجه السياحة الرياضية اإللكترونية أللعاب البحر األبيض المتوسط بين : عنوان المداخلة
 ".ولية وهران نموذجا"التقليد والحداثة 

                               عنابة  –معة باجي مختار جا           ملياني نادية :  /د                .          خيمش كنزة /دط

 

 

 

 

 

 

 

 :الملخص

ساهم تطور الطفرة الرقمية على الوصول المباشر للعمالء والتغلغل ببطء في المجال السياحة الرياضية 
 رغم أنها كانت سابقا تعتمد طرق. كغيره من المجاالت، ثم اندفعت بقوة لتغيير العالم وخلق بيئة جديدة

تقليدية في رسم مالمح التجربة السياحية أثناء ألعاب البحر األبيض المتوسط التي تعتمد برنامج يساعد 
الالعبين والمشجعين على االستفادة بالرحلة بالتعرف أكثر عن البلد المضيف من خالل التراث الطبيعي 

ني واالستيعاب بتسهيل آليات إال أن الذكاء االصطناعي استطاع في وقت وجيز دعم فكرتي التب. والثقافي
التكيف الشامل باعتبار أن الالعب أو المشجع أصبح مركز االهتمام واالستقطاب واالبتكار، بعدما 

 .تعززت عالقة العمالء باألجهزة الذكية التي ساعدت في التخطيط الذكي لسياحة رياضية ناجحة وآمنة

 ضية اإللكترونيةالسياحة الرياضية السياحة الريا: الكلمات المفتاحية

Abstract :  

The evolution of the digital boom contributed to direct customer access and 

slowly permeating sports tourism like other fields, and then rushed strongly to 

change the world and create a new environment. Although it used to adopt 

traditional ways of drawing features of the tourist experience during the 

Mediterranean Games, which adopt a program that helps players and fans 
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benefit from the journey by learning more about the host country through 

natural and cultural heritage. However, AI was briefly able to support the ideas 

of adoption and assimilation by facilitating comprehensive adjustment 

mechanisms as the player or promoter became the center of attention, 

polarization and innovation, having strengthened the customer relationship with 

smart devices that helped in the intelligent planning of successful and safe 

sports tourism. 

Keywords : sports tourism eSports tourism, sporting event, sports 

marketing, international experiences. 

 :مقدمة

ا للنشاط السياحي المتنوع من خالل شعبية مختلف أنواعها منذ القدم تعتبر السياحة الرياضية امتداد      
؛ 2912الضاربة عمق الحضارة اليونانية فقد كان أول حدث رياضي أللعاب البحر األبيض المتوسط سنة 

ومع الوقت عرفت تطورا نتيجة التقدم التكنولوجي الذي فاق فيه الذكاء االصطناعي محاكاة العقل البشري 
لعاب اإللكترونية التي أصبحت أهم ركائز السياحة التي تعتمد عليها البلدان في كمنافس من خالل األ

التنمية المستدامة وخلق فضاءات ترفيهية منها الواقعية لتفاعل السياح واحتكاك الثقافات المتواجدة وتبادل 
 .eSportالمعارف والمهارات؛ وافتراضية بظهور اتجاه عالمي كما أطلق عليها 

ر بالذكر أن البحث العلمي والتخصصات األكاديمية ساهمت في تميز نوعية الوسائل بين والجدي      
التقليد على أرضية الميدان؛ ورقمية عبر الشاشات متعددة األبعاد باستخدام رموز إلحداث التفاعل عن 

ثراء ذكاءات المتفرج. طريق مؤثرات لمحاكاة التقاء الثقافات الفعلية الحماسي عن طريق المشاركة : وا 
المباشرة بنقل مشاعره وعواطف في الوقت الحقيقي للحدث الرياضي، واالجتماعي عن طريق خلق فرص 

 New)مليون مشاهد على مستوى العالم   204دوالًرا أمريكًيا مليون ولديها  120التعارف بين األفراد

ZOO, 2018) . 

جميع المحافل الرياضية منذ القدم بتراثها  تعتبر الجزائر من دول البحر األبيض المتوسط وتشارك في     
بالتنوع والمالئم لكل البيئات المتنوعة الجبلية منها، والصحراوية، والبحرية، والبرية، . الرياضي المتميز

وتفتح آفاق . مما يساعد على تسويق أهم المعالم السياحية القريبة من موقع الحدث الرياضي. والجوية
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تحديث آليات الجذب السياحي كمصدر رئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية للتطور الرقمي السياحي ل
 .المستدامة

  :اإلشكالية

ترتكز النشاطات الترفيهية على النشاط البدني الرياضي وتأثيره اإليجابي على النمط المعيشي للفرد،       
كتساب أسلوب حياة مختلف وانخراطه في عالقات تفاعلية مع أفراد آخرين لثقافات أخرى تمكنه من ا

مع احترام عادات وتقاليد المقاصد السياحية التي تم التعرف عليها عن طريق . وطاقة جديدة لمزاولة مهنته
وبالتالي المشاركة الجماعية . التطبيقات الرقمية واتساع دائرة المعارف والعالقات االجتماعية االفتراضية

 .في نجاح التجربة السياحية

ن قياس المعايير األخالقية لأللعاب الرياضية اختلف عما هو سائد في القدم، حيث كان إال أ      
االعتماد الكلي على المحكمين لتطبيق القرارات بعد التشاور، بينما الجدل اليوم حول منح هامش الحرية 

كما أن . للذكاء االصطناعي عبر شاشات ذكية ذات األبعاد المختلفة واالستعانة بها من أجل التحكيم
مهمة اختيار الوجهة السياحية أصبحت أكثر سهولة بالنسبة لالعب أو المتفرج والمشجع، مما ينجم عنه 

زيادة المردودية لصناعة سياحة رياضية ذكية ومشاركة األلعاب اإللكترونية المعبرة على واقع التراث 
 .الثقافي والطبيعي والتاريخ

 بمدينة وهران بعد تأجيلها بسبب  0200عاب البحر المتوسط والجزائر أمام رهان استضافة أل      

 : ومن هنا يأتي التساؤل المركزي Covid-19وباء 

 ماهي تحديات السياحة الرياضية اإللكترونية أللعاب البحر األبيض المتوسط بين التقليد والحداثة؟ -

 :ولإلجابة على السؤال المركزي ارتأينا تتبع الخطة التالية

 :طار المفاهيميأول اإل

 مفهوم السياحة الرياضية وأنواعها1- 2

 مفهوم السياحة الرياضية اإللكترونية-1-2

 مفهوم الحدث الرياضي1-3
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 مفهوم ألعاب البحر األبيض المتوسط1-4

 تجارب دولية: ثانيا

 تجربة البرتغال األولى 1-2

 تجربة اليونان الثانية 2-2

 تجربة اليونان الثالثة 2-3

 يات السياحة الرياضية في الجزائر تحد: ثالثا

 الجاهزية التنظيمية للحدث الرياضي أللعاب البحر األبيض المتوسط  2-2

 جاهزية اإليواء أثناء األلعاب المتوسطية بوهران 0-0

 جاهزية الذكاء الموسيقي وعالقته بالذكاء االصطناعي 0-0

 الخاتمة

 :أول اإلطار المفاهيمي

 هي انتقال الفرد بصفة مؤقتة من البلد الذي يقيم فيه إلى بلد آخر بغرض  :مفهوم السياحة الرياضية

، 2910تهاني ، ) .المشاركة في المنافسات الرياضية أو حضورها وما يصاحبها من نشاطات مختلفة
 ( 029صفحة 

 تصبح الرياضات اإللكترونية لعبة رائعة كعرض منتج سياحي :مفهوم السياحة الرياضية اإللكترونية

 والغرض الرئيسي هذا العمل هو  ونموذج جيد لكيفية إنشاء اتجاه مستقبلي منتجات استهالكية مبتكرة 

هو التحقيق في اإلمكانات للرياضات اإللكترونية في البلدان التي ال يوجد فيها حتى اآلن أي مبادرة 
 لتنظيم 

 .لتنظيم مثل هذه األحداث

 يطور فيها األشخاص ويدربون عقلًيا أو القدرات الجسدية في مجااًل من األنشطة الرياضية التي " :وتعرف
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 (Wagner, M. G, 2007) ".استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 هو عبارة عن نشاط أو مجموعة من األنشطة تحدث على فترات متباعدة شبه : مفهوم الحدث الرياضي

 رياضية وجود نقطة واضحة ومحددة للبدء و منتظمة، ومن أكثر السمات شيوعا للبطوالت و األحداث ال

االنتهاء بناءا على جدولة زمنية ثابتة، وعادة تتواجد أكثر من منظمة ضمن الحدث أو البطولة تتطلب 
 إدارة 

  www.arab.com .فعالة وتخطيطا حريصا والكثير من العمل الشاق

هي حدث رياضي يقام كل أربع سنوات للدول المطلة على : لمتوسطيةمفهوم ألعاب البحر األبيض ا
 البحر 

 بلد من 00تقام كل أربع سنوات بمشاركة ؛ 2992أقيمت أول دورة باإلسكندرية سنة . األبيض المتوسط

. 2921( إسبانيا)الهواة والمحترفين في أنواع مختلفة من الرياضات كانت آخر منافسة في تاراغونا  
 وستكون 

 Games, International Committee of The) .0200في ( الجزائر)ي مدينة وهران ف

Mediterranean) 

تجارب دولية: ثانيا  

 دراسة أولية ": الرياضة والعواطف في إدارة التسويا السياحي "تهتم بدراسة : التجربة البرتغالية 0-2

( Ana ,  João  Peixoto; Bruno,  Barbosa  Sousa)في كرة القدم في البرتغال للباحثين 
اهتمت هذه الدراسة بالجانب النفسي و االجتماعي للسائح المشجع، من خالل االعتماد على أساليب في 
) جذب السياح باستخدام أساليب تنظيمية ذكية تستخدمها العالمة التجارية باستثمار الرأس المال الرمزي

ن طريق كشف آلية تنظيم السلوكيات السياح كمشجعين ترميز الذكاء االصطناعي للعادات والتقاليد  وع
وتفاعلهم دون أن تكون نتاج لقيود ولكن توجيه السلوكيات عن طريق االستخدام الذكي لمختلف األجهزة 

وبالتالي تمرير ثقافة االلتزام والوالء للعمالء الفاعلين . التكنولوجية التي أصبحت األقرب لهم دون وسيط

http://www.arab.com/


 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

203 

 

                                                                                                                                                                                              

والخدمات السياحية وتطوير استراتيجيات قيادتهم طوعا وليس كرها من خالل تكثيف للعالمات التجارية 
رضائهم  (Ana & Bruno, 2021, pp. 367-370) . البحوث النفسية واالجتماعية وا 

السياحة الرياضية في بيئة : سياحة الرياضات اإللكترونية" تهتم بدراسة :التجربة اليونانية األولى 0-0
، اهتمت الدراسة بالبحث عن ( Ioannis A. Nikas and Ioulia Poulaki)للباحثين "  حديثة سياحية

تحديات اتجاه الرياضات اإللكترونية اتجاًها تكنولوجًيا حديثًا موجًها إلى الويب ولديه القدرة على إنشاء 
التقليدية من مع السياحة الرياضية " سياحة الرياضات اإللكترونية"تشابه . منتجات ووجهات سياحية جديدة

نموذج سياحي خاص من خالل دراسة ووصف سياق سياحة الرياضات اإللكترونية، في  تكوين أجل
 السلوك االستهالكي لسائحي الرياضات اإللكترونية؛ األثر االقتصادي، من حيث اإليرادات المتعلقة: إطار

 لكترونية كحدث أو شكل سياحة بالسياحة المنتشرة بشكل أساسي في الوجهة   وحالة سياحة الرياضات اإل 

جراءات تشريعات الرياضات اإللكترونية كرياضة  .بدأت إمكانات ظهورها مؤخًرا، االنتشار الجغرافي، وا 

  (Ana & Bruno, 2021, pp. 367-370).  يحفز زيادة المنظمات والمنتجات الرياضية

السياحة الرياضية في بيئة : إللكترونيةسياحة الرياضات ا" تهتم بدراسة :اليونانية الثانيةالتجربة  0-2
، بحثت الدراسة عن تحديات ( Ioannis A. Nikas and Ioulia Poulaki)للباحثين "  حديثة سياحية
الرياضات اإللكترونية اتجاًها تكنولوجًيا حديثًا موجًها إلى الويب ولديه القدرة على إنشاء منتجات  اتجاه

هذه  تهدف الرياضية التقليديةمع السياحة " حة الرياضات اإللكترونيةسيا"تتشابه . ووجهات سياحية جديدة
الدراسة لتكوين نموذج سياحي خاص من خالل دراسة ووصف سياق سياحة الرياضات اإللكترونية، في 

 السلوك االستهالكي لسائحي الرياضات اإللكترونية؛ األثر االقتصادي، من حيث اإليرادات المتعلقة: إطار

 المنتشرة بشكل أساسي في الوجهة   وحالة سياحة الرياضات اإللكترونية كحدث أو شكل سياحة بالسياحة  

 بدأت إمكانات ظهورها مؤخًرا، من خالل جوانب مختلفة من حياتنا اليومية، مثل النشاط األكاديمي،

جراءات تشريعات الرياضات اإللكترون   .ية كرياضةوالنشاط االقتصادي المكثف، واالنتشار الجغرافي، وا 

من تخصصات األعمال وعلوم الرياضة وعلم االجتماع وما إلى ذلك، على عكس الفطرة السليمة       
التي يمكن للمرء أن يفكر فيها أن تكون الرياضات اإللكترونية جزًءا من الدراسات اإلعالمية أو علوم 

 (Ioannis & Ioulia, 2021, p. 110) الكمبيوتر
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على الصناعة الرياضية العالمية  COVID-19 أثيرت" تهتم بدراسة  :ة الثالثةالتجربة اليوناني 0-2
 Godwell Nhamo ,Kaitano Dube ,David )من طرف الباحثين" والسياحة ذات الصلة

Chikodzi) ودوريات كرة القدم، كانت  0202، نظرا ألهمية األحداث الرئيسية التي تأثرت، أولمبياد ،
قاذ والبحث عن بدائل لصناعة الرياضة للتعافي حيث أتي المواطنون الصينيون هناك حاجة إلى حزم اإلن

لوحظ أن . من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المهرجان وبالتالي تزداد مخاطر االنتشار العالمي
من  (News24, 2020) التجمعات الجماهيرية هي أرض خصبة لالنتشار الفائق لألمراض المعدية

ث الرياضية والسياحة الرياضية تعمل على تعزيز االقتصادات المحلية والوطنية، ألنها المعروف أن األحدا
كان هناك إغالق .  -COVID-19بسبب انتشار . تجلب قنوات إيرادات متنوعة للمجتمعات المضيفة

كان لها آثار على الرياضة هي استخدام  .شبه عالمي لألحداث الرياضية والسياحة الرياضية ذات الصلة
دابير التباعد االجتماعي لتقليل االتصال المباشر والوثيق بين الناس في المجتمع وقيود السفر إلى ت

تقارير، )حيث تم استخدام تحليل المحتوى للوثيقة النقدية . المناطق المتضررة، بما في ذلك الرحالت
ن الفيروس قضى على أثبتت النتائج أ "هو أسلوب جمع البيانات النوعية( مجالت، جرائد وسائل إعالم

لغاء الفعاليات الرياضية وهو ما لم يحدث منذ   20.1عاما وميزانية قدرت ب  204الصناعة الرياضية وا 
 مليار دوالر؛ رغم خسارة شركات التسويق والرعاية في طوكيو 

في ألف في قنبلة بيولوجية بانتشار الفيروس في إيطاليا؛  42كما تسبب المشجعون البالغ عددهم       
مليون روبية  029الصينية لتصنيع الهواتف الذكية، التي رعت البطولة بقيمة  Vivo الهند كانت شركة

برنامًجا تدريبًيا عن ُبعد للحفاظ  Super Rugby league لعبة الكريكت، جنوب إفريقيا نفذت الفرق في
ير يومية عن العافية على نشاط الالعبين حتى خالل فترات اإلغالق وشمل ذلك قيام الالعبين بتقار 

والشكل التالي .  (Godwell, Kaitano, & David, 2020) ودرجة الحرارة للتأكد من عدم إصابتهم
يمثل عينة : 22والشكل رقم . بسبب الفيروس 0202يمثل عينة من الرياضات التي تم الغائها في عام 

 .بسبب الفيروس 0202من الرياضات التي تم الغائها في عام 
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Total number of events cancelled or postponed per major tour   :المصدر

 (PGA Tour, 2020) 

 تحديات السياحة الرياضية الرقمية في الجزائر: ثالثا

و التراث . تتميز الجزائر بكل المقومات السياحية الطبيعية المتنوعة وتنوع تضاريسها وتنوع مناخي    
لثمين، لتكون وجهة سياحية عالمية؛ وهي بصدد استقبال فعاليات ألعاب البحر الثقافي المادي والالمادي ا
بملعب وهران الجديد وهو مركب أولمبي وقد  0200بمدينة وهران ديسمير  29األبيض المتوسطة لدورة 
ثورة رقمية في السياحة كما أشار الخبير "، إال أن تحديات اليوم  تتطلب  2919سبق وان استضافتها في 

من تطبيقات رقمية للسوق و % 92تم تنزيل أكثر من  0229قتصادي مهماه وقد أكد إنه في اال
لحجوزات رحالت الطيران و الفنادق ومسؤولية وزارتي السياحة والصناعات التقليدية ، ووزارة الثقافة وضع 

العتيقة، بنك المعلومات و الترويج الرقمي للمقاصد السياحية على غرار القالع الحضارية والمدن 
 (0202سيد، ) " والحضائر اإلنسانية

 4922يتوقع مشاركة  :الجاهزية التنظيمية للحدث الرياضي أللعاب البحر األبيض المتوسط 2-2
وستقام هذه األحداث . لجنة أولمبية وطنية 01تخصصا رياضيا فضال عن مشاركة  04رياضي ب 

يبين أهم االستعدادات التنظيمية  20والشكل رقم . تقع داخل مدينة وهران مختلفة منشأة 04الرياضي ة في 
 :والتكنولوجية الحتضان الحدث الرياضي



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

206 

 

                                                                                                                                                                                              

 
وكالة ) المكّلف باإلعالم في هذه األلعاب المتوسطّية: من إعداد الباحثتين، المصدر(: 25)الشكل رقم

 (0202األنباء العمانية، 

دث الرياضي و السياحي الذي يحقق التقاء إن المبادرات اإلبداعية الخالقة الساعية لنجاح الح      
ثقافات الشعوب وتبادل القيم اإلنسانية و االجتماعية؛ تبين التضامن االجتماعي بتعاضد وتكافل أفراد 
المجتمع الجزائري بكل فئاته ومستوياته وخلق روح الفريق و العقل الجمعي و االنصهار  بشكل آلي 

وكذلك التضامن العضوي كما أشار اليه دوركايم من خالل ( اضيالتطوع والسهر على تحقيق الحدث الري)
وهذا ناتج عن التخطيط و التنظيم الجيد وتفاوت  (241، صفحة  0202لبصير ، ) تقسيم العمل

حساسها بالمسؤولية ... ( الرقمية الهندسية) المهارات هذا سيشجع التفاف الشركات بمختلف مجاالتها وا 
والتزام المكاتب والوكاالت السياحية بالتنظيم السياحي . لتعاون من أجل نجاحهاالجتماعية تجاه الحدث و ا

 .الرقمي للرحالت لتمكين الضيوف من زيارة أكبر عدد من المناطق السياحية قبل انتهاء الحدث

 2404تستعد فنادق والية وهران الستقبال حوالي  :جاهزية اإليواء أثناء األلعاب المتوسطية بوهران 2-0
 9فنادق : رك في األلعاب المتوسطية، وقد تم ترتيب الفنادق حسب عدد النجوم التي تقيمها كالتاليمشا

وكذا  Oran Bayو AZ Hôtelو Eshraو Rodinaو Le Méridienو Vent-Dôme: نجوم مثل
 Plazaو Liberté Expressوفندق  Phoenix :نجوم نذكر منها 4، فنادق Royal Hôtel فندق

Arzew وPlaza Oran نجوم 0، وأخيرا فنادق: Ibis    ومركبLes Andalouses  سيتم توفير
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اإليواء للمشاركين لمدة أسبوع، كما وستتم تهيئة الغرف بعدد يبلغ نصف عدد المشاركين في كل 
 . كما أنه تم تحديد القدرة االستيعابية لكل فندق. تخصص

 :يجاهزية الذكاء الموسيقي وعالقتها بالذكاء الصطناع 2-2
أللعاب  29لمرافقة مراسيم تسليم الميداليات للطبعة  Jingleكما تم تنظيم مسابقة ألحسن موسيقى       

في عاصمة الغرب الجزائري  0200جويلية  1جوان إلى  09البحر األبيض المتوسط المزمع تنظيمها في 
ترافية عالية مع أن األعمال يجب أن تكون مسجلة وممكسجة باح: وهران ومن شروط هذه المسابقة

ثانية مع إمكانية إرسال أكثر من صيغة  02إمكانية استخدام أنماط موسيقية عالمية حد العمل ال يتعدى 
 .وتوزيع لنفس العمل مع التنويع أيضا

 
 :الخاتمة 

الزالت السياحة الرياضية تحقق نسب عالية لجذب السياح حتى في فترة األزمات بإيجاد الطرق البديلة     
غاللها وكونت التضامن الجمعي من خالل السياحة الرياضية التقليدية التي تعتمد على الفضاءات الست

من أجل التواصل والتفاعل وامتداد هذا التفاعل الذي عمل على تكوين عالقات . المفتوحة والجبلية
األحداث  وصداقات والحاجة الملحة على االلتقاء في مجتمع افتراضي إليجاد أدوات وأساليب مشاركة

أثبت فيه تطور الذكاء االصطناعي عن طريق -Covid -19وفيروس . والتفاعل معها أثناء األزمات
ثراء شبكة العالقات االجتماعية بابتكار الرموز الرياضية  تطبيقات واستشعارات ذكية في محاكاة النوادي وا 

مجاالت عن طريق استغالل وقت إلحياء التراث المادي والالمادي وتعزيز تطوير المهارات في مختلف ال
رغم انهيار اقتصاديات البلدان . الحجر الصحي في التدرب والتعلم الفردي الذي يعود بالفائدة على الجميع

في مختلف المجاالت إال أن الفضاء الرقمي ازداد تطورا في مجال التطبيقات لتسهيل سيرورة األعمال 
. مالمح تنظيمية عالمية جديدة وذكية بعد انتهاء الوباء والتعليم والتدريب عن بعد مما يساهم في رسم

 :ويمكننا اقتراح بعض اآلليات من أجل تحسين خدمات السياحة الرياضية

 وزارة الثقافة، وزارة : تأسيس لجنة تنظيمية عليا إلدارة الحدث الرياضي العالمي من مندوبين من -

 .الداخلية هيئة تنشيط السياحة، وجمعية الفنادق

تجهيز أفالم فيديو قصيرة، وتزويد مراسلي المحطات الفضائية بها واقتناص الفرص ترويج عبر  -
 المحطات 
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 .الفضائية العالمية التي تتميز بارتفاع تكاليف الدعاية واإلعالن

استغالل كل جديد للذكاء االصطناعي ورقمنة المالعب عن طريق اللوحات اإلشهارية وأفالم متحركة  -
ب مهمتها الترويج السياحي آلثار وتاريخ المواقع؛ تظهر أثناء البث المباشر على كافة داخل المالع

 .شاشات المحطات

تصميم وابتكار عدد من الرموز الرياضية من الهدايا التذكارية التراثية المعبرة عن عادات وتقاليد  -
 المنطقة 

 .السياحية الرياضية

 صنع التفرد السياحي؛ والتنويع في البرنامج السياحي بإدارة وقت تزويد المناطق األثرية بأدوات رقمية لت -

 .ذكية حتى يتسنى زيارة أكبر عدد من المناطق

دارة الرحالت السياحية  - استقطاب أصحاب المهارات التصميمية الذكية واستغاللها في تنظيم وا 
 .والرياضية

 ختلف النوادي الفندقية لتجنب الروتين و االستعانة بالرياضات اإللكترونية كتطبيقات افتراضية في م -

إلى أي مدى يمكن لجاهزية : من هنا يتبادر ألذهاننا التساؤالت اآلتية. الملل لدى السياح والرياضيين
ألعاب البحر األبيض المتوسط أن تحقق نجاحا؟ وهل يمكن لسوء التسيير أن يقف حائال بين تطبيق كل 

 التجهيزات التنظيمية والتكنولوجية؟

 :قائمة المراجع

دار : القاهرة. تهاني عبد السالم محمد، الشباب والترويح والحياة(. 2910. )عبد السالم محمد تهاني
 .المعارف القاهرة

. موسوعة علم االجتماع ومفاهيم في السياسة واالقتصاد والثقافة العامة(. 0202. )عبد المجيد لبصير
 .منشورات دار الهدى: عين مليلة

 . مرجع سابق(. 2021. )د لبصيرعبد المجي
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تم ( مصطفى، وق، المحررون. )السياحة الرقمية الرهان الدائم(. 0202, يونيو 0202. )علي نصيرة سيد
 www.elhiwar.dzاالسترداد من 

الجزائرية جاهزٌة في ديسمبر المقبل الحتضان ألعاب " وهران(. 0202, 22 09. )وكالة األنباء العمانية
تم االسترداد من . لمتوسطالبحر األبيض ا

https://omannews.gov.om/Arabic_NewsDescription/ArtMID/437/ArticleID/4130
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 "لكرة القدم لممارسةرياضة  المراهقينالرياضي على توجيه  عالم اإلدور  "

 2 اشو سداويش/د.،0 بن صابر محمد/ ، د2قدور باي بلخير /د

 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم   0 0 2

І – مقدمة: 

نعي جيدا كل هذه الجوانب  البد أن بل بتجزئته نقوم أن نستطيع فال ،ووجدانيا وجسميا عقليا متكاملة وحدة عن عبارة اإلنسان إن   
 والنهوض جميع النواحي من كاملة تنميةة الناشئ تنمية إلى عين االعتبار في التخطيط الى البرامج التي تهدفخذ هذا بأنا، و وتأثيراته

 بها واالعتناء هذا الطفل ومتابعة والدته منذ الطفل نمو مراحل ذلك في ونراعي، فعاال عنصرا فيه الفرد يصبح المستوى الذي إلى بها
 (090، صفحة 2910زهران، )فيها الشعور بالنضج واالستقالل بحيث يكتسب  المراهقة مرحلة في خاصة

 ,rineir, 1980) المجتمع ككل من التبعية التي تفرضها االسرة والمدرسة و التخلص هذا ويسعى المراهق نحو التحرر واالستقاللية و 

p. 193) القومية االخالق بناء في هاما املع تعد الرياضة .والجرائم المخدرات نحو يتجه والسلبي نحو الرياضة يتجه فاإليجابي 
يقول و  ، (490، صفحة 2914بيوكر، ) .المراهق حاجات لتحقيق الوسيلة االرقى هي هذا كل من نستنتج الجريمة عناصر وتقتل

ه كما يحرر طاقت أنه بفضل النشاط البدني يحقق المراهق التحرر من الضغوط الداخلية ذات المنشأ الفيزيولوجي( 2911)كافيقولي 
، فعن  (glali, 1976, p. 91)ويعبر عن مشاكله ومطامحه كما يجعله يعطي صورة حسنة لكينونته الشخصية و حضوره الجسدي 

طريق اللعب يمكن للطاقة الغريزية أن تتحرر بصفة مقبولة وبفضل اللعب والنشاط الرياضي يتمكن المراهق من تقييم و تقويم امكاناته 
، وبما أن التربية الرياضية هي جزء من النظام العام الذي يعمل على (schagen, 1993, p. 379)نية الفكرية و العاطفية و البد

عداد األبطال لزم علينا أن نحيط بهذا الجانب الذي ال يزال يكتنفه الغموض فاألنشطة البدنية والرياضية  (0220، .محمد ز) انتقاء وا 
 ة،  وتساعدهم على تفريغ الشحنات االنفعالية التي تظهر بشكل واضح في مرحلة المراهقةتساهم في تربية التالميذ تربية متكاملة ومتزن

حيث  ،(0221سايح، ) ، إن االتجاهات نحو ممارسة النشاطات البدنية والرياضية نوع من انواع الدوافع المكتسبة(0220اعراب، )
من  فكرة القدم ،(0229رضا، ) مستوى المهارةسن، والميول، و ارات المختلفة كالعتبالجماعات في ضوء  اإلتتنوع مشاركة االفراد و 

فهي من الرياضات الجماعية األكثر شعبية في  ،(0229، .محمد ق) األنشطة التنافسية التي تتميز بتنوع وتعدد المهارات األساسية
فكرة القدم من  ،(0221، .محمد ب) 0221مليون في سنة  002د الممارسين دحيث الممارسين حيث فاق عالعالم، واألكثر من 

سليم، ) السمات النفسيةكما تحتاج إلى مستوى مرتفع من اللياقة البدنية والمهارية و تحتاج الى تضافر أجزاء الجسم كله  يالرياضات الت
و من أع الفرق تشجيخالل متابعة البرامج الرياضية و فئة المراهقين سواء من  قطباألولى التي تستالرياضة  تعتبر كرة القدم و ، (0229

 لها لما المراهقين عند كبيرة أهمية القدم كرة لرياضة (0220) عبده أبو حسن الدكتور يقول ،حيث الممارسة مقارنة بباقي الرياضات
 النمو على الضرورية وتساعده المراهق حاجيات تلبي أنها بوضوح يدل وهذا المجتمع شرائح مختلف من كبير عالمية واهتمام شهرة من
 .والمتوازن دالجي

ر بها وسائل االعالم بصفة عامة واإلعالم الرياضي بصفة خاصة على الكيفية التي تؤثاإلعالم واالتصال ليس هناك اتفاق بين علماء 
ن هناك اجماعا على تأثير تلك الوسائل على جمهورها خاصة أو على نوعية ذلك التأثير بالرغم من أمنها المتلفز على الجمهور و 

ال ضخما صبح تأثير االعالم الرياضي المتلفز على الجمهور مجاألهذا لمخاطبته لقطاع كبير من الجمهور، و  لرياضي نظرااالعالم ا
 (09، صفحة 2991الرحيم، ). قائم بذاته له نظرياته وأبحاثه الخاصة
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سواء كانت هذه العالقة  ،االستجابةثارة و ن خالل العالقة  بين االستذلك معالم يحدث تغيرا في سلوك الفرد و ن االأ" دافيد بيرلو"يذكر 
ال ، و هناك فوارق مميزة بين المراهقين عندما يشاهدون البرامج الرياضية التلفزيونية، (24، صفحة 2991محمد، ) .أو مستثيرةواضحة 

نما ما يختارون من برامج و ن الخالف بينهم في القيم و كمي هو بال شك  ،من سلوكما يترتب عليه المستويات االجتماعية فحسب، وا 
ج هو من البرامخواصهم و ن االثار التي يحدثها التلفزيون على سلوك المراهق هي تفاعل بين أهذا يعني ، و انعكاس لهذه الفروق

منهم برامجه الرياضية على المشاهدين و فتأثير التلفزيون من خالل ، (41، صفحة 2910ميخائيل، ). الرياضية التلفزيونية المشاهدة
 .أخرى نظرا الرتباط الصوت والصورةي وسيلة أعمق من تأثير أقوى وأهقين بالذات المرا

في و ألتلفزيون اكثر مما يقضونه في المدرسة ان بعض المراهقين يقضون من الوقت في مشاهدة أهناك من التعاريف ما يشير الى و  
 (29، صفحة 2911علي، ) .التحدث مع والديهم و عائالتهم

ا مع هذه الفئة بثانويات وهران كأساتذة لمادة التربية البدنية والرياضية، التمسنا أن أغلب المراهقين الذكور يفضلون من خالل تعاملنو 
كرة القدم على باقي الرياضات األخرى، وتظهر جليا تأثيرات متابعتهم االعالمية لبرامج كرة القدم على سلوكاتهم ومظاهرهم مثل تقليد 

 :للمراهق االجتماعيةوانب النفسية و الجيؤثر في عالم الرياضي المتلفز اإل الخ، وبالتالي...رهم أو لباسهم الالعبين في تسريحات شع

:و من هنا يمكن ان نطرح التساؤل   

 عالم الرياضي المتلفز على ميول ممارسة المراهق لرياضة كرة القدم ؟هل يساهم اإل

 :  المصطلحااات األساسيااة للبحااث

 المتلفز ياإلعالم الرياض

وبعرض وتفسير القواعد والقوانين  بالرياضةاألخبار والمعلومات والمعرفة المرتبطة  تنشريعد تلك المنظومة التي  :اإلعالم الرياضي 
وتنمية  ,م الرياضات واأللعاب المختلفة وتحكم المنافسات الرياضية، بغرض نشر الثقافة المرتبطة لدى المواطنين طوالمبادئ التي تن

 ".والحركية وتوجيههم نحو استثمار أوقات الفراغ في متابعة األحداث الرياضية م االيجابية نحو ممارسة أوجه النشاط البدنية تهاهااتج

األخبار والمعلومات والحقائق  مناقشةوتحليل و  عبارة عن عملية نشر المتلفز هو  اإلعالم الرياضي، ف(19، صفحة 2999امام، )
وتنمية وعيه  لمجتمعين الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية للجمهور بقصد نشر الثقافة الرياضية بين أفراد اوشرح القواعد والقوان

 .بطريقة سمعية بصرية من خالل التلفزيون  الرياضي

 هي تلك البرامج اإلعالمية التي تعنى بالرياضة و الرياضيين ويتم بثها بالتلفزيون :  التعريف اإلجرائي

ة إجرائية تتوجه في اتجاه ن الميل هو قو أ :يقول" الالند"ما أمور النفسية  المسلمة االولى التي ال غنى عنها لتفسير األ هو :الميول
 (290، صفحة 2991السواري، ) .يد من العوائق والظروف المعاكسةلكنها تتصادف العدمحدد و 

 .ة كرة القدم نتيجة تأثير االعالم الرياضي المتلفزقوى ونزعات موجهة الى اختيار ممارسالميول هي : التعريف اإلجرائي

التدرج نحو النضج البدني الجنسي  تعني هي لفظة تطلق على الفرد غير الناضج انفعاليا وجسمانيا وعقليا إن كلمة المراهقة:راهقالم 
 (2991الغولي، ) لي،واالنفعالي،والعق
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, طفولة و التي تمتد في العمق بين الحادية عشر و العشرون في المتوسط هي تلك المرحلة التي تأتي بعد ال:  التعريف اإلجرائي 
لتلك  ةيشهد فيها الفرد نموا فيزيولوجيا و نفسيا و اجتماعيا و عقليا و تتسم ببعض المشاكل و الصراعات النفسية المختلفة نتيج

سين في السنة االولى و الثانية ثانوي بين سطى المتمدر ذا مرحلة المراهقة الو التحوالت التي يمر بها المراهق و نقصد بها في بحثنا ه
 سنة  21و  29سن 

П - الطريقة وأدوات: 
 مشكلة البحثالمنهج الوصفي بالطريقة المسحية لمالئمته  نااستخدم: منهج البحث

تترواح  (ثانية سنة أولى، نةس) تلميذ  2902و  ثانويات  20 عددها والبالغ وهران مدينـة ثانويـات بعـض تالميـذ يشـمل: مجتمع البحث
مهاجي محمد  -.تلميذ 921مصطفى هدام  -.تلميذ 901 محمد رويعي-:موزعون كاألتي جنس الذكور ( سنة  29،21)اعمارهم 
  . تلميذ 411الحبيب

 91 مضطفى هدام -. تلميذ 11 محمد رويعي  -:ثالث ثانوياتموزعة على عشوائية، ،اختيرت بطريقة مراهقا212 :عينة البحث
 .تلميذ 41مهاجي محمد الحبيب  -. تلميذ

 :مجالت البحث 

ثانوية مهاجي ، ثانوية مضطفى هدام، ثانوية محمد رويعي)وهران مدينةب  ثانويات ثالث على الدراسة أجريت: المجال المكاني -2
 . (محمد الحبيب

  0229الى  نهاية جوان  0229جانفي  بين بداية  فترة العمل: المجال الزمني-0

 :قمنا بضبط متغيرات الدراسة من حيث : الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث

 البيئة المحيطة ،المستوى الدراسي ،الجنس ،السن

راسات اإلستمارة انطالقا من الخلفية النظرية المتعلقة بهذا المجال و باالستعانة بالد هقد تم بناء هذ: اإلستبيانية االستمارة :أدوات البحث
. نب اجراء الدراسة االستطالعية، الى جايق مجموعة من الخبراء والمختصين، كما تم تحكيمها عن طر بحوث المشابهةالسابقة و ال

 مسبق في تحديد خاصـيتها تكمـن اسـتفهام، شـكل علـى طرحت بسـيطة األسـئلة هي تتألف من عشرون سؤاال مغلقا حيث جاءتو 
 . لألجوبة

و  29مراهقا تتراوح اعمارهم بين  02قمنا بإجراء تجربة استطالعية على عينة مكونة من  :بيانيةستمارة الستالمعامالت العلمية لال
سنة يدرسون في السنة االولى و الثانية ثانوي بثانوية عالل سيدي محمد بوهران، حيث تم توزيع االستمارات عليهم بعد شرح  21

 :ف ونفس التوقيت وبنفس الوسائلتحت نفس الظرو  االفراد على نفس نفس العملية  ت، وبعد أسبوع أعيد طريقة االجابة

تمتع بدرجات ي ستبيانأن اال( 22)، وقد اظهرت النتائج  المدونة ادناه في الجدول رقم "بيرسون" معامل االرتباط استخدمنا :الثبات-2
 .  29عند درجة الحرية  2.40كبر من القيمة الجدولية التي قدرت ب أ وهي  2.10قدر الثبات المحسوب ب ثبات عالية و 

 .الصدق الذاتي –صدق المحتوى : استخدمنا طريقتين: ـ الصدق0
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و ذلك بعرضه على عدة أساتذة و دكاترة و خبراء في مجال النشاط الحركي المكيف و ذوي االعاقة العقلية و :صدق المحتوى -ا
 .التربية الحركية 

التي قدرت الجدولية قيمة و هي اكبر من ال 2.92 ب يمة الصدق المحسوبةقدرت ق 22من خالل الجدول رقم : الصدق الذاتي  -ب
 بدرجة صدق عالية  االستمارة االستبيانية تتمتعبالتالي  29درجة الحرية و  2.29عند مستوى الداللة  2.40ب 

 (0221بلخير، ) عدم التأثر باألحكام الذاتية للمصححين  :الموضوعية-0
 .التأويلغير قابل للتخمين أو  اسئلتها ولة والوضوح والبساطة، كما انبالسه االستباينيةفقرات االستمارة تتمتع جميع 

 يمثل معامل الثبات و الصدا لإلستمارة اإلستبيانية المقترحة ( 22)رقم  جدول

 
 حجم العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

 جدولية.ر.

االستمارة 
 االستبيانية

02 29 2.29 

 

2.10 

 

2.92 

 

2.40 

ПІ –  النتائج : 

 تعرض المراهق لإلعالم الرياضي المتلفز ( 20)الجدول رقم 

 نعم السؤال 
 

 ل

التك % التكرار
 رار

% 

هل  -2
 تشاهد التلفزيون يوميا؟

240 88.75 

18 11.25 
 21.75 04 78.25 201 هل تشاهد أكثر من قناة تلفزيونية في اليوم؟ -0
 38.75 10 61.25 91 التلفزيون خالل أيام الدراسة ؟هل تشاهد -0
هل تحب مشاهدة التلفزيون خالل العطلة األسبوعية  -4

 أكثر من ساعة
221 11.9 90 00.9 

 11.25 18 88.75 142 هل تشاهد التلفزيون في عطلة الصيف ساعات طويلة -9
 25 40 75 120 هل تشاهد برامج رياضة كرة القدم بالتلفزيون باستمرار -1



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

215 

 

                                                                                                                                                                                              

هل تشاهد  البرامج  األجنبية المتعلقة برياضة كرة -1
 القدم اكثر من المحلية ؟

126 78.25 34 21.75 

 11.25 21 88.75 240 هل كرة القدم هي الرياضة المفضلة لديك و التي تحب ممارستها ؟-1
هل انت مواظب على ممارسة كرة القدم مرة واحدة -29

 على االقل في االسبوع ؟
92 57.5 68 42.5 

 11.25 18 88.75 142 هل توقيت بث البرامج التلفزيونية الخاصة بكرة القدم تناسبك ؟ -22
 : نسجل ما يلي ( 20)من خالل الجدول رقم 

في حين تراوحت نسب االجابات ب  ،(بالمئة  11.19)و اعلى نسبة ( بالمئة  91.9)بين ادنى نسبة " نعم"ترواحت نسب االجابات ب
لوسيلة  يتعرضون الثانوية المرحلة تالميذ نأنستنتج ب، وعليه (بالمئة 40.92)و أعلى نسبة  ( بالمئة 22.09)بين ادنى نسبة " ال"

 .أن رياضتهم المفضلة التي تستهويهم هي كرة القدم باستمرار و  التلفاز

 برامج كرة القدم المتلفزة وتأثيرها على ميول المراهق ( 30)الجدول رقم

 عمن السؤال 
 

 ل

 % التكرار % التكرار
 32.5 52 67.5 108 هل يقدم التلفزيون كل ما تحتاجه من برامج كرة القدم؟-22
هل تتوافق برامج كرة القدم التي تبث عبر التلفزيون مع ميولك و -20

 رغباتك؟
220 63.75 91 36.25 

 46.25 14 53.75 11 هل برامج رياضة كرة القدم تلبي احتياجاتك؟-20
 11.25 18 88.75 142 تتنوع برامج كرة القدم لتشمل كل االحتياجات والميول؟-24
 23.75 38 76.25 122 هل تشاهد برامج رياضة كرة القدم بالتلفزيون باستمرار -29
من يقدمون برامج كرة القدم يستخدمون أسلوب واضح -21

 في توصيل المعلومات؟
94 58.75 66 41.25 

برامج توضح العالقة بين ممارسة رياضة كرة  هل يبث التلفزيون-21
 القدم والتمتع؟

92 57.5 68 42.5 

 47.50 76 5 .52 84 هل برامج رياضة كرة القدم تقدم لك معلومات مفيدة؟-21
 42.5 68 57.5 92 هل تعتبر مشاهدة مشاهير كرة القدم حافز لممارستها -29
 23.75 38 76.25 122 ممارسة كرة القدم هل متابعة البرامج الرياضية اثر في ميولك ل-22

 ( :20)رقم  من خالل قراءتنا الكمية لبيانات الجدول

" ال"، في حين تراوحت نسب االجابات ب (بالمئة  11.19)و اعلى نسبة ( بالمئة  90.9)بين ادنى نسبة " نعم"ترواحت االجابات ب
التالميذ المراهقين  معظمان ، وعلى هذا نستنتج من خالل هذه النتائج (بالمئة 41.92)وأعلى نسبة  ( بالمئة 22.09)بين ادنى نسبة 

   ميولتهمتلفز يؤثر في سلوك المراهقين و أن اإلعالم الرياضي المو  قدم كرة رياضة يتابعون باستمرار برامج الذكور
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 I – المناقشة : 
 يتعرضون الثانوية المرحلة تالميذ المراهقين نأبها وتفسيرها أكدت اإلجابات بعد مناقشت( 20)مدونة في الجدول رقم ال نتائجال خالل من

 .وأن رياضتهم المفضلة والتي تستهويهم هي كرة القدم من حيث المتابعة أو الممارسة  باستمرار لوسيلة التلفاز

يتابعون  ذكورالمراهقين الذ التالمي معظمأكدت اإلجابات بعد مناقشتها وتفسيرها بأن ( 20)ومن خالل النتائج المدونة في الجدول رقم 
   . أثر على ميولهم في ممارسة رياضة كرة القدماإلعالم الرياضي المتلفز وأن  قدم كرة رياضة باستمرار برامج

 المراهقين ممارسة ميول في يساهم المتلفز الرياضي اإلعالمتوصلت الى أن  ومناقشتها الدراسة نتائج أن نقول من خالل ما سبقو 
  الذكور لفئة القدم كرة لرياضة

تأثيره على ميول ممارسة المراهقين اإلعالم الرياضي المتلفز و "بعنوان ( 0220:)"كحالوي رشيد"دراسة وتتفق نتائج دراستنا مع نتائج 
هم ن في ممارستاالعالم الرياضي المتلفز يؤثر على ميول المراهقيحيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن  " سنة للرياضات الجماعية 21

 على اثر كبير لها التي المجتمع في الثقافية المؤسسات حدأ يعتبر التلفزيون أن(2990) الطوبجي حسينللرياضات الجماعية، وقد أكد 
 الساعات لقضاء نتيجة السلوك جديدة  من ألنماط اكتسابهم أدى مما بينهم التعليم ومستوى أعمارهم اختالف على أفراده سلوك تعديل
 والحضارة الثقافة على تأثيرا الجماهيرية االتصال أهم وسائل من نهأ قلنا إذا نغالي وال يبثها التي المتنوعة البرامج هدةمشا في الطويلة

سعيد )أن وسائل االعالم من أهم الوسائل لتكوين االتجاهات وترسيخ القيم والعادات ( 0221)وهذا ما اكده سعيد  .عام بوجه واإلنسانية
 (0221، .م

منهم برامجه الرياضية على المشاهدين و تأثير التلفزيون من خالل أن ( 2911)مع ما اكدته سامية أحمد علي  يتوافق كذلك  هذا ماو  
 .الصورةأخرى نظرا الرتباط الصوت و ي وسيلة أعمق من تأثير أقوى وأالمراهقين بالذات 

 : الصةخ –  

 :ما يلي تنا إلىتوصلت نتائج دراسحدود ما أمكن التوصل إليه من نتائج في  

 . قدم كرة رياضة يتابعون برامجباستمرار و  التلفاز يشاهدون ذكورالمراهقين ال معظم-2

 الذكور فئة عند القدم كرة لرياضة المراهقين ممارسة ميول في إسهام له المتلفز الرياضي اإلعالم -0

 .ر في سلوك المراهقين وميوالتهماإلعالم الرياضي المتلفز يؤث-0

 :حاتالقترا

 .المتلفز الرياضي ميدان اإلعالم في المتقدمة الدول طرف من والمتبعة منهجية علمية أسس على رياضية إعالمية سياسة وضع -2

 .القدم كرة رياضة برامج إعداد في علم النفس الرياضياإلعالم الرياضي و  بخبراء ستعانةاإل -0

 .ات مشابهة على فئات عمرية اخرىإجراء دراس-0

I  – حاالت والمراج اإل : 

 .دار الفكر العربي: مصر. االعالم االذاعي و التلفزيون(. 2999. )ابراهيم امام .2



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

217 

 

                                                                                                                                                                                              

واقع االتجاهات نحو ممارسة النشاط (. 0229. )بن صيفية لحسن و شريط محمد المأمون و دريس خوجة محمد رضا .0
المجلة العلمية لعلوم و التكنولوجية . غيرات الثقافيةالبدني الرياضي الترويحي تحت تأثير العوامل النفسية اإلجتماعية و المت

 .21-2، (مكرر 20) 21للنشاطات البدنية و الرياضية ، 
سنة بين  02واقع اختيار الالعبين في كرة القدم الجزائرية تحت (. 0221. )بن نعمة محمد و بن قوة علي و زرف محمد .0

 .41-02، (24)لتكنولوجية للنشاطات البدنية و الرياضية المجلة العلمية لعلوم و ا. المنهج العلمي و التقليدي
 .عالم الكتب: مصر . علم النفس النمو الطفولة و المراهقة(. 2910. )حامد عبد السالم زهران .4
دراسة مستويات الضغط النفسي و عالقتها بالقلق و (. 0229. )خويلدي الهواري سهايلية شكري ومحي الدين جمال سليم .9

المجلة العلمية لعلوم و . عبي كرة القدم من فرق الرابطة المحترفة االولى و الثانية صنف اكابر ذكور دافعية انجاز ال
 .200-221، (20) 21التكنولوجية للنشاطات البدنية و الرياضية ، 

 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة. االعالم الرياضي(. 2991. )خير الدين علي عويس و عطا حسن عبد الرحيم .1
المجلة . اسهامات التدريس بالمقاربة بالكفاءات على مهارة الثقة بالنفس لدى تالميذ الطور الثانوي (. 0220. )حمدزمالي م .1

 .91-19، (22)العلمية لعلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية و الرياضية 
 .ة للكتابالمكتبة المصري: القاهرة. نموذج القدوة في برنامج التلفزيون(. 2911. )سامية احمد علي .1
. اتجاهات الطلبة نحو ممارسة النشاط البدني خارج اوقات الدراسة في ضوء بعض المتغيرات (. 0221. )سمير بن سايح .9

 .001-021، (22) 21المجلة العلمية لعلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية و الرياضية ، 
 .مصر: القاهرة. اسس التربية البدنية(. 2914. )شارلز بيوكر .22
 .مكتبة االنجلو المصرية للكتاب: القاهرة. التاثير و التلفزيون(. 2910. )الحليم سيد و ابراهيم ميخائيل عبد .22
 .عالم الكتب: القاهرة. نظريات االعالم و اتجاهات التاثير(. 2991. )عبد الحميد محمد .20
 .الكتابدار : بيروت. االسس النفسية و التربوية لرعاية الشباب(. 2991. )عمر محمد السواري .20
المجلة . اثر برنامج تربية نفس حركية على بعض القدرات اإلدراكية الحركية لدى المعاقين عقليا (. 0221. )قدورباي بلخير .24

 .219-290، (20)العلمية لعلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية و الرياضية 
ة و اثرها على حالة القلق في مقابلة كرة القدم اللياقة البدنية الخاص(. 0229. )قرين عواد و قاسمي احمد و برية محمد .29

-004، (مكرر 20) 21المجلة العلمية لعلوم و التكنولوجية للنشاطات البدنية و الرياضية ، . على للفتيات صنف كبريات
001. 

ولوجية المجلة العلمية لعلوم و التكن. اسباب تدني الرياضة المدرسية في الوسط المدرسي(. 0220. )كروم محمد اعراب .21
 .19-19، (29)للنشاطات البدنية و الرياضية 

مركز : القاهرة . االعالم التربوي في مجاالت الرياضة و استثمار اوقات الفراغ (. 0221. )ممحمد الحماحمي ، احمد سعيد .21
 .الكتاب للنشر 

 .ية للنشردار النهضة العرب: مصر. التربية الرياضية للخدمة االجتماعية(. 2912. )محمد عادل الخطاب .21
19.  glali, C. (1976). psycologie du sport . paris: c a libraire j grine. 

20. rineir, B. r. (1980). le développement social de l anfant et l andolescent. mardaga. 

21. schagen, v. (1993). role de léducation physique dans le développement de 
la personalité. paris: P.U.F. 
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.دراسة تنظيم االحداث الرياضية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة :  عنوان المداخلة  

 طالبة دكتوراه   جامعة تيسمسيلت   جياللي رزيقة

:ملخص ال  

یم العاب البحر یتناول هذا البحث دراسة تنظیم االحداث الریاضیة الكربى و دورها يف حتقیق التنمیة املستدامة، بدراسة حالة لتنظ
م ، واستنتاج مدى حتقیقها للتنمیة املستدامة بعد هذه االحداث، باإلضافة اىل اخلروج 6266االبیض املتوسط ببلد اجلزائر 

م 6266بدروس لالستفادة من هذه التجارب واخلربات ،كي یتسىن لنا تعظیم املنفعة من استضافة دولة  اجلزائر بوالیة وهران 
یض املتوسط ،ولقد مت االعتماد على جمموعة من التصرحيات و املناشري و املقابالت و اللقاءات الصحفیة أللعاب البحر االب

.املباشرة لرؤساء واعضاء جلنة التنظیم هبدف مجع البیانات وتوظیفها  

 

Résumé: 

Cette recherche porte sur l’étude de l’organisation des grands évènements sportifs 
et de leur rôle dans la réalisation du développement durable, avec une étude de cas 

sur l’organisation des Jeux Méditerranées en Algérie 

 2022 ,et en déduit dans quelle mesure ils atteignent le développement durable 

après ces évènements, en plus de proposer des enseignements pour bénéficier de 

ces  expériences  et expertises ,afin  que nous puissions maximiser le bénéfice de 

l’accueil de l’état algérien dans la wilaya d’Oran 2022 pour les Jeux Méditerrané  
,et un ensemble  de déclarations ,publications, des  entretiens directs avec la presse 

ont été utilisé  pour les dirigeant   et les membres du comité d’organisation afin de 
collecter et d’utiliser des données. 
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:المقدمة   

للمرة االوىل من خالل تقریر  لقد متیزت العقود املاضیة بالعمل التنموي، وبشكل خاص بعد ان مت صیاغة مفهوم التنمیة املستدامة
م عن اللجنة العاملیة للتنمیة و البیئة ،وقد كان مفهوم التنمیة املستدامة مفهوما جدیدا يف 0612مستقبلها املشرتك الذي صدر يف 

.الفكر التنموي ، اذ انه یدمج بني االحتیاجات االقتصادیة واالجتماعیة و البیئیة يف تعریف واحد  

التنمیة اليت تأخذ بعني االعتبار حاجات اجملتمع الراهنة بدون املساس حبقوق االجیال القادمة يف  :"ستدامة باهنا وتعرف التنمیة امل
".الوفاء الحتیاجاهتم  

ومن اهم اخلصائص اليت جاء هبا مفهوم التنمیة املستدامة هو الربط بني  االقتصاد والبیئة واجملتمع، حبیث ال ميكن النظر اىل اي 
  (0).ل منفصل ن فال بد ان تكون النظرة التحلیلیة الیهم متكاملة معامنها بشك

ومن هنا تعد فكرة التنمیة املستدامة معیارا اساسیا الستمراریة اجملتمعات البشریة و السعي لتحقیق حیاة معیشیة افضل ، اذ القت 
اهنا اصبحت شرطا يف تنظیم االحداث الریاضیة اهتماما كبريا عند الدول  واصبحت هدفا جيب حتقیقه يف مجیع  اجملاالت ،كما 

العاب البحر االبیض املتوسط، االلعاب االوملبیة ، كاس العامل لكرة القدم ،  : الكربى ن و اليت تعرف باهنا تنظیم بطوالت مثل 
ة الكربى دائما يف سامهت االحداث الریاضی:"  بان كي مونكاس افریقیا لكرة القدم ، فكما قال االمني العام لألمم املتحدة 

اذ حققت الكثري من املنفعة على الدولة املنظمة هلذا احلدث ، واسهمت يف حتقیق التنمیة املستدامة ،  (.6)" التغیري املستدام 
والسبب یعود اىل التخطیط املسبق هلذا النوع من الفعالیات من الربامج اليت حتاول ان حتقق املنفعة للبلد املستضیف ، حیث بعد 

.ظیم االحداث الریاضیة  الكربى احد اهم االسباب املؤثرة يف حتقیق التنمیة املستدامةتن  

ومن ذلك هتدف هذه الدراسة اىل حتلیل دور تنظیم االحداث الریاضیة الكربى وعالقته بتحقیق التنمیة املستدامة، ودراسة عوائد 
.تنظیم االحداث الریاضیة الكربى السابقة  

،بإجراء دراسة   6266اىل دراسة حالة دولة اجلزائر يف تنظیم العاب البحر االبیض املتوسط بوهران وستطرق يف هذا البحث 
م 6222حتلیلیة نقدیة على جلنة التنظیم لدولة اجلزائر ، وذلك من خالل االطالع على اخلطط االسرتاتیجیة وعالقتها برؤیة اجلزائر 

.، ومدى حتقیقها لالستدامة من خالل تلك اخلطط  

مما سبق تتضح امهیة دراسة هذا البحث لكونه یهتم بدراسة عالقة تنظیم الفعالیات الریاضیة الكربى وحتقیقها للتنمیة املستدامة  و 
.بدراسة حالة التنظیم هلا باجلزائر  
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:اهداف الدراسة   

:هدفت هذه الدراسة اىل    

.ةابراز دور تنظیم االحداث الریاضیة يف حتقیق االهداف املستدام – 0  

االستفادة من جتارب الدول السابقة يف استضافة االحداث الریاضیة الكربى ، و اظهار دور هذه االحداث على حتقیق  – 6
.التنمیة املستدامة فیها  

الكشف عن االسرتاتیجیات اليت تتخذها اجلزائر يف تنظیم الفعالیة الریاضیة الكربى لتحقیق التنمیة املستدامة يف العاب البحر  -2
.م، ومعرفة مواطن القوة والضعف 6266البیض املتوسط بوهران ا  

:اهمية الدراسة   

:تكمن امهیة العصر من خالل   

.ابراز دور تنظیم االحداث الریاضیة يف حتقیق التنمیة املستدامة وكیفیة استغالهلا – 0  

.الستعانة باإلجيابیات   و التخلي عن سلبیاهتاتقدمي خمتلف اخلربات والتجارب السابقة يف تنظیم الفعالیات الریاضیة هبدف ا – 6  

معرفة نقاط القوة والضعف يف اسرتاتیجیة دولة اجلزائر لتحقیق االستدامة يف تنظیم العاب البحر االبیض املتوسط ، وهران  – 2
م6266  

:التساؤل العام  

یكمن دور تنظیم االحداث الریاضیة يف حتقیق التنمیة املستدامة ؟  یم ف  

:ت الفرعيةالتساؤل  

:مما سبق ميكن ان تتحدد مشكلة البحث من خالل التساؤالت الفرعیة التالیة   

هل حققت االسرتاتیجیات السابقة يف تنظیم الفعالیات الریاضیة الكربى النتائج املتوقعة لتعزیز التنمیة املستدامة كما خطط  – 0
 هلا ؟



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202 نفيجا
 

221 

 

                                                                                                                                                                                              

ظیم الفعالیات الریاضیة الكربى لتحقیق التنمیة املستدامة يف تنظیم العاب ما هي االسرتاتیجیات اليت تتخذها اجلزائر يف تن – 6
م ؟6266البحر االبیض املتوسط  وهران   

:ة العامة الفرضي  

االقتصادیة ، االجتماعیة ، السیاسیة ، : هناك دور فعال لألحداث الریاضیة الكربى يف حتقیق التنمیة املستدامة جبمیع انواعها  –
.بیئیةالثقافیة ، ال  

:الفرضيات الجزئية  

هناك اخفاق  يف حتقیق العدید من االسرتاتیجیات السابقة  لنتائجها املتوقعة قبل تنظیمها للفعالیات الریاضیة الكربى  – 0
.لتحقیق التنمیة املستدامة  

ظیم العاب البحر االبیض املتوسط تنتهج دولة اجلزائر العدید من االسرتاتیجیات اليت تسعى اىل حتقیق التنمیة املستدامة يف تن – 6 
.م6266وهران   

:مجالت البحث   

:المجال المكاني و الزماني   

جویلیة   20جوان اىل غایة  62من  " دراسة حالة استضافة دولة اجلزائر أللعاب البحر االبیض املتوسط مبدینة وهران ابتداء
.م6266  

  :منهجية البحث 

.التحلیلي النقدي جبانب منهج دراسة احلالة ن وذلك ملالءمته للموضوعاستخدم يف هذا البحث املنهج الوصفي   

وذلك  املقابالت املباشرة،و   حیث متت االستعانة بأقوال رؤساء وجلنة التنظیم وتصرحياهتم للصحافة من خالل الندوات الصحفیة 
. إلثراء احملتوى العلمي    

:قة المفاهيم والدراسات الساب: الطار النظري للدراسة   

:مصطلحات البحث  
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الذي اصدرته اللجنة  الدولیة للبیئة والتنمیة   *برونتالند*عرفت التنمیة املستدامة من قبل تقریر :  التنمية المستدامة: اول 
باهنا التنمیة اليت تلي احتیاجات احلاضر دون ان یعرض للخطر قدرة االجیال "  : *مستقبلنا املشرتك: * م بعنوان 0612يف عام 

. (2)" التالیة على اشباع احتیاجاهتا   

:ومن هذا السیاق من املهم االشارة اىل ابعاد التنمیة املستدامة واليت تنقسم اىل ما یلي   

یقصد باألحداث الریاضیة الكربى تنظیم بطوالت مثل كاس العامل لكرة القدم : الحداث الرياضية الكبر  :ثانيا 
.  البخر االبیض املتوسط ، دورة االلعاب االوملبیة ، العاب  

ومن ذلك اصبح التنافس على تنظیم االحداث الریاضیة هدفا وطموحا جلمیع الدول ملا مينحه هذا التنظیم من دعایة  
كربى للدولة املنظمة، وینقسم  هذا التنافس العاملي على تنظیم األحداث الریاضیة العاملیة ، ویرافقها زیارات تفقدیة 

. بالتفتیش تابعة لالحتادات الدولیة اليت ختتار الدولة املنظمة تقوم هبا جلان خاصة  

. 

هو االستفادة من كافة االمكانات املادیة و البشریة يف زیادة العائد االقتصادي :  الستثمار الرياضي :ثالثا 
تثماریة  اذ ال تنظر للهیئة الریاضیة من خالل االنشطة الریاضیة املختلفة، وقد اصبحت الریاضة من اهم القطاعات االس

هلا الدول الرأمسالیة كصناعة اسرتاتیجیة تنتج امواال طائلة وحتتاج إلدارة حمرتفة ، كما ینظر هلا رجال االعمال واهلیئات و 
. املستثمرین كمجال للدعایة التجاریة من خالل رعایة االحداث و البطوالت الریاضیة الكربى   

:الدراسات المشابهة   

التنمیة املستدامة اهتمام العامل ، وعقدت الكثري من القمم واملنتدیات العاملیة البحث عن السبل اليت متكن دول استحوذ موضوع 
 العامل من حتقیق االستدامة االجتماعیة 

حتقیق ، اذ بني فیها ان جناح خطط التنمیة يف الدول العربیة یعترب االساس يف " فعالیات االدارة الریاضیة :"دراسة بعنوان  – 0
النمو للمجتمع و نقده، الذي یشمل استثمار القطاع الشباين كراس مال بشري یعزز قدرات اجملتمع االنتاجیة ، وللریاضة دور 

مكمل إلجناح الربامج اليت یتحدد فیها اكثر من جهد وطين، وتويل اجملتمعات العربیة قیمة هذا البعد وفعالیة التوجه اهتماما كافیا 
. (2)هزهتا الریاضیة مادیا وبشریا لتنمیة كفاءة اج  

، واليت اجریت هبدف حتدید عوامل القوة "دراسة حتلیلیة : االستفادة من االحداث الریاضیة الكربى :"دراسة بعنوان  – 6
والضعف اليت متكن الدول املستضیفة لألحداث الریاضیة الكربى من استخدامها        و االستفادة منها عند وضع 
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یات اخلاصة باستضافة الك االحداث ،وقد استخدم حتلیل املضمون عن طریق املقابالت التلفونیة لعدد مخس مسؤولني االسرتاتیج
م ، واليت كانت من اهم نتائجها اليت ذكرت يف عوامل القوة  هي االقتصاد القوي 6202عن تنظیم دورة االلعاب االوملبیة باثینا 
ضافة اىل موقف سیاسي جید ، اما يف عوامل الضعف اليت حددها يف االستفادة من وامتالك بنیة اساسیة من املتطوعني باإل

ضعف البنیة االساسیة وحمدودیتها وحجم مساحة املدینة، وضعف االستقرار : االحداث الریاضیة الكربى فقد جاءت كااليت 
(.2)االقتصادي والسیاسي   

،فأكدت ان استضافة احلدث الریاضي ستحقق العدید نت "الت العاملیة معایري الدورات الریاضیة والبطو :" دراسة بعنوان   – 2
املزایا و الفوائد اليت ستجنیها الدولة املضیفة، فهي عبارة عن ارث ملدي وارث معنوي ،من املنشآت الریاضیة اجلیدة ، 

البطوالت الكربى ميكن ان تنظم والتحسینات اليت تطرا علیها، وسینعكس ذلك باإلجياب على اجملتمع  ، كما انه ثبت مثل هذه 
(.2). بشكل جید ، طاملا كان هناك ختطیط جید  

 تأثري، اذ هدفا تلك الدراسة اىل تقییم "نظریة العالقة بني االحداث الریاضیة الكربى واالستدامة االجتماعیة : " دراسة   - 2
ان االحداث : ، واسفرت الدراسة عن النتائج التالیة االحداث الریاضیة على التنمیة االجتماعیة ومدى تلبیتها مطالب اجملتمع 

.  (2. )الریاضیة سامهت بشكل سليب يف االستدامة  االجتماعیة يف الدول املستضیفة   

:   تنظيم الحداث الرياضية  والتنمية المستدامة   

:تنظیم االحداث الریاضیة   

ضرها عدد كبري من املشاهدین وحتظى باهتمام اعالمي وطين یقصد بتنظیم االحداث الریاضیة الكربى باهنا احداث ریاضیة حي
باهنا سلسلة من املنافسات الریاضیة اليت تقام بني " : "امني حممد الظفر "كما یطلق علیها الدورات الریاضیة ، ویعرفها (. 1)ودويل 

وهي وسیلة للتعبري عن الكثري . جهم جمموعة من الوحدات افرادا كانوا او مجاعات بقصد حتدید الفائزین من بینهم  حسب نتائ
من احلاجات الضروریة لألفراد ، وقد تكون الدورة الریاضیة على مستوى حملي ضیق كبطولة املنطقة او على مستوى حملي یشمل 

لعامل الدولة كلها او على مستوى اقلیمي ، حبیث یشمل االقلیم كدورة البحر االبیض املتوسط او على املستوى العاملي كبطولة ا
(.6)مثل الدورات االوملبیة   

:مراحل االحداث الریاضیة الكربى   

مرحلة تعبئة النماذج واستكمال كل املستندات  للتقدم بالطلب يف وقت حمدد من قبل االحتاد :  المرحلة الولى
.واللجنة االوملبیة ، ويف هذه املرحلة تقدم الدولة الضمانات اليت تدعمها  
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لزیارة ( جلنة التفتیش ) هذه املرحلة یتم التقییم االويل من قبل اللجنة االوملبیة واالحتاد الدويل  يف :المرحلة الثانية 
.الدولة وتقییم منشاهتا ومناقشة حمتویات امللف   

( 02)تتم عن طریق املكتب التنفیذي او جملس االدارة يف االحتاد الدويل  ( االختیار) مرحلة الرتشیح  :المرحلة الثالثة  

:  تنمية المستدامة ال  

اطلق علیها العض من قبل مصطلح التنمیة املتواصلة والتنمیة املستمرة ومجیعها مستمدة على مبدا واحد وهو االستغالل االمثل 
للموارد والثورات بطریقة ال تستخف بقدرة االجیال القادمة على تلبیة حاجاهتا من املوارد الطبیعیة ومن هذا السیاق من املهم 

:ارة اىل ابعاد التنمیة املستدامة واليت تنقسم اىل ما یلياالش  

تعرف باهنا التنمیة اليت تتحقق يف ظلها العدالة يف التوزیع وایصال اخلدمات : الستدامة الجتماعية  –(  2
یث یشارك االجتماعیة كالصحة والتعلیم و الثقافة والریاضة اىل حمتاجیها باملساواة ، كما ینبغي ان تكون باملشركة حب

الناس يف صنع القرارات التنمویة اليت ستؤثر على حیاهتم، كما ان االستدامة االجتماعیة تركز على مبادئ العدالة 
االجتماعیة وحتسن نوعیة احلیا ة ومن ذلك اصبح االمسان احملور االساسي للتنمیة و هو وسیلة وهدف يف ان واحد ، 

.وذلك بتوسیع اختیارات ونطاق قدرته  

یقصد باالستدامة االقتصادیة باهنا هي التنمیة اليت تعتمد على انتاج السلع و :  االستدامة االقتصادية –( 0
اخلدمات بشكل مستمر وحتافظ على مستوى قابل لإلدارة من التوازن  االقتصادي ومتنع حدوث اي خلل اجتماعي 

ألطول فرتة ممكنة، ومن خالل ذلك یتم تركیز  ینتج عن السیاسات االقتصادیة وحيقق االستمراریة بتعظیم االقتصاد
.االستدامة االقتصادیة على السعي يف حتقیق االهداف االقتصادیة  

یقصد هبذا البعد من االستدامة باهنا النظام الذي حيافظ على قاعدة ثابتة من املوارد الطبیعیة ویقوم :  الستدامة البيئية –( 3
وي وانتاجیة الرتبة واالنظمة البیئیة الطبیعیة االخرى اليت ال تصنف كموارد اقتصادیة ، ومن ذلك حبمایة  التنوع احلیوي واالتزان اجل

ویقصد هبا النظام البیئي : كما اهنا تعتمد على مفهوم احلدود البیئیة .تركز االستدامة البیئیة على ضمان محایة الطبیعة ومواردها 
الك واستنزاف املیاه وامناط االنتاج السیئة وقطع الغابات واجنراف الرتبة، وجتاوز الطبیعي الذي له حد ال ميكن جتاوزه من االسته

 -هذا احلد سیودي اىل اعاقة االستدامة البیئیة والنظام البیئي على حد سواء ،اذ ینعكس بشكل سليب على بقیة اجملاالت 
ل من فرص التطور والتحدیث السیاسي واالقتصادي ویعیق حركة و خطط االستدامة املستقبلیة ویقل -االقتصادیة واالجتماعیة  

وهذا ما حتاول جتنبه الدول من خالل .واالجتماعي الذي یضع الدولة يف موقع حساس وازمات وحاجة اىل املدیونیة اخلارجیة 
.دولةالتخطیط االسرتاتیجي والرامج اليت تساعد يف جنتح عملیة االستدامة يف مجیع اجملاالت واملیادین يف مؤسسة ال  
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:وتراعي التنمیة املستدامة االسس التالیة   

احلفاظ على خصائص املوارد الطبیعیة  ومستوى ادائها اخلیايل و املستقبلي ، حبیث ان ال ترفع مستوى معیشة مواطين الیوم  – 0
.على حساب مواطين الغد  

ث اهنا تسعى لتحسني الظروف املعیشیة للمواطنني الرتكیز على النمو االقتصادي من حیث نوعیته  وكیفیة توزیع عوائده، حبی – 6
.من حیث الصحة و التعلیم وذلك عن طریق الربط بني سیاسات التنمیة و احلفاظ على البیئة  

اعادة النظر ألمناط االستثمار احلالیة بشكل عام واهلیاكل الصناعیة القائمة بشكل خاص ، وذلك باستخدام التكنولوجیا  – 2
ة مع ظروف البیئة وحتد من مظاهر التلوث و االخالل بالتوازن البیئي ، ومن ذلك حتافظ على استمراریة املوارد احلدیثة املتوافق

.الطبیعیة  

.عدم االكتفاء بتعدیل امناط االستثمار وهیاكل االنتاج ، وامنا یلتزم ایضا بتعدیل امناط االستهالك السائدة  – 2  

. ود على اجملتمع من نفع للوصول ألهداف التنمیة املستدامةیشمل كل ما یع: توسیع نطاق العائد  – 2  

:تشمل التنمیة املستدامة على جمموعة املبادئ العامة  التالیة *   

.التكلفة والعائد تقسم بالعدل: عدالة التوزیعال -0  

ستهدفة وتشجیعهم يف وذلك من خالل متكني السكان بإشباع اجتاهاهتم من خالل مشاركة الفئات امل: التمكن واملشاركة – 6
. مجیع مرحتل التنمیة  

تغیري السلوكیات الفردیة و اجملتمعیة وذلك ملالءمة احتیاجات التنمیة املستدامة ، من خالل مراجعة القیم والسلوكیات  – 2
.اخلاصة بأفراد اجملتمع ودعم املؤسسات اليت تعمل على توجیه االستثمارات لتحقیق التنمیة املستدامة  

.ام الثقافات احمللیة ، واليت جيب ان تتالءم مع ثقافة اجملتمع احمللي من خالل افكار تنمویة احرت  – 2  

:هداف التنمية المستدامة ا  

.البیئة علىاهداف ختطیطیة تتعلق باحملیط احلیوي مثل احملافظة  – 0  

.اهداف ختطیطیة هتتم بالتكنولوجیا املستخدمة – 6  
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.ط االجتماعي اهداف ختطیطیة هتتم باحملی – 2  

:ابعاد التنمية المستدامة   

.یتماشى هذا البعد مع املدخل السیاسي للتنمیة حیث یؤخذ بعني االعتبار النظام السیاسي للبلد: البعد السياسي – 1  

االخالل یركز هذا البعد يف مقدمته على االهتمامات القومیة ، حیث ان استنزاف البیئة واهدارها یودي اىل :  البعد البيئي – 2
.بتوازنه ، ومن مث یؤثر بشكل سليب على لتنمیة  

.یعين هذا البعد ان یتم تزوید االجیال القادمة مبقدار من راس املال بقدر ما یتاح لألجیال احلالیة :البعد االقتصادي  – 2  

ن خالل االستثمار يف التعلیم یركز هذا البعد يف االستدامة االجتماعیة على تنمیة املوارد البشریة م:  البعد الجتماعي – 4
.واالسكان وغريها من عوامل حتسني استغالل املوارد البشریة يف اجملتمع  

: 6266جویلیة  20جوان اىل غایة  62تنظیم العاب البحر االبیض املتوسط يف بلد اجلزائر ،وهران من   

البیض املتوسط ،من قارات اسیا، افریقیا ، اوروبا هي حدث ریاضي یقام كل اربع سنوات ، ویشارك فیه الدول املطلة على البحر ا
م، حیث اقرتحها حممد طاهر باشا  رئیس اللجنة االوملبیة املصریة ، 0621نشأت فكرة اقامة البطولة يف دورة األلعاب الصیفیة .

. ریاضة خمتلفة 02ول تنافست يف د  02م  باإلسكندریة  بلد مصر مبشاركة 0620وعقدت ألول مرة يف عام   

م 6260م ، اليت كانت مربجمة يف 6266وتعد هذه الدورة التاسعة عشر لأللعاب املتوسطیة اليت ستنظمها اجلزائر بوالیة وهران 
.واجلت بسبب تفشي فريوس الكورونا    

بانیا ، فرنسا ، البانیا ، اجلزائر ، اندورا ، البوسنة واهلرسك ، قربص، كرواتیا ، مصر ، اس: دولة وهي  62ويف هذه الدورة ستشارك 
، الربتغال ، (مونتینیغرو) الیونان ، ایطالیا ، كوسوفو ، لبنان ، لیبیا ، مقدونیا الشمالیة ، مالطا ، املغرب ، موناكو ، اجلبل االسود 

. سان مارینو ، صربیا ، سلوفینیا ن سوریا ، تونس ، تركیا  

:الستنتاجات   

.تجارب السابقة اليت واجهتها الدول اليت نظمت احداثا ریاضیة كربى من قبلعلى استفادة دولة اجلزائر من ال التأكید – 0  

م من خالل فتح اجملال ملشاركة املقاولني 6222تسعى جلنة التنظیم لدعم النمو االقتصادي والذي یتماشى مع رویة اجلزائر  – 6
.اضیة الری املنشآتوالشركات احمللیة يف انشاء البنیات التحتیة وتوفري املرافق و   
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.للشركات احمللیة عن طریق عقد حتالفات شراكة جتارهباهناك اهتمام ملحوظ باالستفادة من الشركات الدولیة الرائدة ونقل  – 2  

: التوصيات  

.العمل على االستفادة من احلدث على املستوى الداخلي  – 0  

م 6222كربى وبیان دورها كعامل مهم حيقق رؤیة اشراك افراد اجملتمع وتوعیتهم بأمهیة استضافة االحداث الریاضیة ال – 6
.ویساعد على حتقیق التنمیة املستدامة  

التسویق الستضافة العاب البحر االبیض املتوسط وذلك عن طریق احلمالت التوعویة بأمهیة هذا احلدث واملبادرات اليت  – 2
. جتذب اهتمام مجیع فئات اجملتمع وتسلیط الضوء على الشباب والنشء  

:صادر والمراجع الم  

.00م، العامل لیس للبیع ،خماطر العوملة على التنمیة املستدامة، اململكة االردنیة اهلامشیة ، عمان 6222وردم حممد علي  – 0  

برنامج االمم املتحدة ، الریاضة من اجل التنمیة و السلم ، قیمة تنظیم االحداث الریاضیة الكربى  من اجل التنمیة  – 6
.املستدامة  

م، العامل لیس للبیع ،خماطر العوملة على التنمیة املستدامة، اململكة االردنیة اهلامشیة ، عمان 6222ورد يف حممد علي  – 2  

.0ط .م، فعالیات االدارة الریاضیة ، الكویت ، شركة ابو النعمان للنشر و التوزیع 0616العبد اجللیل كامل  – 2  

.االستفادة من االحداث الریاضیة الكربى  م،6206لكوستاس كارادیكاس ، واخرون  – 2  

من معایري ادارة الدورات الریاضیة والبطوالت العاملیة ، مصر االسكندریة ن دار الوفاء 6202مصطفى حممود حسن عبد اهلل  – 2
.دنیا  

.6226م، نظریة العالقة بني االحداث الریاضیة الكربى حلقیق االستدامة 6226مسیث اندریو  – 2  

.م6202ة االمم املتحدة للرتبیة و العلم والثقافة ، املؤمتر الدويل اخلامس لوزراء  وكبار املسؤولني عن الرتبیة و الریاضة منظم – 1  

من معایري ادارة الدورات الریاضیة والبطوالت العاملیة ، مصر االسكندریة ن 6202ورد يف مصطفى حممود حسن عبد اهلل  – 6
.دار الوفاء دنیا  
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ة الجزائر لأللعاب الولمبية للبحر البيض بمدينة وهران لتحقيا التنمية المستدامة في أطار تنظيم دول"

".م0200تأثير الحرب الروسية ا الوكرانية   

عبداهلل حسين الكبسي   جامعة صنعاء      الجمهورية اليمنية/ د  

 
 :مقدمة

( بمدنية وهران( 29)الدورة )المتوسطية  اذا كان الهدف الرئيس من تنظيم دولة الجزائر لأللعاب االولمبية
هو ترسيخ تحقيق التنمية المستدامة في كل ابعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية وضمن ترسيخ التنمية 
المستدامة، وهذا الترسيخ لألخيرة كان من العوامل التي ساهمت في اختيار دولة الجزائر لتنظيم التظاهرة 

م ،فان 0200الى عام ( 29)م والتي تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد 0202سطية االولمبية لأللعاب المتو 
اختيار الجزائر ليس فقط باعتبار اقامة االلعاب الرياضية االولمبية كاهتمام رياضي وانما ألنه أهم اهداف 

سيا كل من التنمية المستدامة واقامت التظاهرات الرياضية الكبرى وكذلك ما تجسده دولة الجزائر سيا
 ". السالم ونبذ العنف وتعايش االمم كثقافة مختلفة"ودبلوماسيا وفي بعدها االفريقي والعربي والعالمي هو 

وعلية فان اقامة تنظيم االلعاب االولمبية في وهران الجزائر قد جاء في واقع وراهنيه ما يشهده العالم من 
ية هذه المداخلة تأتي من راهنيه وواقع تأثير هذه ولذا فان اهم. حرب روسيا مع البلدان الغربية في اوكرانيا

الحرب على التنمية المستدامة عالميا وانعكاسات هذا التأثير على تنظيم الجزائر لهذه التظاهرة الرياضية 
 xi.الكبرى

المتواصلة والمستمرة فأن تعريف االصطالحي يعني  xiواذا كان البعض يسمي التنمية المستدامة بالتنمية
ل االمثل للموارد واالمكانيات بطريقة ال تخل بقدرة االجيال القادمة على تلبية احتياجاتها من االستغال"

وبمنظور تحليلي شامل جاء هذا التعريف للتنمية المستدامة بخاصية الربط العضوي بين " الموارد الطبيعية
يات التنمية المستدامة المعلنة االقتصاد والبيئة والمجتمع والتي شملها االعالن العالمي واستراتيج: ثالثية

البعد السياسي ، البعد البيئي ، :)كأسس ومبادى عامة واهداف في أطار رباعية االبعاد للتنمية المستدامة 
 xi(.البعد االقتصادي ، البعد االجتماعي

ية هو تنظيم بطوالت مثل كاس العالم أو دورة االلعاب األولمب: فان مفهوم التظاهرات الرياضية الكبر 
" كأحداث رياضية يحضرها عدد كبير من المشاهدين وتحظى باهتمام إعالمي وطني ودولي يعطي 

سلسلة من المنافسات الرياضية التي تقام بين مجموعة من الوحدات افراد كانوا أو جماعات بقصد تحديد 
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تالل مساحة طريقة اح"االصالحي هو وكذلك فالتعريف " الفائزين من بينهم أو ترتيبهم حسب نتائجهم
بوسائل محددة من قبل ومقبولة من الكل بينما التظاهرات الرياضية فهي تختلف عن غيرها بطابعها 

البدني الذي يكون المنافسة فهي خاضعة لشروط خاصة بها منها ما هو متعلق بشرعيتها اتجاه السلطات 
الرياضية الكبرى ولها طرق  وهناك معايير للتظاهرات xi.المعنية ومنها ما هو متعلق بالطابع الرياضي

 .لتنظيمها وأهدافها
التحليلي ـ )وفي ضوء تحديد موضوع الدراسة ومفاهيمه في هذه المقدمة فأن الباحث استخدم المنهج 

 : لدراسة الموضوع والذي أحدد اشكاليته بالسؤالين التالين وهما( الوصفي
تدامة عالميا وانعكاساتها على تنظيم الجزائر ماهي اثار الحرب الروسية الوكرانية على التنمية المسـ 2

ما هو أثر تنظيم دولة الجزائر لأللعاب الولمبية المتوسطية ـ 0 .م0200لأللعاب الولمبية المتوسطية 
 .م في تحقيا التنمية المستدامة0200وهران 

لفصلين ـ الذين وفي ضوء ثالثية الموضوع والمنهج واالشكالية فان االجابة على االشكالية ستكون في ا
 :سبقهما مقدمة ولحق بهما استنتاجات ختامية ـ وهما

تنظيم دولة الجزائر لأللعاب الولمبية المتوسطية لمدينة وهران لتحقيا التنمية : الفصل الول
 .م0200المستدامة 

تنظيم  اثار الحرب الروسية الوكرانية على التنمية المستدامة عالميا وانعكاساتها على: الفصل الثاني
 .م0200الجزائر لأللعاب الولمبية المتوسطية 
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ا وهران لتحقيا 0200تنظيم دولة الجزائر لأللعاب الولمبية للبحر البيض بمدينة ا: الفصل الول
 .التنمية المستدامة

عداد المخططات البيئية أن تنفيذ االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة سمح في ا
المؤطره لمنهج العمل المستقبلي بهدف تغطية االشكالية البيئية في مختلف ابعادها وايجاد الحلول والبدائل 

الكفيلة بتسويتها او الحد من تدني مستواها هذه االستراتيجية اعادة توازن توزيع النشاطات والسكان 
نعاش المناطق ووسائل التنمية التي تمتد على الجغرافيا الس كانية الجزائرية لمكافحة اسباب النزوح الريفي وا 

المهملة والمحافظة على البيئة في المدن الحضرية وتنظيمها وفي إطار البعد المغاربي والمتوسطي 
واعطت نتائج  02واالفريقي والدولي وقد تسنى انجاز االعمال التنموية ضمن تطبيق جدول اعمال القرن 

الفقر والسيطرة على التحوالت الديموغرافية والحماية واالرتقاء بالوقاية الصحية وتحسين جديرة في محاربة 
ويتضح ان اللجنة المنظمة بإدارة  xi.المستوطنات البشرية واالدماج في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالبيئة

خطيطها لالستثمار في م في وهران الجزائر والمتعلقة بادراه ت0200االرث الرياضي لأللعاب االولمبية 
قبل بدا ( 29)كافة االصول واالستحقاقات الخاصة باأللعاب الرياضي االولمبية للبحر االبيض الدورة 

االلعاب واثناء التنفيذ واالستفادة لما بعد الحدث وليمتد من مركز تنظيم االلعاب والى محيط االستفادة 
وانجاز ( 29)استفادت من تنفيذ مشاريع تنظيم الدورة  السياحية واالقتصادية لكل مدينة وهران وذلك عندما

كهياكل منتشرة في ( نجوم9)مؤسسات فندقية ضخمة على غرار الشيراتون والرويال والفنادق العالمية 
ومرورا بالكورنيش الوهراني ووصوال الى غاية ( أحمد بن بلة)مناطق متفرقة انطالقا من المطار الدولي 

يشهد توسعا عمرانيا ولذا فان استفادة مدينة وهران من تأثير تنظيم االلعاب اقصى شرق الوالية الذي 
االولمبية تجلى في المحافظة على المياه والطاقة والبيئة الساحرة وانشاء شبكة طرق ومواصالت وسيجعل 

لمرئي مدينة وهران من أفضل المدن المستضيفة لأللعاب الدولية واالولمبية والقارية وسيتجلى االرث غير ا
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من خالل الرأسمال مال االنساني للجزائريين وهو شعورهم بالفخر لتنظيم الدورة كبلد مستضيف خاصة وان 
تنظيم االلعاب االولمبية سيتم بإقامة احتفاالت الجزائر باالستقالل وبالشباب هو ما سيجعل الحدث 

 . للمالءين من المشاهدين الرياضي االولمبي احتفال رسمي وشعبي ورياضي يتم نقلة  عبر التلفزيون

 : اليات ترسيخ الستراتيجية الجزائرية لتحقيا التنمية المستدامة: المبحث الول 

أن دولة الجزائر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي استمدتها من مبادى ومعاهدات واتفاقات دولية 
وبهدف ادماج البيئة والتنمية في  xi.هاانطالقا من تحديد سلسلة المخاطر البيئية والعمل على الحد من

عملية اتخاذ القرار للسلطات العمومية فقد تم االعتماد على مؤسسات لحماية البيئة وكذلك اصدار ترسانة 
تحدد أهداف التنمية المستدامة وقد تم االعتماد على تجربة التخطيط المركزي والالمركزي وكذلك  xiقانونية

 .xiلتحسين خريطة الفقرتم ادارة تدبير الشأن العام 
 :سيتضمن المبحث الول الفقرتين التاليتين .وفي إطار العملية التشاركية مع المجتمع المدني

 :المرجعيات الدولية لالستراتيجية الجزائرية للتنمية المستدامة: ا الفقرة الولى
لي والتي أعتمدها المجتمع تسهم الجزائر في تنفيذ أهداف ومبادي المعاهدات واالتفاقيات في اطارها الدو  

 :الدولي أهمها
والذي ادخل في مبادئه اهتمام الجنس البشري بالتنمية المستدامة وتحقيقها بحماية البيئة : xiـ اعالن ريو2

 xi.وتحقيق التوازن البيئي وتهيئة الظروف التي تتيح إعطاء الموارد الطبيعية لألجيال الحاضرة والمستقبلية
التي ألزمت جميع البلدان النامية الوصول الى الموارد الالزمة لتحقيق التنمية : اخـ اتفاقية تغير المن0

 .االجتماعية واالقتصادية المستدامة
 .9/1/2990ـ اتفاقية التنوع البيولوجي بتاريخ 0
 xi.ـ اتفاقية االمم المتحدة ضد التصحر والجفاف في افريقيا4
 (.CDD)ـ استراتيجية التنمية المستدامة 9

اد هذه االستراتيجية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وتتمثل اهدافها الرئيسية في تحسين اعتم
الصحة ونوعية الحياة والحفاظ على انتاجية راس المال الطبيعي وتحسينه والحد من الخسائر االقتصادية 

ستراتيجية الوطنية الى تكريس التنمية وترمي اال xi.وتحسين القدرة التنافسية وحماية البيئة االقليمية والعالمية
 .المستدامة في اهدافها وابعادها االقتصادية والبيئة واالجتماعية والسياحية

اإلطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي للتنمية المستدامة في الجزائر انطالقا من : الفقرة الثانيةـ 
  .معالجة المشكالت البيئية
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تزايد السكان والتوسع العمراني على : التصحر والجفاف ــ:اطر البيئية واهمهاانطالقا من تحديد سلسلة المخ
االراضي الزراعية ـ  التلوث ـ  تلوث للهواء من السيارات والنفيات الصحية والفضالت السامة وتلوث المياه 

اعية وتسرب الجوفية ـ تلوث مياه الشرب الناتج من االنشطة االقتصادية ونفاياتها الصلبة والسوائل الصن
الغازات للمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية من االراضي ومخلفات الصناعة النفطية واستخدام خدمات 

اعتمدت على تجربة حديثة )واعتمادا على اليات التخطيط المركزي والالمركزي . الطاقة غير النظيفة
زي واعطاء صالحيات معتبرة في للتخطيط المركزي بطابعة الشمولي والقطاعي وكذلك التخطيط الالمرك

 (. شغل المجال أحد المكونات األساسية وانجاز عدة أعمال في قطاعات بيئية مختلفة
والتي تتمتع باالستقالل )كتابة الدولة للبيئة : وتشكيل أهم مؤسسات تدبير الشأن البيئي وحمايته وهي

جهاز للتشاور المتعدد والقطاعات )تمدة ، المجلس االعلى للبيئة والتنمية المس(المالي والسلطة العامة
، الصندوق الوطني للبيئة وازالة التلوث، المجلس االقتصادي واالجتماعي الوطني (وبراسة رئيس الحكومة

وعلية فقد تم تحديد أهداف االستراتيجية للتنمية الجزائرية ضمن اإلطار ( مؤسسة ذات صبغة استشارية)
 .التشريعي والقانوني

، قانون تشجيع االستثمار وحماية البيئة رقم xi.م0220ن قانون حماية البيئة سنة م 0ـ المادة 
 xi.م للتنمية السياحية المستدامة ومناطق التوسع0220ـ قانون xi(.تهيئة االقليم)م0222

الدورة )تنظيم مدينة وهران الجزائرية لتنظيم اللعاب الولمبية للبحر البيض المتوسط : المبحث الثانيـ 
 .وآثارها اليجابية على التنمية المستدامة كارث رياضي مستدام( 25

تعتبر وهران عاصمة اقتصادية حيث اكدت في وقت سابق انها عاصمة اقتصادية عندما حظيت في 
في ( 21" )جيتال"م وكذلك حظيت بالندوة الدولية للغاز 0221احتضان قمة االوبيك المنعقدة في نهاية 

وكقيمة مضافة اقتصادية في استثمارها الرياضي الذي سيمنح االثار م وكسبت الرهان 0222سنة 
االيجابية على التنمية المحلية على مستوى واليات مدينة وهران وعلى المستوى الوطني لدولة الجزائر 

فما هي الفكرة لالستفادة من ( 29)بتنظيم االلعاب الرياضية االولمبية للبحر االبيض المتوسط الدورة 
 الرياضية والسياحية للحدث ولما بعد الحدث؟المنشآت 

جاء اختيار مدينة وهران الجزائرية الحتضان الدورة التاسعة عشر أللعاب البحر االبيض المتوسط عبر 
م ببيسكار 0229اوت  00االنتخابات التي نظمتها الجمعية العامة للجنة الوطنية المنعقدة بتاريخ 

صوات حيث تنافست في هذه االجتماع مدينتان هما وهران الجزائر وباألغلبية الساحقة من اال( ايطاليا)
افريقيا ـ آسيا ـ )دولة من دول البحر االبيض المتوسط أي من ثالث قارات  01وصفاقس تونس وبمشاركة 
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م بسبب جائحة 0200م وتم تأجيلها الى عام 0202وكان مقررا أن تقام التظاهرة الرياضية عام ( اوروبا
 هي المقومات التي تم عليها اختيار مدينة وهران؟فما  xi.كورونا

المقومات السياحية والرياضية لنتخاب مدينة وهران الجزائرية لتنظيم اللعاب الولمبية : الفقرة الولىـ 
 .أللعاب البحر البيض المتوسط 25لدورة 
( اصمة حضارية وسياحية وثقافيةوهران ع)المعالم االثرية والطبيعية البنية التحتية للقطاع السياحي : ـ اوال

جمعت هذه المدينة بين التقليد والحداثة كعاصمة حضارية وثقافية وسياحية فالمجتمع الوهراني االنساني 
يتميز بذهنيات منفتحة وبكرم الضيافة وحسن المعاملة واالستقبال وبمجتمع مدني ورياضي متفاعل 

البحر االبيض المتوسط كمدينة ساحلية جميلة وكذلك  ومشارك بإيجابية وتتميز مدينة وهران المطلة على
مغارة تعود الى ما قبل التاريخ  012فأنها تؤلف مزيج من الحضارات القديمة المتعاقبة حيث يوجد فيها 

وقصر الباي ( بطيوة)والمناطق االثرية الرومانية ببورتيس مانوس ( مسرغين)والقرى البربرية القديمة العهد 
والتي تتميز بتنوع اشجارها وحدائقها التي تطل ( ليتانقا ـ سابق)ديقة النزهة ابن باديس ومسجد الباشا وح

المتواجدة في اعلى قمة البروة مما يجعلها أفضل مكان ( سانتاكروز)على مدينة وهران والمنارة المشهورة 
ة والتي يومها السياح لمشاهدة مدينة وهران أجمل مدن البحر االبيض المتوسط الثقافية ذات المعالم االثري

 xi.من مختلف اقطار العالم
وكذلك المعروض ( نجوم4)ومؤسسات فندقية ( نجوم9)على فنادق ضخمة ( وهران )وعلية تتوفر المدينة 

السياحي المحلي على مستوى الوكاالت السياحية والمطاعم وكذلك تتوفر المدنية على شبكة وطرق 
ا بإمكان اقامة دورة الرياضية ووصوال الى كل جهات المدينة مواصالت تربط المدينة من المطار ومرور 

وبما تحتضنه من أثار ومعالم ساكنه بشرية تتوزع اماكن الخدمات والترفيه في كل المناطق للمدينة حيث 
حظيت مدينة وهران لتستأثر بالهياكل الكبرى في برنامج االنعاش االقتصادي لفخامة رئيس الجمهورية 

الفندقية والسياحية وشبكة الطرق والمواصالت التي ربطت بين القرية االولمبية والمركب وأهمها الحظيرة 
االولمبي الضخم الذي يشبه ملعب عش الطير بالعاصمة وما تضمنته من استخدام احدث التقنيات 
لحد المتطورة وكذلك تم مراعاة المعايير االمنية في هندسة المالعب االولمبية ولسبب وجية هو معالجة ا

لظاهرة العنف عند بناء المدرجات للمالعب وكذلك لتسهيل استقبال دخول وخروج الضيوف والالعبين 
 .والمشجعين وادخال التكنولوجيا للمراقبة وأدراه تنظيم االحداث الرياضية والفعاليات الكبرى

 :تدامة عالمياالمنشآت الرياضية لمدينة وهران بمواصفات المعايير الرياضية للتنمية المس: ثانيا 
بطاقة استيعابية تراوح )دور شباب  9تتمتع المدينة أجماال ببنية تحتية جيدة لخدمة الرياضة والشباب تضم 

بطاقة ما )مبيتان للشباب ( 022بطاقة استيعابية تناهز )قاعتان متعددة االستعمال  922الى  222بين 
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مركبات للرياضة الجوارية  1ن منشآت الشباب ديوا( 022بطاقة )مركز للتسلية العلمية ( 42الى  02بين 
قطعة ارض مخصصة لكرة القدم قاعة متعددة الرياضات قصر  12مالعب بلدية  9ملعب اولمبي 

جمعية ذات طابع رياضي  299متر تسجل بلدية وهران اعتماد 92متر ومسبح 09مسابح  0الرياضة 
فريحة االولمبي الجديد التابع للمركب االولمبي  شبابية ـ الملعب الرئيسي للدورة هو ملعب عبدالقادر 01و

الجديد الموجود في بلدية بير الجير في والية وهران الملعب سيستضيف حفلي االفتتاح والختام مع 
منافسات العاب القوى وكرة القدم كما ستجري منافسات الدورة االخرى في العديد من مناطق والية وهران 

 xi.كر ومستغانموالغرب الجزائري كواليتي معس
والجدول التالي يوضح المنشآت الرياضية التي ستقام فيها التظاهرات الرياضية الولمبية المتوسطية  

 :م0200
الر
 قم

 الولية المدينة  المنشاة الرياضة  السعة

قصر الرياضات حمو  كرة الطائرة 9222 2
 بولسيس

 والية وهران  وهران

 نةملعب أحمد زبا كرة القدم  42240 0
 بير الجير ملعب وهران االولمبي  كرة القدم 42222 0
 المركب المائي االولمبي السباحة 1222 4
 مركب التنس التنس 0222 9
 قاعة الفيلودروم الدراجات  0222 1
 القاعة متعددة الخدامات كرة اليد 1222 1
 أريزو القاعة متعددة الخدمات كرة اليد 0922 1
 والية مستغانم مستغانم ملعب محمد بن سعيد كرة القدم 2122 9

 والية معسكر سيق ملعب سيق الجديد كرة القدم 02222 22
( 25)القيمة المضافة لالستثمار ا الرياضي اقتصاديا بتنظيم اللعاب الولمبية الدورة : ا الفقرة الثانية

 .تدامةواثرة اليجابي كارث رياضي مستدام في ترسيخ التنمية المس

أن االثر االيجابي على المستوى الرياضي قبل بدا االلعاب واثناء التنفيذ واالستفادة لما بعد الحدث وليمتد 
من مركز تنظيم االلعاب والى محيط االستفادة السياحية واالقتصادية لكل مدينة وهران وذلك عندما 
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ذ برنامج االنعاش الوطني لفخامة الرئيس والتي تساهم تنفي( 29)استفادت من تنفيذ مشاريع تنظيم الدورة 
م وما تم إنجازه من مؤسسات فندقية ضخمة 0200الجمهورية وبناء مشاريع تحتضن االلعاب االولمبية 

وكذلك مساحات العقار المخصص للتوسع السياحي كاستثمار حسب المخطط الذي عرض على اللجنة 
لأللعاب المتوسطية االولمبية يعتبر االضافة الحقيقية الدولية االولمبية وعلية فاستضافة الجزائر وهران 

 .للرأسمال االقتصادي من خالل جذب االستثمارات التجارية واالقتصادية وزيادة اصولها
والجدول االتي يوضح االثار االيجابية في التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من تنظيم دولة 

 .لمبية وهرانالجزائر لأللعاب الرياضية االو 
 الرث الجتماعي الرث البيئي الرث القتصادي الرث الرياضي الرث السياحي
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ـ أنجاز مؤسسات 
 .فندقية ضخمة 

ـ جذب 
االستثمارات 

الوطنية واالجنبية 
في المساحة للعقار 

المخصص 
لالستثمار السياحي 

حسب المخطط 
الذي عرض على 

اللجنة الدولية 
االولمبية كمناطق 

ع السياحي للتوس
 :أهمها

ـ  0.2:مداغ )
الراس االبيض ـ 

ساحل االندلسيات ـ 
رأس فلكون ـ عين 
قرانين ـ شاطئ 

كريستيل ـ مريس 
وسيشمل ( الحاج

المخطط بناء 
مشاريع كبرى 
تستجد في 

الشاليات السياحية 
والمركبات بطاقة 
استيعابية كبيرة 
والفنادق من 

 4ـ 0ـ 0اصناف 
نجوم حيث كل 
 قطاع يمتد على

ـ انشاء المرافق 
المركب )الرياضية 
واعادة تأهيل ( االولمبي

المرافق الرياضية 
 .السابقة واالهتمام بها
ـ مالعب عالمية 

المستوى منذ تصميمها 
وشكلها حسب ارقى 

نماذج المالعب العالمية 
وكذلك مراعاة االمن 
والسالمة في بناء 

مدرجات للمشاهدين ال
وكحل لمشكلة ظاهرة 
العنف في المالعب 
واستخدام التكنولوجيا 

المتطورة وتقنيات 
اإلضاءة والتبريد 

واستخدامها ما بعد 
البطولة للرياضيين 

 .الجزائريين
ـ خلق مهارات جديدة 

لدى االفراد واشهار أن 
الجزائر بلد االبطال 

الرياضيين وستعزز من 
يش الرياضة وثقافة التعا
مع كل بلدان العالم 

للدول المشاركة ويتضح 
االرث الرياضي وطنيا 

 :ودوليا يما يلي
ـ اشهار الرياضة 
الشعبية الجزائرية 

ـ ساهم تنفيذ برامج االنعاش 
الوطني لفخامة رئيس 

الجمهورية وبناء مشاريع 
ية تحتضن االلعاب االولمب

م في تحقيق 0200
االستدامة الرياضية وتنظيم 
الفعاليات الرياضية الكبرى 
العالمية والقارية واالولمبية 
كما أن تسويق وصناعة 
الترويج السياحي للمدينة 
والمعالم االثرية المتعددة 
والطبيعية سيجسد النمو 

االقتصادي بموارده وترجح 
العاب البحر االبيض 

( 29)المتوسط للدورة 
يجذب االستثمارات تجاه وس

السوق الجزائرية وسيتم 
استفادة عدة شركاه وطنية 
ودولية من تنظيم الدورة 

الرياضية وخاصة ( 29)
الوفود التجارية التي تم 

استضافتها وكذلك الوفود 
الحكومية وما ينتج من 

آثار بأرسال بعثات جزائرية 
للخارج على كل المستويات 

الدبلوماسية ـ السياسية ـ 
تجارية ـ الرياضية ـ ال

 .السياحية
فاإلرث المرئي هو بناء 
وانشاء الملعب االولمبي 

والمرافق الرياضية تستخدم 

ان تنظيم االلعاب 
االولمبية وبجعلها 
احياء وتكيف على 

قبل  العناية بالبيئة
البطولة واثناء 
اقامة البطولة 

وترسيخ الرياضة 
المستدامة 

المحافظة على 
البيئة والمحبة لها 
فيما بعد البطولة 
وذلك من خالل 
استخدام مشاريع 
الطاقة النظيفة 

والحد من انبعاث 
الكربون والتلوث 
الناتج اثناء تنظيم 
االلعاب االولمبية 

 .وما بعدها
ـ البنية التحتية 

ومشاريعها للبطولة 
للطاقة المتجددة 
واستخدام التقطير 
للحد من استخدام 
المياه والحد من 
النفايات ووضع 
ميزانية تشغيلها 
وصيانها معتمدة 

على التطور 
التكنولوجي 

 .التعليمي

على مستو  : اول
 :الرث البشري

تم تدريب وتأهيل أكثر 
متطوع  22222من 

لتنظيم الدورة حيث تم 
نمية واكتساب مهارات ت

في القطاع السياحي 
ونشر الوعي البيئي بين 

السكان في عملية 
تشاركية بين السلطات 

العمومية والمحلية 
ومنظمات المجتمع 

المدني للحد من اثار 
 الحدث الرياضي 

على مستو  : ثانيا
 : الرث الجتماعي

انجاز مخططات تنموية 
في المناطق النائية تلبي 

كان احتياجات الس
وخاصة دعم البلديات 

المعزولة بقاعات 
ومسابح يستفيد منها 

قطاع الشباب والرياضة 
كمنشئات جديدة مثل 
القاعات االولمبية بكل 
من بلديات قنديل ـ بير 

 .الجير ـ العقيد لطفي
ـ االستفادة من توسيع 

شبكة الطرق 
والمواصالت لمسار 
الترامواي الممتد الى 
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اثار الحرب الروسية ا الوكرانية على التنمية المستدامة عالميا وانعكاساتها على تنظيم : الفصل الثاني
 .م0200سطية الجزائر لأللعاب الولمبية المتو 

وتطور مسار الحرب بعد اجتياح القوات . م0200/فبراير/04اندلعت الحرب الروسية ـ االوكرانية يوم 
م لألراضي االوكرانية ونشوب الحرب كحرب بين الدول 0200فبراير  04الروسية البرية والجوية منذ يوم 

المالية )ب العسكرية واالقتصادية الغربية وروسيا في جمهورية اوكرانيا استخدمت فيها كل وسائل الحر 
واالعالمية والسياسية والرياضية وحتى التهديد باستخدام السالح النووي واعالن الجاهزية من ( والتجارية 

في الحرب بين روسيا واكرانيا وكسالح ( امريكا واالتحاد االوربي)قبل روسيا لردع تدخالت الدول الغربية 
ة بين تشكل المجتمع الغربي الذي تهيمن علية الواليات المتحدة و اوربا ردع ليمنع نشوب قيام حرب عالمي

كموقف وصوت موحد من الراي العام والعمل بكل اساليب ووسائل الدعم بجانب اوكرانيا لمنع تحقيق 
روسيا من االنتصار في الحرب وتدخلت البلدان الغربية في هذه الحرب بعدة وسائل وعلى مستويات 

 xiورياضيا xiودبلوماسيا واعالميا xiوسياسيا xiوانسانيا xiلدعم ألوكرانيا وضد روسيا عسكريامتعددة أهمها ا
 .xiوماليا

وهذا الجانب العالمي المتدخل للغرب في هذه الحرب ومن خالل االقتصاد والسالح والتكنولوجيا وبهدف 
 xi.تغيير توازنات القوة في العالم

ماهي اثار هذه الحرب على : المبحثين التاليين وهو وعلية أضع السؤال التالي الذي سأجيب عنة في
 م ؟0200التنمية المستدامة عالميا وماهي انعكاساتها على تنظيم الجزائر لأللعاب الولمبية 

القتصادية : آثار الحرب السلبية على التنمية المستدامة عالميا وبثالثية مستوياتها: المبحث الول
 .والبيئية والجتماعية

  :على المستو  البيئي: الولىالفقرة 
أهمها تدمير لإلنسان واالرض وما ينبعث  xiأن استخدام االسلحة وما ينتج عنها من أضرار بيئية واسعة

من سموم وغازات وانفجارات ثلوث الجو كما أن جثث القتلى تعمل على انتشار االمراض وما تسببه تلوث 
رف المليارات من الدوالرات واستنفاذ الموارد في التسليح الجو والمياه واالرض وكذلك فأن توجه الدول لص

 .والحرب بدال من توجهها في ترسيخ التنمية المستدامة عالميا
 : على المستوى االجتماعي: الفقرة الثانية

تهديد لألمن الغذائي والطاقوي بانقطاعه وارتفاع أسعاره مما يؤثر في ارتفاع كل االسعار الحتياجات 
م البلدان وكذلك ما حدث من موجه النازحين وباتجاه بلدان اوربا الفارين من اوكرانيا الناس في معظ

والمعاناة التي يواجهونها في حياتهم وكذلك ما يوجه السكان من تهديدات تمس حياتهم وأمنهم الغذائي 
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سيا وافريقيا وخاصة والمعيشي في روسيا واوكرانيا اوال ثم بلدان اوريا والدول الفقيرة في القارات القديمة آ
 . البلدان العربية
غوتيرش االمين / ظهرت االثار االقتصادية على المستوى العالمي حسب تصريح السيد: الفقرة الثالثة

في  xi"أننا نواجه االن عاصفة كاملة تهدد بتدمير اقتصادات البلدان النامية " العام لألمم المتحدة بقولة 
في حالة اذا توسعت الحرب كمواجهة بين روسيا والبلدان الغربية  ماحال انحصار الحرب وعدم توسعها أ

وتصبح حرب عالمية ونووية فأثارها تدميرية على الكرة االرضية وسكانها وبيئتها واما في ( حلف الناتو)
حالة استمرار الحرب عسكريا وانحصارها جغرافيا في اوكرانيا فاالضطراب واالهتزاز لالقتصاد العالمي 

 xi.يع المستويات المالية والتجارية والصناعية والطاقة والغذاءعلى جم
كما أن االثمان الباهظة لهذه الحرب ستمتد على مستوى دول العالم بداء بأوكرانيا وروسيا واالتحاد االوربي 
المتضرر على مستوى امدادات الغاز والطاقة والزيوت وبلدان المشرق العربي وافريقيا ويؤثر في العالقة 

ن الطلب والعرض في اكثر من قطاع صناعي وتجاري ومالي وستودي الى ارتفاع االسعار وازدياد بي
نسبة التضخم المصاحب للركود وانخفاض النمو االقتصادي وازدياد الفقر للبلدان الفقيرة التي لن تكون 

انت روسيا واكرانيا قادرة على مواجهة ارتفاع التكاليف نتيجة نقص االمدادات من المواد الغذائية التي ك
وتعتبر الجزائر من الدول التي لها عالقات . تصدرها وكذلك نقص االحتياجات من الزيوت وغيرها

عسكرية وتجارية مع روسيا فما هي االثار االيجابية والسلبية لهذه الحرب على االقتصاد : استراتيجية
 م؟0200المتوسطية الجزائري وانعكاساتها على تنظيم االلعاب االولمبية الرياضية 

الثار اليجابية والسلبية للحرب الوكرانية الروسية على القتصاد الجزائري وانعكاساتها : المبحث الثاني
 .م0200على تنظيم اللعاب الولمبية المتوسطية 

 .الثار اليجابية والسلبية للحرب على القتصاد الجزائري: الفقرة الولى
اال ان ما تعانيه الجزائر  xi.ستفادة الجزائر من ارتفاع النفط والغاز قبل الحربتظهر االثار االيجابية كا

مليار دوالر اال ان تصريح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون  02من عجز كبير في الموازنة بلغ ما يعادل 
ان قيمة  "م وهو نفس اليوم الندالع الحرب الروسية االوكرانية وبإيجابية استشراف 020فبراير  04يوم 

وهذا من جهة ايجابية " مليار دوالر خالل السنوات االربع المقبلة 09االستثمارات من المحروقات ستفوق 
ومن جهة معاكسة وسلبية ألثار الحرب على الجزائر فهي تتمثل في ارتفاع تكلفة واثمان احتياجات 

والدبلوماسية التي تواجهها الجزائر  الجزائر من المواد الغذائية والزيوت والحبوب وكذلك الضغوط السياسية
مع روسيا في حالة قررت ان تكون البديل لتغطية  xiوخسارة عالقتها االستراتيجية التجارية والعسكرية

 .االحتياجات االوربية من الغاز
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انعكاسات الحرب على تنظيم الجزائر لأللعاب الولمبية المتوسطية بمدينة وهران : الفقرة الثانية
 .م0200

اثر انعكاسات الحرب على مستوى المساهمة في ضعف استخدام المنشآت الرياضية وضعف النشاط : الأو 
السياحي بعد الحدث وكنتيجة النتشار ضغط العامل النفسي من انتشار الخوف بالتهديد باألسلحة المدمرة 

ينتج من تهديد لألمن  والدعم الغربي بكل االسلحة لدولة اوكرانيا وعلى حساب تنمية البلدان والشعوب وما
على القارة االوربية والقارة االسيوية والقارة االفريقية والبلدان المشاركة والتي تقع ( الغذائي ـ الطاقة ـ البيئة )

 xi.لأللعاب االولمبية للمتوسط( 29)على البحر االبيض المتوسط في الدورة 
م يعتبر نجاح كبير على مستوى 0200لجزائر وعلية فان اقامة هذه التظاهرة الرياضية الكبرى في وهران ا

العالم الذي يمر بحالة الحرب وآثارها الخطيرة في عدم االستقرار واالستفزاز لإلنسان في حياته وبقاءه 
وامنة وبيئته وما ينتج من ارتفاع اسعار المواد الغذائية واسعار الطاقة والنقل عالميا والذي سوف يوثر 

 .سياحي الى الجزائر اثناء اقامت الفعالية الرياضية وبعدهاسلبيا في تقليل النشاط ال
اثر انعكاسات الحرب على مستوى ضعف التسويق للدعاية واالعالن للتظاهرة الرياضية االولمبية : ثانيا

 .م0200في وهران 
ية وبدات شبكة اعالم... نشرت العديد من الصحف والمواقع االلكترونية والمحطات التلفزيونية الغربية 

الخ وكأنها تقود حملة منظمة للنيل من روسيا وشحن الراي العام ... االخبارية ( سي ان ان)ضخمة مثل 
كدولة غازية وضد الدول التي تحسب على انها متعاطفة مع روسيا وأن صناعة هذا  xi.عالميا ضدها

: لحرب لكل اطرافهاالمناخ وما تحدثه التغطية االعالمية وحجمها الكبير لمواقف السياسيين وتغطية ا
روسيا ـ الحلف االطلسي سوف يوثر اعالميا وسلبيا وعلى حساب تغطية التظاهرة الرياضية في الجزائر 

م وسيكون االثر السلبي في الحد من انجاح وتنظيم التظاهرة اعالميا وبثها 09/9/0200التي ستقام يوم 
ناعة هذا المناخ االعالمي الطاغي للحرب الى ماليين المشاهدين المحتاجين الى الترفيه وكذلك فان ص

فيما بين البلدان المتصارعة سوف يوثر على زيادة مساحة التغطية االعالمية للحرب وعلى حساب 
" انشطتهم لتحقيق انشطة التنمية المستدامة والعمل عكس تحقيق الهدف الرئيس  للتنمية المستدامة وهو 

ب في كل المعمورة كشعار ورسالة يتوج عنوان تنظيم التنافس ونبذ العنف وايقاف الحرو " السالم للشعوب
الرياضي والبدني كثقافة للتسامح والتعايش بين الشعوب وبلغة تعبر عن روح العالم رياضيا بإتاحة الفرص 

 .المتكافئة للتنافس العادل ومشاركة الجميع
 

 :الستنتاجات
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أللعاب ( 29)لرياضي اقتصاديا وتنظيمها للدورة ـ التأكيد على استفادة دولة الجزائر من االستثمار ا2
م وتنمية االقتصاد الرياضي لجعلة يجذب االستثمارات 0200البحر االبيض المتوسط في مدينة وهران 

 .ويزيد من اصولها ويزيد من الناتج الوطني الجزائري
ات المحلية واالجنبية ـ أن تنفيذ المخططات االستثمارية في قطاع السياحة والرياضة يتيح الفرص للشرك0

االستثمار ودعم النمو االقتصادي الذي يتماشى مع استراتيجية الجزائر للحفاظ على البيئة المستدامة 
 .واالرث البيئي وجعلها تهتم بالتقنيات الصديقة للبيئة

دورة ـ تسعى الجزائر لتعظيم المنفعة االجتماعية من تنظيم العاب االولمبية للبحر االبيض المتوسط ال0
وجعل ( رياضة النخبة)في اطار استراتيجية الجزائر لالهتمام بالرياضة في برامجها التعليمية ( 29)

 .الجزائر منشى لألبطال الرياضيين على مستوى العالم
ال يهتم فقط ( 29)ـ أن اختيار دولة الجزائر لتنظيم دورة االلعاب االولمبية للبحر االبيض المتوسط 4

فقط وكذلك يسعى لتعزيز السالم في القارة االفريقية والعالم وخاصة وان الجزائر يقع  باأللعاب الرياضية
هذه االخيرة تعيش أزمة سياسية واالولى تعاني من حرب اهلية وعدم استقرار ( ليبيا وتونس)بين بلدين هما 

جائحة كورونا م وتم تأجيلها بسبب 0202لأللعاب االولمبية عام ( 29)وذا كان المفروض اجراء الدورة 
م في وهران الجزائرية سيتم في اطار أزمة دولية لها تأثير كبير على 0200فأن تنظيم هذه الدورة عام 

 .العالم وهي الحرب الروسية االوكرانية وابعادها الدولية والعالمية 
رانية اال أن ـ اذا كان هناك اثار ايجابية وسلبية على االقتصاد الجزائري كنتيجة للحرب الروسية واالوك9

م في مدينتي وهران قد 0200انعكاسات هذه الحرب على تنظيم دولة الجزائر للتظاهرة الرياضية االولمبية 
 :يساهم كمحددات وعلى زاويتين في انجاح هذه التظاهرة الرياضية الكبرى وهما الزاوية االولى وهي

 .ستثمار السياحيـ على مستوى ضعف استخدام المنشآت الرياضية بعد الحدث وضعف اال
 .م0200على مستوى ضعف التسويق واالعالم للتظاهرة الرياضية االولمبية : ـ والزاوية الثانية
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 :المراجع
، الهيئة المصرية  االلعاب الرياضية في العالقات الدولية: رجاء ابراهيم سليم/ ـ محمد السيد سليم، د2

 .م0222العامة للكتاب 
االزمة االكرانية ونظرية الحرب الباردة الثانية كيف تم توظيف االعالم من الحرب : محمد علي ـ محمود0

 .الروسية االوكرانية
، رسالة ماجستير كلية العلوم  (0222ـ0222)التنمية المستدامة في دولة المغرب العربي : ـ رجال مراد0

 .01ـ01، صـ0الجزائر االقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، جامعة 
ـ المجلة الجزائرية للدراسات السياسية ـ المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ـ المجلد السابع ـ العدد 4

 .241مـ صـ0222الثاني ـ ديسمبرـ 
 . 099، صـ21، العدد التنمية المستدامة في الجزائر الواقع والتحديات: ـ مجلة الباحث9
 دور التمويل الرياضي في تنظيم التظاهرات الرياضية: ، يوسف أحمد محيى الدينـ كوربالي محمد أمين 1

، دراسة ميدانية لبعض نوادي كرة القدم لوالية البويرة، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس 
 .صـ, 0229ـ 0221في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ، جامعة الجزائر 

م 2999، أوراق غير دورية مركز دراسات واستشارات االدارة ،مفهوم التنمية المستدامة : الخولي ـ أسامة1
.49 
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ـ محاضرات لقياس القانون  ترسانة القوانين الجزائرية القانون والتشريع الرياضي: زريفي سليم/ د 1
 .42ـ42م صـ 0222ـ0229والتشريع الرياضي ـ سنه اولى ماستر ـ جامعة أكلي محند اولحاج ـ البويرة 

، رسالة ماجستير في القانون العام سياسة االستثمار وحماية البيئة في الجزائر: ـ بركان عبدالغاني 9
م ،صـ 0222ماي  02تحوالت الدولة ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو كلية الحقوق ،بتاريخ :،تخصص 

91 
ورية مركز الدراسات واستشارات االدارة ، اوراق غير دمفهوم التنمية المستدامة: ـ أسامة الخولي22

 44ـ49م،مرجع سابق صـ2999

، مركز الزيتونة انعكاسات االزمة االوكرانية على العالم العربي والقضية الفلسطينية: وليد عبدالحي/ ـ د22
 .9م صـ0200للدرسات واالستشارات، بيروت، نيسان، ابريل 

م الباهية 0202ت وهران الحتضان العاب المتوسط منشأت رياضية وسياحية اهل: ـ توفالي ورحية20ـ
 .نشر في الجمهوريم 0222ـ0229بمواصفات أولمبية 

م الباهية 0202منشئات رياضية وسياحية اهلت وهران الحتضان العاب المتوسط : ـ توفالي روحية20
 .بمواصفات اولمبية

  http://www/sprint.com:الوسيلة المالية في الحرب االوكرانية واثار الحرب الروسيةـ 24

 http://www.bbc.com/arabic/interactivikg: التسيير الرياضي في الحربـ 29

الحرب الروسية االكرانية واثارها على التنمية المستدامة في ـ 21
 https://www.echoroukonlive.com     :اوربا

 https://www.arabicpostlef.com :أثار الحرب الروسية واالكرانية على الطاقة في العالمـ ـ 21

سبتمبر من ويكييد الموسوعة الحرة  02ربعاء ، االالعاب البحر االبيض المتوسط: ـ محمد فوزي بقاص21
https:www.ehc-chaab.com.ar 

 

http://www/sprint.com
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Abstract: 

The World Health Organization (WHO) has long been interested in physical activity as a 
means of prevention against what has been called non-communicable diseases, the WHO has 
published since 1995 a number of recommendations which focuses on this topic. 

These are recommendations addressed to member countries, governments, and decision 
makers for the promotion and modeling of their health systems in the way of giving more 
importance to physical activity as a remedy for some of its diseases; then appeared a whole 
set of documents aimed at the promotion, development and awareness of the population on 
the benefits of regular physical activity. 

We will in this work take stock of this subject from a very specific point of view which 
consists of the "role of physical activity in the prevention of non-communicable diseases" and 
therefore the prevention of metabolic diseases and this through a few publications of this 
organization. 

Introduction: 

The World Health Organization (WHO) reports that non-communicable diseases (NCDs) are 
the number one cause of death worldwide. The World Health Report 2002 indicates that 
mortality, Morbidity, and disability attributed to major non-communicable diseases account 
for approximately 60% of all deaths, and 47% of the global burden of diseaseˡ. In 2005 35 
million people died from NCDs, representing 60% of total deaths this year². The report 
published by the WHO on these diseases in 2014 gives alarming figures: these diseases were 
responsible for the death of 56 million people in the world for the year 2012, among these 
diseases we find in the first rank the diseases of the cardiovascular system, cancers, and 
chronic respiratory diseases³. Risk factors such as the person's history, lifestyle (diet and 
exercise) and environment are known to increase the likelihood of developing certain NCDs . 
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Physical inactivity, a key risk factor for non-communicable diseases and the fourth leading 
cause of premature death worldwide, is on the rise in many countries with a major impact on 
the general health of populations. 

Given the importance of physical activity for this health problem, and given the importance of 
the various documents published by the WHO; our study will be based on a set of texts and 
reports published by the latter; and especially that Algeria, being a member of this 
organization, is strongly concerned by this scourge. 

We will limit our study to six (06) documents which are as follows: 

- “Physical exercise and health4”. 

- “Obesity: prevention and management of the global epidemic5”. 

- “Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health”6. 

- “Global recommendations on physical activity for health”7. 

- “A practical guide to developing and implementing a school policy on diet and physical 
activity”8. 

- “Promotion of lifelong physical activity in the eastern Mediterranean region9 

Definitions of concepts: 

The World Health Organization (WHO): Is a specialized agency of the United Nations 
Organization (UN) for public health created in 1948. It reports directly to the Economic and 
Social Council of the United Nations and its headquarters are located in Geneva in 
Switzerland, in the municipality of Pregny-Chambézy. 

Physical activity: “Any movement of skeletal muscle causing a significant increase in energy 
expenditure relative to resting energy expenditure”10. 

Physical inactivity (sedentary lifestyle): “it is a state in which movements are reduced to a 
minimum and energy expenditure is approximately equal to energy metabolism at rest 
(MER)”11. 

Health: “A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity”12. 

Non-communicable diseases: Non-communicable disease (NCD) is a disease that is not 
transmitted from one individual to another. These diseases include cardiovascular diseases, 
strokes, cancers, autoimmune diseases, chronic kidney failure, Alzheimer's disease, asthma 
and many other pathologies. Non-communicable diseases are characterized by their lack of 
infectious causation 

I. The first document: 
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Entitled: "physical exercise and health", This declaration appeared in the "bulletin of the 
world health organization" in two (02) pages only, it is a declaration which appeared in 1995, 
it concerns the beneficial effects of physical exercise on health it was developed by a joint 
committee of WHO and the International Federation of Sports Medicine (FIMS), and then 
finalized at a WHO/FIMS meeting on promotion of health and physical activity which takes 
place in Cologne (Germany) from 07 to 10 April 1994; WHO and the International Federation 
of Sports Medicine note with concern that around half of the world's population is not active 
enough, so they urge governments to promote and 

strengthen physical activity programs as part of public health and social policy. 

Although this short statement contains about ten recommendations aimed at promoting 
physical activity for health; but the latter did not provide more details on what physical 
activity should be practiced by the different age groups or special classes of the population; 
and no longer reported statistics on WHO member countries on this subject. 

 

II. The second document : 

  Entitled: “Obesity: prevention and management of the global epidemic”; this document 
appeared in the "WHO technical report series" in 284 pages, its general objective was to take 
stock of epidemiological data on obesity and to formulate recommendations relating to the 
development of policies and programs of public health to improve the prevention and 
management of this condition14; although its objective appears different from our theme, but 
it is one of the first documents established by the WHO which gave importance to physical 
activity as a means of prevention and fight against one of the public health problems which is 
"the overweight ". 

  We read on this document that "there is an inverse relationship between body mass index 
(BMI) and physical activity indicating that obese or overweight subjects are less active than 
their thin counterparts"15, and that “The decrease in physical activity and/or the increase in 
sedentary behavior are among the factors playing a role in the onset of overweight or 
obesity”16 

This document states that “physical activity plays an important role in the physiological 
regulation of weight. In particular, it acts on total energy expenditure, lipid balance, and food 
intake”17, and for the first time in WHO documents, we speak of the different components of 
physical activity, the definition of physical inactivity and the concept of “levels of physical 
activity”18 was introduced. 

  For the different components of physical activity, we speak of three (03) main components: 

- Professional work: activities undertaken in the context of work. 

- Housework and other chores: activities undertaken as part of everyday life. 

- Recreational physical activity: activity undertaken during free time, it includes exercise and 
sport. 
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However, the “degrees of physical activity” expresses the daily energy expenditure as a 
multiple of the basal metabolic rate, thus allowing an approximate adjustment according to 
the corpulence of the subjects; and we define according to this three (03) lifestyles: 

 - Sedentary lifestyle: with a degree of physical activity less than or equal to 1.419. 

- The limited activity lifestyle: with a degree of physical activity between 1.55-1.60. 

- Physically active lifestyle: with a degree of physical activity greater than 1.75. 

And to increase a degree of physical activity from 1.55-1.60 (a limited activity lifestyle) to 
1.75 (a physically active lifestyle), the document proposes a number of sports and leisure 
activities. 

In another WHO document published later (2010), the WHO Forum and Technical Meeting 
asserts that comprehensive and coordinated interventions that support and facilitate physical 
activity and healthy diets as part of a based on the social determinants of health are the best 
way to prevent childhood obesity20. 

   The commission to end childhood obesity was created in 2014; after consulting nearly 100 
WHO member states and reviewing nearly 180 online comments, the commission has 
developed a series of recommendations on how to effectively combat childhood and 
adolescent obesity in different contexts around the world. Reference is made in his report to 
“obesogenic” environments, that is to say environments that favor weight gain and obesity, 
and in particular changes in the type of food consumed and available, and in the economic 
accessibility and the marketing of foodstuffs, as well as the decline in physical activity21. 

  The case of Algeria, we give for the year 2010 the figure of 25.9 Kg /m2 as the average body 
mass index (BMI) for the general population (the population over 18 years old): 25.1 Kg/m2 
for the male sex, against 26.7 kg/m2 for the female sex. While in 2014 the figure of 26.2 
kg/m2 (BMI) was given for the general population: 25.5 kg/m2 for the male sex, against 27 
kg/m2 for the female sex22. 

III. The third document: 

    Entitled: “Global Strategy for Diet, Physical Activity and Health”, published in 2004, in 20 
pages; for the purpose of this strategy, there are four (04) objectives: 

- Reduce non-communicable disease risk factors related to poor diet and physical inactivity 
through essential public health measures and health promotion and disease prevention 
measures; 

- Gain a better understanding and awareness of the influence of diet and exercise on health 
and the positive effect of preventive interventions; 

- Encourage the development, strengthening and application at global, regional, national and 
community level of sustainable and comprehensive policies and action plans to improve diets 
and increase physical activity and which actively involve all sectors including civil society, 
the private sector and the media; 
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- Monitor the results of scientific work and the main influences on diet and physical exercise; 
support research in all sorts of related fields, including the evaluation of interventions; and 
develop the human resources needed in this area to promote and protect health. 

 

This publication was supplemented (in 2008) by two other documents concerning 
successively; the middle of 

For the workplace: “prevention of non-communicable diseases through diet and physical 
activity in the workplace”, This document is a report of a joint WHO / World Economic 
Forum meeting. This report summarizes the available information on how to view the 
workplace in its various dimensions as a key means of tackling NCDs, through diet and 
physical activity. Several objectives are cited for this; improve the health of employees, give 
the company a positive and caring image, elevate the state of mind, reduce staff turnover and 
absenteeism, increase productivity and limit sick leave and costs medical insurance as well as 
compensatory and invalidity allowances24. 

 - For the school environment: “framework for a school policy: implementation of the WHO 
strategy for diet, physical activity and health”. This document describes the main aspects of 
the development and implementation of a school policy DPAS at the national and sub-
national levels25 

IV. The fourth document: 

  Entitled: "Global recommendations on physical activity for health" in 57 pages, these 
recommendations focus on the primary prevention of non-communicable diseases through 
physical activity at the population level and are primarily intended for decision-makers at the 
national26. 

This document provides definitions of the different concepts used for the recommended levels 
of physical activity such as: type of physical activity, duration, frequency, intensity, volume, 
physical activity of moderate or sustained intensity , or endurance activity27. 

  These public health recommendations summarize the health benefits, in terms of prevention, 
that an active lifestyle offers and provide clear indications on the amount of physical activity 
necessary, namely: 

- The frequency with which it is necessary to be active; 

- The duration for which it is necessary to be active; and 

- The types of activities for health. 

Physical activity recommendations have been developed separately for different population 
groups. 

Recommended levels of physical activity for health for different age groups: 

1) Age group from 05 to 17 years old: for children and young people in this class, physical 
activity includes in particular games, sports, travel, recreational activities, physical education 
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or planned exercise, in the family, school or community context. The document states that to 
improve cardio-respiratory endurance, muscle fitness and bone condition and reduce the risk 
of non-communicable diseases, the following is recommended: 

- Children and young people between the ages of 5 and 17 should accumulate at least 60 
minutes a day of moderate to vigorous intensity physical activity. 

- Exercising for more than 60 minutes a day will provide additional health benefits. 

- Daily physical activity should be primarily endurance activity. Sustained-intensity activities, 
especially those that strengthen the muscular system and bone condition, should be 
incorporated at least three (03) times per week28. 

 

2) Age group from 18 to 64 years: for adults in this age group, physical activity includes in 
particular recreational or leisure activities, travel (e.g. walking or cycling), professional 
activities (e.g. work) chores, play, sports, or planned exercise, in the context 

daily, family, or community. To improve cardiorespiratory endurance, muscle fitness and 
bone status, and reduce the risk of non-communicable diseases and depression, the document 
recommends the following: 

- Adults between the ages of 18 and 64 should engage in at least 150 minutes of moderate-
intensity endurance activity or at least 75 minutes of vigorous-intensity endurance activity 
during the week, or a equivalent combination of moderate and vigorous intensity activity. 

- Endurance activity should be performed in periods of at least ten (10) minutes. 

- For additional health benefits, adults in this age group should increase the duration of their 
moderate-intensity endurance activity to 300 minutes per week or 150 minutes per week. 
week of vigorous-intensity activity, or an equivalent combination of moderate- and vigorous-
intensity activity. 

- Muscle-strengthening exercises involving major muscle groups should be performed at least 
two days a week29. 

3) Age group 65 or older: for adults in this age group, physical activity includes, but is not 
limited to, recreational or leisure activities, travel (e.g. walking and cycling), occupational 
activities (if still working), household chores, play activities, sports, and planned exercise, in 
the daily, family, or community context. This document states that to improve 
cardiorespiratory endurance, muscle fitness, and bone and functional status and reduce the 
risk of non-communicable diseases, depression, and impaired cognitive function, the 
following is recommended: 

- People aged 65 and over should engage in at least 150 minutes of moderate-intensity 
endurance activity or at least 75 minutes of vigorous-intensity endurance activity during the 
week, or a equivalent combination of moderate and vigorous intensity activity. 

- The endurance activity should be practiced in periods of at least ten (10) minutes. 
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- For additional health benefits, adults in this age group should increase the duration of their 
moderate-intensity endurance activity to 300 minutes per week, or practice 150 minutes per 
week of vigorous-intensity endurance activity, or an equivalent combination of moderate- and 
vigorous-intensity activity. 

- Adults in this age group with reduced mobility should engage in physical activity aimed at 
improving balance and preventing falls at least three (03) days a week. 

- Muscle-strengthening exercises involving major muscle groups should be done at least two 
days a week. 

- When older people cannot engage in the recommended amount of physical activity due to 
their medical condition, they should be as physically active as their abilities and condition 
permit30. 

For statistics, recent data shows that physical activity declines from the age of school entry, 
globally in 2010, 81% of adolescents aged 11 to 17 were too inactive . In this age group, girls 
are less active than boys: that year, 84% did not respect the WHO recommendation (60 
minutes daily of moderate to intense physical activity), against 78 % among boys31. 

 

In the case of Algeria, the rate of physical inactivity is estimated at 84.6% of the general 
population (over 18); including 75.9% for the male sex, against 92.4% for the female sex32. 

V. The fifth document: 

  Entitled: “practical guide for the development and implementation of a school policy on diet 
and physical activity”, published in 2010; in 30 pages. 

As the privileged places to promote the health of children, schools constitute strategic points 
to reinforce health education on diet and physical activity33. 

Governments too must encourage schools to create environments that allow people to make 
healthy choices; and their policies in place should encourage young people to eat healthy and 
exercise at school by providing healthy food services and sports facilities34 

VI. The sixth document: 

   Entitled: “Promotion of physical activity throughout life in the Eastern Mediterranean 
region”, 

This publication was prepared by the WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean as 
part of its work to reduce risk factors related to non-communicable diseases, in particular 
physical inactivity35. 

This document has just given statistics on the prevalence of physical activity in the eastern 
Mediterranean region, as well as the determinants of physical activity, and also gives a 
summary of the national measures taken by the member countries of this region. on physical 
activity, and the various challenges encountered in scaling up national action on physical 
activity. 
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Findings: 

   - Non-communicable diseases are the main health problem in the world today. Data indicate 
that the prevalence of some non-communicable diseases, such as diabetes and chronic high 
blood pressure, is increasing rapidly for both developed and developing countries. 

   - In order to reduce the impact of major risk factors such as an unbalanced diet and a 
sedentary lifestyle, the WHO has adopted the “Global strategy on diet, physical activity and 
health”, as well as the framework for a school policy on diet and physical activity. 

   - The global recommendations on physical activity for health focus on the primary 
prevention of noncommunicable diseases through physical activity at the population level and 
are primarily intended for decision-makers at the national level. 

    - In the workplace, the strategy for the prevention of non-communicable diseases through 
diet and physical exercise has several objectives, including; improve the health of employees, 
give the company a positive and caring image, elevate the state of mind, reduce staff turnover 
and absenteeism, increase productivity and limit sick leave and costs medical insurance as 
well as compensatory and invalidity allowances. 

   - Being the privileged places to promote the health of children, schools constitute strategic 
points to reinforce health education on diet and physical exercise. 

  - Algeria, as a member country of the WHO, is in a phase of social and cultural transition. 
This transition is reflected in the new lifestyles of young people in particular; hence the need 
to acquire knowledge and skills in order to understand the consequences of unhealthy diets 
and sedentary lifestyles and to make healthy choices. 

 - Although official statistics on this problem remain absent, but given the studies made on 
this subject, we can say that the situation is alarming, hence the importance of mastering 
national measures on physical activity and identifying the different challenges encountered in 
scaling up national action in the area of physical. 
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Abstract of the submission:  

Abstract:  

The study aimed to address the non-dominant foot in the sports field. For that, an electronic 
questionnaire was directed to trainers to know the effect of this phenomenon and then come 
up with solutions based on their opinions to improve the level of the non-dominant foot. 
Where the results of the research concluded that the difference between the feet is present in 
the majority of players, and the matter may be remedied in the younger groups, and from here 
it was questioned whether a specialized training program might make a difference in the 
general athletic performance. 

.Key words : the non-dominant foot; athletic performance . 

: الملخص  

كتروني موجه و ألجل ذلك، تم انجاز استبيان إل. هدفت الدراسة إلى التطرق للقدم غير المهيمن في المجال الرياضي
حيث . للمدربين لمعرفة تأثير هذه الظاهرة  ثم الخروج بحلول مبنية على آرائهم  لتحسين مستوى القدم غير المهيمنة 

توصلت نتائج البحث الى أن االختالف بين القدمين موجود عند أغلبية الالعبين و قد يتم تدارك األمر في الفئات الشبانية و 
.إذا أن برنامج تدريبي متخصص قد يحدث فرقًا في األداء الرياضي العاممن هنا  تم التساؤل عما   

.القدم غير المهيمنة؛ االداء الرياضي: الكلمات المفتاحية   

1-Introduction: 

  The human body is always considered one of the secrets of God’s creation and a 
miracle in itself, where we find differences in the measurements of the feet, the shape of the 
eyes, the length of the legs...etc.. In the field of sports, the dominant and repetitive 
characteristic is the preference of some parties over others, especially the dominance of the 
right hand is on the left or vice versa, and the same is true for the legs or feet. And some 
statisticians may take this for granted, but given the reality in football in particular, we have 
always noticed that the footballer does not respond to certain playing situations if it comes to 
using his other weak foot, or so to speak, the non-dominant foot, Here and after determining 
this phenomenon, it is worth thinking about how to reduce it or improve the level of 
performance of the non-dominant foot to achieve the best results in terms of physical and 
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motor performance, especially skills. Several studies, each of which followed several 
methods, showed that paying attention to the human body equally or even focusing on the 
non-dominant side has an impact on several levels, whether it comes to studies that dealt with 
the side of injuries and for that we mention exclusively the study of (Wang & Fu, 2019a)-
(Maulder, 2013)-(Krajnc et al., 2010)-(Svensson et al., 2016) . Where the results showed that 
the non-dominant foot may be susceptible to injury as a result of lack of attention to it, and the 
hypotheses in other studies went to the fact that the lack of movement on the weak foot may 
lead to the injury of the main or dominant foot, in other words. As for the physical, motor and 
skill aspect, we find many studies that we relied on to infer in this research the study 
of(Seeley et al., 2008)-(Wang & Fu, 2019b)-(Yanci & Camara, 2016)-(Moore et al., 2017)-
(Suh et al., 2021)-(Bhise & Patil, 2016)-(Paillard & Noé, 2020) Where the majority of the 
results of the studies showed that the difference between the feet exists and that the way to 
improve the level of the weak foot varies according to the age and the level of the players or 
athletes, but this phenomenon is witnessing an unusual interest in recent times, which led us 
to complete an electronic form with meaningful questions directed to the actors in the field 
The athlete includes academics, physical trainers, and of course the coaches, in order to find 
out the reality of the impact of the non-dominant foot on the performance of players of all 
ages in order to outline the next phase to complete this research.  

 2- General objective of the study:  

The research objectives were: 

1 - Investigation into the non-dominant phenomenon of foot in the Algerian sports community 
and in the field of football in particular 

2- Knowing the coaches' point of view of the impact of the non-dominant foot on the athlete's 
performance 

3- Going deeper into the details, which at a high level are key to many problems, as is the case 
in this study 

4 - Opening new scientific horizons for research in this subject by linking it to the various 
aspects in the field of sports such as biomechanics, symmetry and others. 

3- Procedural definition of the concepts mentioned in the research:  

- The non-dominant foot: Knows it (ALI, 2004)The underused foot of the player means the 
right foot of the left player and vice versa 

The researcher concludes that the non-dominant foot is, of course, the foot that the player or 
athlete does not depend on to perform the movements or skills that are required to perform the 
perfect performance. We may find in many references different names for it, but they have the 
same meaning in the last. 

- Sports performance: Knows it(Athletic Performance - an Overview | ScienceDirect Topics, 
n.d.) has four major dimensions: skill, strength, endurance, and recovery. High performance 
in any sport requires a characteristic blend of these dimensions, although individual sports 
differ widely in that balance. 
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The researcher concludes that the  Sports performance is the player or athlete making 
movements that often rise to the level of motor skill and through which the extent of his level 
is judged. 

 

4- The methodological procedures used in the study:  

4-1 Method and tools: 

 After delving into the previous studies related to the topic of the research, we found that in 
order to properly understand the problem it must be diagnosed first, so an online questionnaire 
form addressed to the actors in the field of sports from academics and coaches was completed. 
The number of answers as a whole was 56. The questionnaire consisted of four axes, the first 
axis was on the personal information of the questioner and his biography, followed by the axis 
of planning and programming and its relationship to the subject of research, then the 
difference between the feet in dominance and finally the genetic aspect, tests and 
measurements. It should also be noted that oral interviews were conducted with several 
coaches, and even currently retired international players and other nationals. All this took 
place from the beginning of the previous January 2022 until the end of April in different states 
of the Algerian west, according to the events that brought the sample (former international 
players in particular) to be questioned through the oral interview. To be finally collected by 
Google Form in the form of Excel data and then unloaded in the tables that will come later. 

- The scientific foundations of the tool:  

The validity of the arbitrators or experts in this study was adopted through a good 
examination of the questionnaire’s axes and questions, and therefore the researchers 
concluded that the answers were objective regarding the researcher’s experience as a trainer 
for different age groups, or even through the oral interviews that were conducted. 

   And the percentages of answers were calculated and thus obtained the results that allowed a 
smooth analysis of the different answers. 

 

4-2 Presentation and Analysis of Results:  

Table N°1: Personal information and cv 

Educationa
l level 

DES Lisense 
Professional 

License master magister doctorat 

%4 %8 %12 %56 %4 %16 

The job teaching training Teaching and 
training 

%20 %16 %64 
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Training 
certificate 

N C FAF degr
ee 

CAF S.CO
N 

P.t X 
player 

teacher 

%4 %37.5 %29
.2 

%37.5 %16.7 %25 %4.2 %4 

Years of 
experience 

1 to 5 5 to 10 More than 10 

%26.9 %34.6 %38.5 

Categories 
supervised 

U13 U15 U17 U19 U21 Senior 

%78.
3 

%52.2 %56.5 %30.4 %30.4 %52.2 

S.CON= Sports Consultant  /  P.t= physical trainer /N C=no certificate 

Comment on Table No. 01: 

The above table represents the personal and biographical information of all the respondents. It 
is noted that the majority of trainers already hold university degrees, where we recorded 56%, 
in addition to training certificates, 37.5% for both national and African certificates. Also, of 
the sample, they hold a master’s degree, and some of them are from He trains and teaches 
together at a rate of 64%. It is also worth noting that 78.3% have trained junior groups under 
13 years of age, and this is what gives satisfaction at first sight. 

Table N°2: The reality of planning and programming  

Type of planning annual monthly weekly daily 

%38.5 %30.8 %26.9 %3.8 
Programming the 
training session 

According to the program According to needs 

%46.2 %53.8 

Depending on the 
weakness 

yes no 

%88.5 %11 .5 

The type of 
capabilities often 
targeted 

Physical 
abilities 

Kinetic abilities Skilled capabilities 

%65.4 %53.8 %65.4 

Programming a 
special training 
session for weak 

yes no sometimes 
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feet %50 %23.1 %26.9 

Solutions 

Level need to 
improving 

By 
improving 
the physical 
level first 

By 
improving 
the Skill 
level first  

Training 
equally 
between 
feet 

Give it some 
importance 
during the 
training 
session 

%3.8 %7.7 %34.6 %53.8 

Theoretical background: 

Many studies indicate that the transmission of motor learning or training on various physical 
or skill qualities is in varying proportions depending on the nature of the exercise and the 
level of players from beginners to applicants and the target physical characteristic and training 
stage .the studie of(Fousekis et al., 2010) In its results, it indicated that  Players with highly 
professional training experience rely on more symmetrical use of their lower limbs. The 
researcher believes that this benefits the players in the event that he is exposed to a situation 
while playing, where he finds himself forced to use his other non-dominant foot, and he hopes 
that the result will be satisfactory, and this is the opposite of what we see in our stadiums in 
many matches However, by continuous training on a specific trait such as balance, for 
example, it may give satisfactory results, and this is what a study  of (Bilateral isokinetic peak 
torque of quadriceps - ProQuest, n.d.)indicated that there is no evidence of muscular 
imbalance in the extensor and flexor muscle groups between the right and left legs in 
professional football players with control of one or both legs. 

Comment on Table No. 02:  

The above table answers the reality of programming and planning and their relationship to the 
non-dominant foot and the details that have always been a key to many problems in sports 
performance. Where we recorded that the trainers resort to changing the weekly programming 
in the event of noticing a deficiency or weakness in one of the physical or motor qualities, and 
sometimes the skill, where the latter amounted to 65.4%. It is worth noting that the 
respondents agreed to give importance to training the non-dominant foot during the training 
sessions with a percentage of 65.4%. 

 

Table N°3: The effect of the difference between the feet in terms of dominance 

Knowledge 
of the 
dominant 
foot 

By observation. Question Field tests 

%69.2 %7.7 %23.1 

Ability and 
speed of 

Right Left 
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improvement %48 %52 

Negative 
non-
dominant 
foot effect 

yes no May be 

%68 %12 %20 

Does 
training give 
equally 

yes no May be 

%23.1 %53.8 %23.1 

Where's the 
weakness? 

Physical 
abilities 

Kinetic abilities Skilled 
capabilities 

%0 %22.2 %37 

Dominant in 
both feet 

always sometimes Rarely no 

%15.4 %50 %30.8 %3.8 

Theoretical background: The human body is one of the secrets that still baffles the minds of 
scientists around the world and in various fields, and if we talk about the sports field we will 
find many characteristics and characteristics according to each sport or effectiveness and by 
age and sex and according to a study of (Bishop et al., 2018) that The prevalence of inter-limb 
asymmetries has been reported in numerous studies across a wide range of sports and physical 
qualities; however, few have analysed their effects on physical and sports performance. It 
should also be noted that the dominance of the lower limbs (or lateral preference) can affect 
functionality. Doctors are often asked to make judgments regarding when the patient has 
"recovered" adequately from the injury, using measures of strength results and dynamic 
performance(McGrath et al., 2016). The researcher believes that whether it is non-functional 
symmetry or the extent of the use of clinical or field tests, in the majority of studies we find 
that non-dominant foot always raises many questions and concerns whether it is to try to bring 
the level of the athlete to higher levels or in order to avoid injury as well. 

Comment on Table No. 03: 

The table shows that the non-dominant foot is most often discovered by observation, as its 
rate reached 69.2%. And that the weakness is often in the skill performance, as 37% was 
given as the answer. While it was reported that the players who use both feet with equal 
efficiency are rare. It should also be noted that it was decided that the training session does 
not give equal value to both feet, and it was 53.8% is the answer to that. 

Table N°4: Interometerical measurements and the genetic aspect 

physical Yes No 
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measurements 
of players? 

%50 %50 

Foot 
measurement 
effect 

Yes No 

%32 %68 

Leg length 
effect 

Yes No 

%52 %48 

On the 
genetic side. 

yes no sometimes I didn't pay 
attention to 
that. 

%34.6 %15.4 %38.5 %11.5 

Same as the 
dominant 
father's foot. 

yes no sometimes I didn't pay 
attention to 
that. 

%23.1 %23.1 %42.3 %11.5 

Theoretical background: 

In terms of activity or inactivity a study of (Fogelholm et al., 1999) indicated that the parents’ 
role in childhood activity patterns and obesity. A novel finding was that the parent–child 
relationship of inactivity appeared to be stronger than that of vigorous activity. Hence, parents 
who want to reduce their children’s inactivity may have to pay attention to their own lifestyle. 
A study (Leg Length, Sitting Height and  Postmenopausal Breast Cancer Risk. - Abstract - 
Europe PMC, n.d.) indicated that Of leg-length to sitting-height, and other anthropometric 
dimensions. It is further assumed that an individual may achieve this "genetic potential" if the 
environment is free of insults that delay or retard growth. So the researcher believes that the 
transmission of the genetic aspect may be in the physical structure or height, but without 
physical activity, effort and perseverance, there will be no transmission of physical traits in 
the genetic form. 

 

Comment on Table No. 04: 

The results of the table express that the trainers take measurements and use field and 
anthropometric tests, but they are not sure about the relationship of the genetic aspect to the 
dominance of the feet, and this raises more questions in the future. 

4-3 Discussion and interpretation of the results:  

The results of the research concluded that training and despite the presence of specialists in 
the field, attention to details is not sufficient enough, and that is what we recorded, as 
importance is not given to developing the level of the non-dominant foot, so in order to bring 
the young player to an advanced level, work must be done On the physical, motor and skill 
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side, and focus on functional symmetry to avoid the player in situations where he finds 
himself compelled to use his other weak foot to be of course below the required level, so we 
recommend the need to find the appropriate recipe to sensitize actors in the sports field to the 
need to pay attention to such matters and to allocate training programs that are Its content 
aims to give both feet the same training dose, especially in the smaller groups, and it is 
necessary to find standardized tests to find out the extent of the delay in the level of the non-
dominant foot and criteria for starting to rectify the missed training.  

Conclusion:  

      In the end, we can say that the attention to detail in the sports field in Algeria is somewhat 
low. This is evidenced by the findings of the study, whether it is related to the coach per se or 
to players who do not have sufficient skill in both feet. Therefore, this study recommends 
taking Taking into account what has been achieved and translated on the ground through: 

-Inclusion of customized programs to improve the level of the non-dominant foot  
-Setting standards to monitor the extent of the difference between the feet through 
standardized tests and measurements  
-Introducing video analysis technology in various sports with the aim of obtaining body 
symmetry in the hope of developing it into functional symmetry 
 -Rationalizing the intensity of exercises for young players, especially with regard to muscle-
strengthening exercises, in which there is a lot of controversy  
Dig deeper into such research as the height of the striking foot of the ball and the differences 
between dominant and non-dominant feet 
- Doing experimental research on different groups of players and even female players  
-Implementation of a tool directed to players with the aim of identifying the extent of their 
weak foot and the extent of their dependence on the dominant other, even if in their daily live. 
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Effects of eight week period of High-Intensity Interval Training and Small-Sided 

Games on Repeated sprint ability and Wellness Status on amateur Soccer young 

Players U17 
Rachad Djeddi1*; Nidhal Jebabli2; Abderraouf Ben Abderrahman2  

1Higher Institute of Sport and Physical Education of Sfax, Sfax University, 
Tunisia.  

2Higher Institute of Sport and Physical Education of Ksar-Said, Manouba 
University, Tunisia. 

Objective: analyze the effect of soccer players repeated-sprint ability (RSA) and evaluate the 
of pre-season perceived wellness between HIIT and SSG during 8-weeks of training. 

Methods: Two groups of 16 young footballers (GE-SSG; GE-HIIT) performed 16 specific 
training sessions SSG [4vs4 withe pitch between 600 m2 and 1000 m2] and HIIT [30/30 
withe intensity of 100% a 110% MAS], 08 technical-tactical sessions and 08 preparatory 
matches. Parameters were recorded before and after the training programmers: RSSA 40m x 6 
test, and after each training session were assessed using the profile of Wellness status, sleep 
and sleep, fatigue, and muscle soreness. 

Results:  The results indicated that HIIT (30/30s) showed significantly higher values in the 
RSSA mean shuttle sprint ability test after training by effect size (p = 0.04; ES = 1.25) 
compared with SSG (4VS4) (p = 0.9; ES=0.08) and there was a significant improvement 
between GE-SSG and GE-HIIT in favor of the HIIT group with a large effect size RSSA best 
(p = 0.02; ES = 0.9),and wellness status results showed higher values of DOMS between HIIT 
and SSG group (Means): (3.55 vs. 2.76; p = 0.006; ES = 1.50 very large), fatigue (M: 3.24 vs. 
2.64; p = 0.006; ES = 1.16 very large) and HS (M: 10.33 vs. 9.23; p = 0.01; ES = 1.30very 
large)  in eight weeks of training the players also reported better sleep quality between HITT 
and SSG group (M: 1.84 vs. 2.02; p = 0.001; ES = 0.7 median) and very low stress (M: 1.68 
vs. 1.79; p = 0.02; ES = 0.5 median). 

Conclusion: These results indicate that HIIT Group (30/30s) Have achieved greater 
improvements than the SSG (4vs4) group on the Repeated sprint ability  The results also led 
us to influence the HIIT group in terms of fatigue and muscle soreness at the expense of 
training with Small sided games , But coaches should be aware that both training methods are 
applicable methodologies for improving performance and physical level while monitoring the 
state of health and training-load in amateur soccer players' under-17. 

Key Words: Wellness Status, Repeated sprint ability, Small sided games, High intensity 
interval training 
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1. Introduction: 

The structure of soccer match play is intermittent in nature, whereby low-intensity activity 
(e.g., walking and jogging) is interspersed with high-intensity actions (e.g., sprinting, change-
of-direction [movements, tackles, and jumping] (Mohr, Krustrup, Andersson, Kirkendal, & 
Bangsbo, 2008; I. Mujika, Santisteban, Impellizzeri, & Castagna, 2009). 

high-intensity actions such as sprinting are often centered about key match situations, 
including ball possession and goal-scoring chances (Faude, Koch, & Meyer, 2012) and the 
repetitive nature of sprinting in soccer gives rise to a key physiological characteristic , 
repeated-sprint ability (RSA) is the capacity to repeatedly produce maximal or near-maximal 
efforts (i.e., sprints), interspersed with brief recovery intervals (rest or low- to moderate-
intensity activity) (Girard, Mendez-Villanueva, & Bishop, 2011). 

It is essential to develop sporting factors and improve football performance and psychological 
aspect among players therefore; several methods of specific training related to this sport have 
been established. For instance, various training programs, including high intensity interval 
training (HIIT) and small-sided games (SSG) have been applied and tested for soccer players 
in order to enhance the physical performance(Stephen V. Hill-Haas, Dawson, Coutts, & 
Rowsell, 2009). HIIT is a type of interval training that alternates between short bouts of very 
high intensity effort and recovery periods.  

The SSG however, are games played on small fields with fewer players than the regular 11 
versus 11 ones. These games are appreciated by players and coaches and very widely used 
across the world(S. V. Hill-Haas, Dawson, Impellizzeri, & Coutts, 2011). Indeed much 
evidence was found for the HIIT benefits on physical performance in soccer players, 
specifically in achieving higher aerobic fitness(Stephen V. Hill-Haas et al., 2009). Different 
HIIT structures (30s- 30s, 15s-15s, 10s-10s, 10s-20s, 5s-25s) were used as in a ‘significant 
way for achieving greater improvements in physiological responses since it allows individuals 
to perform activities at high intensities for definite durations (Dellal et al., 2008). Whereas, 
SSG could be used for specific aerobic endurance training while having the technical and 
tactical advantage of soccer specific training(Stephen V. Hill-Haas, Coutts, Dawson, & 
Rowsell, 2010).  

In that regard, the pitch size, number of players, encouragement of the technical staff, and the 
presence of goalkeepers would directly impact the physical intensity of players’ activity 
(Halouani, Chtourou, Gabbett, Chaouachi, & Chamari, 2014; E. I. Rampinini, Franco M. 
Castagna, Carlo Abt, Grant Chamari, Karim Sassi, Aldo Marcora, Samuele M., 2007). 
Although both HIIT and SSG could have comparable physiological responses(Dellal, 
Varliette, Owen, Chirico, & Pialoux, 2012), SSG is more specific to soccer and was shown to 
increase the motivation level of players(Allen, Butterly, Welsch, & Wood, 1998). 

High-intensity interval training (HIIT) embraces a variety of interval protocols with varying 
duration and interspersed recovery breaks involving  “repeated sprint training” (RST) with 
sprints of 3–7 s duration, interspersed with recovery periods of less than 60 s, and “sprint 
interval training” (SIT) with 30 s all-out sprints, and 2–4min of passive recovery periods, and  
HIIT with either short (<45 s) or long (2–4min) interval durations and depending on the 
intensity and duration of the exercise, as well as the recovery and the number of repetitions 
and sets (Buchheit & Laursen, 2013). 
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The ability to repeat high-intensity, short duration efforts following short recovery periods has 
been termed ‘repeated sprint ability’ (RSA) (Fitzsimmons et al., 1993). RSA is an important 
element of the fitness requirements, especially in team sports (Gabbett, 2010; Spencer, 
Bishop, Dawson, & Goodman, 2005). To develop optimal RSA training programmers, it is 
important to know which fitness determinants (i.e. aerobic or anaerobic) are associated with 
performance. 

The ability to perform a short-duration multiple sprints interspersed with short recovery times 
has been termed «repeated-sprint ability» (RSA)(Iñigo Mujika, Spencer, Santisteban, 
Goiriena, & Bishop, 2009) . Although debate exists regarding the main factors determining 
soccer performance (Reilly & Gilbourne, 2003), the importance of RSA is recognized (Iaia et 
al., 2015; Impellizzeri et al., 2008). For instance, significant correlation exists between very-
high intensity running distances covered during matches and mean sprint time on a RSA test 
(E. Rampinini et al., 2007). Besides this, single and repeated sprint efforts are frequently 
involved in crucial moments of match-play (Oliver, Armstrong, & Williams, 2009), including 
creation of goal scoring opportunities. Therefore, constant evaluation of RSA throughout the 
season can provide valuable information to coaches and athletes. In addition to RSA, 
intermittent high-intensity endurance is also considered crucial to performance in soccer(Iaia, 
Rampinini, & Bangsbo, 2009). Although the importance of total running distance covered at 
high-intensity in soccer could be masked by the technical-tactical level of a team (Bradley et 
al., 2013), players at a higher standard of competition tend to perform significantly more high-
intensity running than those at a lower standard (Bangsbo, Nørregaard, & Thorsø, 1991). 

In this context the use of questionnaires to monitor TL and wellness as a common practice for 
monitoring physiological and psychometric status of players has largely been credited as a 
practical and valid method in sport (Coutts & Reaburn, 2008; Hooper, Mackinnon, Howard, 
Gordon, & Bachmann, 1995).  

It is generally the physical effort is conceptualized as a psychobiological complex and that 
psychological factors play a crucial role in performance (Armstrong & VanHeest, 2002; 
Haddad et al., 2013; Thorpe et al., 2015). Therefore, several psychological questionnaires for 
monitoring changes in training-related stress, wellness, strain and recovery have been 
suggested to detect early signs of tiredness and/or overtraining in high-performance sport 
programs (Armstrong & VanHeest, 2002; Coutts & Reaburn, 2008; Hooper et al., 1995). 
These include the Profile of Mood States, The Recovery-Stress Questionnaire for athletes and 
Daily Analysis of Life Demands for Athletes and the Total Recovery Scale (Halson, 2014; 
Saw, Main, & Gastin, 2016). Accordingly, Hooper questionnaire which was validated initially 
in swimming (Hooper et al., 1995) and then used in soccer (Chamari, Haddad, Wong del, 
Dellal, & Chaouachi, 2012; Fessi et al., 2016; Haddad et al., 2013; Thorpe et al., 2016) and 
rugby sevens (Elloumi et al., 2012) represents a valid method based on self-analysis 
questionnaires involving the well-being ratings relative to sleep, stress, fatigue and delayed 
onset muscle soreness. Indeed, daily measurements of these alternative methods are simple, 
non-invasive and practical during training sessions. They are useful for the staff and fitness 
coaches to accurately schedule and adapt the TL to optimize training and performance 
(Moalla et al., 2016). Therefore, the main aim of the study was to analyze the effect of soccer 
players repeated-sprint ability (RSA) and evaluate the of pre-season perceived wellness 
between HIIT and SSG during 8-weeks of training. 
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2. Material & methods:   

2.1Experimental approach to the problem: 

To evaluate the effect of HIIT and SSG training on the performance of repeated sprint ability 
and Wellness status of young football players, the athletes were randomly assigned to two 
experimental groups (GE-HIIT) and (GE-SSG), and anthropometric measurements were 
worked out before and after the experimental program , (RSSA) fitness test was conducted to 
measure a player's ability Repeated sprint and we also monitored the players' health status by 
Hooper Index, sleep, cues, fatigue, and muscle soreness performed throughout the training 
period and assessing the dependent variables before and after training during the pre-season. 

2.2Participant: 

The data are presented from sixteen soccer player’s means ± standard deviation, representing 
a team Under-17 Football (USTebessa) all players have over 6 years’ experience of training, 
and competing at National Amateur Football League for youth. GE: SSG N = 08 (age 
15.31±0.5, height 160± 0.07cm, weight 59.41± 7.44 Kg and BMI 23.43± 2.1 kg/m2) and GE: 
HIIT N=08 (age 15.81±0.4 height 160±0.05cm, weight 59.64±4.57 kg and BMI 23.34±2.83 
kg/m2) and for guards with SSG and HIIT program is excluded (Table 1). 

Table 1. Demographic characteristics of study sample 

Sample Number Age Height (cm) Weight 
(kg) 

BMI Level 

GE (SSG) 08 15.31±0.5 160± 0.07 59.41± 
7.44 

23.43± 
2.1 

Amateur 

   

GE (HIIT) 08 15.81±0.4 160±0.05
 59 

64±4.57
  

23.34±2.83 

  .  

GE: Group Experimental, SSG: Small Sided Game, HIIT: High Intensity Interval Training, 
BMI: Body Mass Index. 

2.3Study program: 

Training and match data were collected over an 8-week in-season period (between September 
and November). For the purposes of the present study, all the sessions carried out as the main 
team sessions were considered.  

The training program contains (pre and post program with sixteen training units of SSG and 
HIIT play, eight technical tactical sessions and eight preparation matches), and during the 
training period, The type of training was determined for HIIT 30/30s group with different 
intensity between (100% to 110% MAS) and 4vs4 for SSG with different playing pitch Space 
between 600 m2 and 1000 m2 as shown in Table 2. 
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 The number of repetitions and series has gradually increased, taking into account training 
loads after each week, as well as taking into account the type of recovery, each training 
session included the warm-up, main phase and slow-down phase plus stretching. 

2.4Anthropometric measurements: 

The weight was measured in kg to the nearest 0.1 kg using a regularly calibrated electronic 
balance. It is recommended to leave without shoes and in light clothing. Height was measured 
in centimetres to the nearest 0.5 cm using a wall chart. The body mass was estimated to be 
near 0.1 kg and the height to be close to 0.1 cm. 

2.5Repeated Shuttle Sprint Ability (RSSA): 

Repeated Shuttle Sprint Ability (RSSA) was tested to assess players’ ability to cope with the 
specific sprinting demands of soccer. This test includes changes-of direction tasks, which is a 
characteristic movement pattern in soccer. After a 15- min warm up, players completed 6 × 40 
maximal sprints interspersed with 20 s of passive recovery. Sprint times were recorded with a 
chronometer. The best sprint time was recorded and used for further analysis (RSSAbest).In 
addition, the dependent variables included the mean time obtained over six sprints and the 
decrease in performance (The RSSAdecrement = ([RSAmean]/[RSAbest] 100) – 100)] 
(Impellizzeri et al., 2008). 

Table 2. The number of weeks, training sessions per week, training days and over 8 weeks 
included in the study. 

Pre-season GE-SSG GE-HIIT 

Study time The start of the study during the pre-season period from 09/14/2021 to 
02/11/2021, where the post-test was applied to the players. 

Weeks(n) eight week eight week 

Training sessions per week (n) 2 sessions SSG + session Tec tac  + match 2 sessions 
HIIT + session Tec tac  + match 

Training Type 4 vs. 4 in an area between 600 m2 to 1000 m2 and a total training time 
between 20 minutes to 24 minutes and passive recovery between training series. 30/30 work 
intensity between 100% VMA and 110% MAS (running with change of direction in a 70-
meter run), total training time between 20 minutes and 24 minutes , and passive recovery 
between training series. 

1.1Number of training sessions during the pre-season period 16 sessions of SSGs with 
different rules and loads from week to week+8 techno-tactic sessions + 8 matches at the end 
of the week. 16 sessions of HIIT with different rules and loads from week to week+ 8 techno-
tactic sessions + 8 matches at the end of the week. 

2.6Wellness Status: 

The 4-item wellness questionnaire used for the football and rugby league data identified 
perceived ratings Sleep, stress, fatigue and muscle soreness monitoring Psychometric variable 
was assessed using the Hooper questionnaire (Hooper et al., 1995). The questionnaire was 
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completed before the daily first training session or before the match and was reflective of the 
response to the preceding training day. In fact, each player was asked to fill in Hooper 
questionnaire, which consists of the four following items: (1) the quality of sleep during the 
preceding night, (2) the rating of stress, (3) fatigue and (4) muscle soreness. Each of these 
parameters was measured separately using subjective rating scales ranging from 1 to 7: from 
‘very very low-or good’ (i.e. point 1) to ‘very very high-or-bad’ (i.e. point 7). The Hooper’s 
score (HS) was then calculated as the total score of these four items. 

 

 

2.7Statistical analysis: 

Data are summarized as the mean and standard deviation of the mean (mean ± SD). Statistical 
analysis was performed using IBM SPSS version 22 statistical software. After a normal 
distribution test (Kolmogorov-Smirnov test), and in application The student test apiaries for 
dependent samples was used to compare all parameters measured before and after training, 
pre and post-test between training groups. A p value <0.05 was accepted as the minimum 
statistical significance, and it was calculated when calculating the ES, the pooled standard 
deviations (SD) were used (Cohen's d = [M1-M2]/pooled SD). ES with values of 0.2, 0.5 and 
0.8 were considered to be small, medium and large, respectively. 

3.Results: 

3.1Anthropometrics: 

Changes in anthropometrics are illustrated in Table 3. No statistically significant differences 
were found for the training group with SSG and HIIT in the pre and post tests for the 
following measures. As for the SSG and HIIT group before and after training, no significant 
differences were found: In the per-test  we obtained body height (p = 0.3; ES = 0.2), body 
mass (p = 0.6; ES = 0.2), body mass index (p = 0.8; ES = 0.1), and in the post test we 
obtained body height (p = 0.5; ES = 0.1), body mass (p = 0.6; ES = 0.1), body mass index (p = 
0.7; ES = 0.2) , In terms of age, there is a statistical difference between two groups before (p 
= 0.03; ES = 1.04) and after  training (p = 0.03; ES = 1.1). 

Variables GE-SSG GE-HIIT 

 Pre test Post test P-valeur ES Pre test Post test P-
valeur ES 
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Age  ans 15.3± 0.5 15.4± 0.5 0.3 0.3 15.8± 0.5a 15.9± 0.4a 0.3 0.2 

Height (cm) 159±0.1 161±0.1 0.7 0.2 161±0.1 160± 0.1 0.6 0.1 

Weight (Kg) 58.7± 9.1 60.08±5.8 0.6 0.1 60.23±2.7 59.05 ± 6.1 0.6 0.3 

BMI (kg/m2) 23.31±1.9 23.56±2.41 0.7 0.1 23.6 ± 2.8 23.11± 3.02 0.8 0.1 

Table 3: statistics data of Anthropometric measurements before and after the period of 
training between HIIT and SSG. 

a: significant difference between GE-SSG vs. GE-HIIT pre and post program. 

1.1 Repeated Shuttle Sprint Ability (RSSA): 

The data in Table 4 show descriptive data for the RSSA test where there is a statistical 
significance and very significant positive improved between pre and post test HIIT group  
with RSSA mean (p = 0.04; ES = 1.25) and RSSA best (p = 0.02; ES = 1.17) and no statistical 
significance was found for RSSA decrement% (p = 0.2; ES = 0.4) and the results showed that 
there was no significant improvement for SSG group, and there was a significant difference in 
the post test between HIIT and SSG at RSSA best (p = 0.02; ES = 0.9) for the benefit of the 
HIIT group. 

Tables 4: statistics data of repeated shuttle sprint ability test before and after the period of 
training between HIIT and SSG. 

RSSA test GE-SSG GE-HIIT 

 Pre test Post test P value ES Pre test Post test P 
value ES 

RSSA mean (s) 8.12±0.43 8.15±0.24 0.9 0.08 8.18±0.1 7.9±0.3
 0.04 1.25 

RSSA best (s) 7.8±0.42 7.81±0.4 0.9 0.02 7.8±0.3 7.5±0.2a 0.02
 1.17 

RSSA decrement (%) 4.22±2.21 4.4±2.5 0.8 0.07 5.3±2.5 6.8±3.44
 0.2 0.4 

a: significant difference between GE-SSG vs. GE-HIIT pre and post program. 

1.2Wellness status: 

Changes in wellness scores in different training periods are presented in Table 4. The stress 
score in the HIIT group assessed by the Hooper questionnaire was lower than the SSG group 
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during the period (p = 0.02, ES = 0.5). Moreover, the SSG vs. HIIT fatigue score increased (p 
= 0.006, ES = 1.16). The DOMS score increased during the training period in the HIIT group 
compared with the SSG group (P 0.006, ES = 1.5). Also, there was a small difference between 
the HIIT and SSG groups in the sleep score during the different training periods (p = 0.02, ES 
= 0.5). Finally, the Hooper index increased significantly after the training period comparing 
HITT and SSG (P = 0.01, ES = 1.3). 

Tables 5: statistics data of pooled subjective ratings of sleep, stress, fatigue and muscle 
soreness during the pre-season weekly training between HIIT and SSG. 

index variables GE-SSG  GE-HIIT  P value ES 

Stress 1.79±0.18 1.68±0.21 0.02*  0.5 

Sleep 2.02±0.20 1.84±0.26 0.001** 0.7 

Fatigue 2.64±0.34 3.24±0.40 0.006** 1.16 

DOMS 2.76±0.36 3.55±0.65 0.006** 1.50 

Hooper score (HS) 9.23±0.73 10.33±0.94 0.01* 1.30 

 

2. Discussion: 

The purpose of this study was to analyze the impact of footballers' ability to run frequently 
(RSA) and assess preseason perceived wellness between HIIT and SSG within 8 weeks of 
training. The results shown indicate that the HIIT Group (30/30) has made greater 
improvements than the SSG Group (4vs4) about the repeated ability of the sprint and the 
players after training had some muscle pain and fatigue compared to the SSG Group and the 
sleep quality was good after training as well as there was no clear concern according to a 
questionnaire compared to SSG. 

The results of our study also agreed with these studies that demonstrated In the five 
investigations  of (Engel, 2018) that evaluated responses of HIIT on the repeated sprint ability 
of young athletes, a small positive ES was observed [mean g = 0.35 ± 1.48; range: −1.27– 
2.69 (Buchheit et al., 2009; Buchheit et al., 2008; Delextrat & Martinez, 2014; S. V. C. Hill-
Haas, A. J. Rowsell, G. J. Dawson, B. T., 2009; Tønnessen, Shalfawi, Haugen, & Enoksen, 
2011). 

And the results of our study indicated a significant effect of HIIT compared with SSG, and 
this was confirmed by these studies that proved The single investigation that examined 
repeated sprints (S. V. C. Hill-Haas, A. J. Rowsell, G. J. Dawson, B. T., 2009) observed a 
trivial effect of HIIT in comparison to SSG, i.e., SSG and HIIT appear to improve this ability 
to a similar extent. From a practical point of view, shorter intervals of HIIT or SSG at 
intensities close to that of repeated sprints may be sufficient to improve such performance. In 
the one investigation on change-of-direction performance (Faude, Steffen, Kellmann, & 
Meyer, 2014) , HIIT had a large positive effect in comparison to SSG, in contrast to other 
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findings of greater improvement of this sort with SSG (Kannekens, Elferink-Gemser, & 
Visscher, 2011). 

While there are similarities between SSGs and real games, several factors differentiate them 
(Clemente, 2020). Determinant external load outcomes, such as high-speed running, sprinting, 
or accelerations, reveals that SGGs underexpose soccer players to the typical demands of a 
real game (Casamichana, Castellano, & Castagna, 2012; F. M. Clemente et al., 2019; Dalen et 
al., 2021; Gabbett & Mulvey, 2008). Regarding sprinting, it is necessary to have longitudinal 
distance as well as opportunities to reach velocity (Nassis, Brito, Figueiredo, & Gabbett, 
2019) and such fact it is difficult in SSG scenarios in which the pitch is smaller than that of a 
normal game. 

In 4 vs. 4 and 6 vs. 6 SSG formats, players achieved a mean of 0.2 m/min (vs. 1.7 m/min in an 
official match) (Dalen et al., 2021) . Thus, it is expected that even in larger SSGs(S. Hill-
Haas, Rowsell, Coutts, & Dawson, 2008) , the variability of the games may not expose 
players to a significant amount of linear sprinting. This, in turn, may have consequences 
related to the adaptations promoted by SSG-based interventions when compared to running-
based interventions (e.g., HIIT) this is what was shown by our study that training on HIIT 
improves the results of repeated sprints compared to SSG, which has its own specificity in 
training. 

The ratings of sleep, stress, and fatigue and muscle soreness in pre-season were higher than 
those observed during in-season (p < 0.01) whereas the feeling score was lower (p < 0.01). 
Furthermore, training sessions, including technical/tactical work, induced an improved feeling 
score but linked with a lower training load when compared with sessions focus on physical 
emphasis (p < 0.01). Pre-season period of training induces a significantly more strenuous and 
exhausting demands on professional soccer players compared with the in season period at the 
elite level (Fessi et al., 2016). 

The present study revealed there a significant difference in HI parameters HIIT and SSG 
between training days for amateur football players. Consistent with our results, recent studies 
reported no intra-week variations (between match day and training sessions) in wellness 
variables in elite soccer players (Oliveira et al., 2020; Oliveira et al., 2019). In our study, 
measures of wellness were observed to range from 1 to 3 on average during the football 
players' training session. This result was consistent with the study by Clemente et al (Filipe 
Manuel Clemente et al., 2019) stated that basketball players showed similar health profiles in 
both training and matches during normal and congested weeks, and the health profiles of the 
players (very low DOMS, fatigue, and stress and very good sleep quality, around 2 on 
average) were quite well stated. This shows that both training sessions and matches have 
similar effects on players and do not sufficiently trigger stress factors. This result is also 
supported by Clemente et al(Filipe Manuel Clemente et al., 2019).  

The results of our study also agreed with that of Salemi et al. that there was no significant 
relationship between the variables scored before the first daily training session and the 
variables noted after the SSG training sessions, which showed that perceived internal intensity 
and psychometrics are not affected by differences in recovery status, good sleep rating and 
fatigue from Fatigue, stress, and DOMS during specific soccer training (Selmi, Gonçalves, 
Ouergui, Sampaio, & Bouassida, 2018). 
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In the study to Renato Fernandez et al of professional football, it was found that wellness 
there was no significant differences in the Hooper Index parameters between the training days 
and match days (p > 0.05). This study confirmed the highest intensity values during MD and 
the lowest on the training session before the MD (MD-2). Moreover, higher training 
intensities were found in the beginning of the training week sessions which were then reduced 
when the MD came close. Wellness parameters showed no variation when compared to 
intensity measures (Fernandes et al., 2022). 

3. Conclusions: 

The results of the current study show the importance of working on HITT to develop the 
physical fitness, as well as taking into account the work of SSG because it has an importance 
on the psychological and physical fitness of the players, as the results of the study showed us. 
Players can not only use HIIT to develop physical performance, but they can also do so to 
maintain stable mood and health via SSG, and the effects on repetitive sprinting ability, 
altering direction performance and state of mind require further scientific evaluation, and 
future studies should be conducted to investigate the long-term, chronic effects of use on the 
psychiatric and clinical outcomes associated with HIIT and high-intensity SSG exercise. 

Abbreviations: GE: group experimental; SSG: Small sided games; HIIT: High intensity 
interval training; RSA: Repeated sprint ability; RSSA; Repeated Shuttle Sprint Ability; MAS: 
maximum aerobic speed; HS: Hooper score; DOMS: Delayed Onset Muscle Soreness. 
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Effet aigu et chronique du stretching passif sur l’agilité et la vitesse de 
course du footballeur.  
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Résumé  

La présente étude a pour but de déterminer  la relation entre le stretching passif et la 
performance sportive en fonction de la durée de jeu. La procédure vise à  inclure un stretching  
passif pendant la phase d’échauffement qui précède l’épreuve de sprint et d’agilité chez des 
footballeurs Amateurs et à étudier l’effet de cette pratique sur les performances en fonction 
des durées de jeu (après 2min de repos ,15min de jeu, 30min de jeu et 45min de jeu). Deux 
protocoles d'échauffement différents: (a) avec stretching passif  (SP) au point d'inconfort 
(POD); (B) sans stretching passif  ont été mis en œuvre avec un échauffement aérobie avant  
suivie par des activités dynamiques. Dans les  conditions de contrôle les résultats ont montré 
des différences plus significatives (p = 0,05) que la condition SP≤ POD concernant toutes les 
variables. Les effets du stretching passif  au cours des quatre phases de jeu avaient influencé 
variablement les performances des joueurs. Les performances ont été affectées au cours de la 
première fois (D1), récupération des capacités musculaires dans la deuxième (D2), une 
progression significative dans la troisième (D3) et stabilité avec une certaine perturbation 
dans la dernière (D4). Cet effet  induits par le stretching passif  peut être attribuée au niveau 
de préparation des participants ou la durée de repos  utilisé après stretching passif  et avant la 
performance, soit le stretching passif manifeste des effets négatifs au début puis son 
interaction avec la durée, le type et l’intensité  de l’effort améliore les performances au fur et 
à mesure. Les participants étaient des  athlètes de niveau régionales  qui s’entrainaient  3-4 
fois par semaine avec des séances de 90 minutes. Sur la base de ces observations et de la 
littérature, les athlètes de performance  qui souhaitent mettre en œuvre un stretching passif   
devrait inclure un échauffement adéquat et des activités dynamiques au sport spécifiques avec 
au moins 15 minutes ou plus de récupération avant leur épreuve sportive.  

                 MOTS-CLÉS : l’agilité  sprint 10m, stretching passif, effets aigus et chroniques. 

 
Acute and chronic effects of passive muscle stretching on footballer agility and speed  

 
Abstract 

 

The objective of the present study was to investigate the effects of passive stretching alone on 
subsequent agility, sprinting, and jump performance. Two different stretching protocols: (a) 
static stretch (SS) to point of discomfort (POD); (b) a control warm-up condition without 
stretching were implemented with a prior aerobic warm-up and followed by dynamic 
activities. The control condition showed signficant differences (p = 0.05) for sprint, agility run 
and measure of flexibility tests faster than the PS, POD condition. There were variable effects 
during the four phases of play. The performances were affected during the first time (D1), 
recuperation of muscular capacities in the second (D2), significant progresses in the third 
(D3) and stability with some perturbation in the last (D4). The lack of stretch-induced 
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impairments may be attributed to the trained state of the participants or the amount of time 
used after stretching before the performance. Participants were either amateurs or regional 
level football athlets who trained 3–4 times a week with each session lasting; 90 minutes. 
Based on these findings and the literature, highly trained individuals or intermediary who 
wishes to implement static stretching should include an adequate warm-up and dynamic sport- 
specific activities with at least 15 or more minutes of recovery before their sport activity. 
 
                  KEY-WORDS: agility, 10m sprint, passive stretching, acute and chronic effects 
 

1-Introduction  

Les méthodes du stretching et leurs effets sur la performance sportive sont très documentés, 
mais très peu de travaux se sont intéressés à 1' étude de la période durant laquelle persiste ses 
effets et quels types de tache musculaire pourront permettre à l’athlète de  reprendre ses 
capacités de force et de vitesse. De façon à approfondir nos connaissances dans ce domaine, 
nous avons donc étudié les effets du stretching passif (méthode la plus utilisée) après des 
efforts intermittents (Alexandre Dellal , 2008) en  football. Les résultats les plus intéressants 
de la recherché de (Chaouachi A, et al, (2010).) étaient que, le stretching statique à intensité 
maximal ou sous-maximal (≤ POD (point of discomfort ) n'a pas d'incidence négative sur la 
performance.  
 
      la majorité des études rapportent une déficience induite par le stretching passif (SP), bien 
que  d’autres n’ont montré aucun déficit pour  le temps de sprint  (Vetter, RE, et al  
2007)l’économie de course ( Hayes, PR and Walker, A, 2007), et les performances de saut  
(Power,K,et al 2004) ( Robbins, JWand Scheuermann, BW,2008) (Young, W, Elias, G, and 
Power, J ,2006) .   
      En alternace, d'autres études n’ont rapporté aucun changement dans le contre-mouvement, 
et baisse de saut en hauteurs (Torres, EM, et al, 2008) concernant le stretching dynamique 
(DS) avant. Par conséquent, la présente étude est en accord avec un certain nombre d'études 
dans la littérature sur les effets du stretching passif  préalable. L'absence de perturbations 
induites par le  stretching  trouvé dans d'autres études peut être liée à un certain nombre de 
facteurs, y compris l'âge, le niveau de préparation des athlètes, le volume et  l’intensité du 
protocole de stretching, et l'intervalle de récupération  entre le stretching et les tests. 
Jusqu’à nos jours, aucune étude n’a mis en évidence combien de temps peuvent persister  les 
effets du stretching passif incorporé dans les phases d’échauffement, et ce durant ou après la 
réalisation d’un effort prolongé de type intermittent force et vitesse exp: un match de football.  
 (Dintiman GB., 1964 )a observé l’amélioration des performances de vitesse précédées d’une 
séance de stretching (passif et actif).  Par contre (Kokkonen, J., Nelson, A. G., and A. 
Cornwell, 1998 ); (Wiemann K., Klee A. , 2000 ) (Nelson, A. G., & Kokkonen, J., (2001c).) 
(Yamaguchi, Tand Ishii, K. , 2005)et (Nelson, A. G.,et al, 2005)ont  constaté que le stretching 
passif avait un impact négatif sur la production de la force contractile aussi bien que le 
stretching actif par rapport au groupe témoin sans stretching préalable.  
     Par ailleurs notre intervention  met l’accent sur la durée et le type des efforts réalisés après 
les séquences de stretching utilisées pendant l’échauffement pour voir quand est-ce que les 
athlètes vont récupérer leurs capacités de force et de vitesse qui sont très répondus en football 
et voir si les effets néfastes persistent .le développement d’une grande puissance musculaire 
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est très demandé en football moderne pour maximiser les performances des joueurs en sprint 
et en détente  (Young, W.B., M.H. McDowell, and B.J. Scarlett., 2001).les efforts bref et 
intenses comme les sprints ,les reprises de vitesse et les changements de direction sont des 
facteurs qui exigent une importante demande énergétique Selon ( Billat, V. , 1998), une 
amélioration des composantes élastiques du muscle selon ( Ca r mi na t i ,  Y.  a n d  D i  
S a l vo ,  V .  ,  2 00 3  ) ,et une augmentation de la température musculaire (36° à 39,4°) 
selon  (Mohr,  M.,  Nie lsen,  J .  and Bangsbo,  J .  ,  2004) ) . Comment donc un 
stretching passif utilisée avant l’effort comme un moyen supposé améliorer la performance 
va–t-il agir sur les athlètes et qu’elles peuvent être les conséquences durant la réalisation de 
l’épreuve ?   
Cela revient à dire si l’influence positive ou négative du stretching  passif  sur la performance 
sportive en football persiste durant un match. C’est la nôtre problématique. 
            Contrairement à tous ce qu’a rapporté la littérature en matière de protocole 
expérimentale utilisé pour élucider d’une part les effets du stretching (statique, ,dynamique, 
passif, actif ,PNF ) sur les performances en qualité de force (isométrique, concentrique, 
excentrique ou pliométrique) ;en vitesse (10m,20m,30m,40m,50m) ;en agilité; en souplesse 
pour différentes régions articulaires et même en endurance . D’autre part, tous ses tests 
d’évaluation ne reflètent pas vraiment les situations réelles du terrain .cependant ,la 
performance doit être évaluée durant des conditions de compétition pour donner un jugement 
objectif sur les altérations induites par le stretching, et sa persistance durant toutes les phases 
de jeu puisque plusieurs auteurs confirme cet état de fait comme (Fowles, J.R., Sale, D.G., & 
MacDougall, J.D., 2000 ), qui ont déduit que l'effet sur la force musculaire persista une 
heure après la session et (Moller M, Ekstrand J, Oberg B, Gillquist J . , 1985)  qui ont noté 
une augmentation de compliance du complexe musculo-tendineux pendant une durée de 90 
minutes après une séance de stretching. La présente étude remet en question l’application de 
tels protocoles pour les épreuves de longues durées à caractère intermittent comme le 
football. Cela revient à dire qu’un test d’effort de courte durée n’est pas en  mesure de 
concrétiser les effets du stretching et ses interactions avec la durée de l’épreuve.  
 
2-Méthodes et moyens :  
Dans notre  étude on a comparé les effets d’un protocole d'échauffement avec stretching sur 
le temps de sprint, l'agilité et   la détente, relatives à un protocole d'échauffement contrôle  
sans stretching. Ces échauffements ont été conçus sur la base  de  leur contenu (c'est à dire, 
le type et l'intensité du stretching,   ou son exclusion). Les deux protocoles étaient (a) un 
échauffement avec SP  à  POD (Stretching passif à Point Of Discomfort); (b) un contrôle de 
l'état d'échauffement sans  stretching.  
 Les tests d'agilité et sprint, sont  prévues être  mesurés après les deux protocoles 
d’échauffement et après les trois phases (15min ; 30min et 45min) de jeu, pour évaluer 
l'efficacité de ces  variables et fournir des suggestions optimal  concernant l’utilisation de ce 
type de stretching et voir même ses  effets sur la performance dans un sport à caractère 
intermittent. La procédure expérimentale est résumée dans la «  Figure 1". 
-Les participants à l’étude  
         Nous avons disposé de l’ensemble des athlètes (19 joueurs) de la catégorie sénior du 
club de football de SIDI IBRAHIM, qui évolue au niveau du championnat de division 
régionale  amateur 
Ces joueurs, ont volontairement donné leur consentement pour participer à l’étude. Ce sont 
également des footballeurs qui f ont environ 3 à 4 séances d’entraînement 
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hebdomadaire, avec éventuellement un match le week-end pendant toute la saison 
sportive et ils pratiquaient leur spécialité depuis plus de 8 ans.   
  
 

 
Tableau  1 : Caractéristiques et performances des joueurs 

  Age 
(an) 

Taille (m) Poids (Kg)  VIT10m (s) Agilité (s) 

N Valide 19 19 19  19 19 
Moyenne 22,9474 1,7400 72,6842  2,3911 6,7358 
Ecart type 3,18806 ,05821 7,30337  ,14189 ,46948 
Asymétrie ,617 -,076 ,258  ,258 ,424 

 
 
les résultats du tableau n° 1 représente l’homogénéité du groupe expérimentale d’après les 
valeurs du coefficient d’asymétrie qui sont limitées dans un intervalle de [ -3 et+3] ,donc ses 
valeurs sont très significatives au seuil de signification p 0.05. 

 
 

Les sujets étaient habitués à l’entrainement de la flexibilité (c'est à dire, le stretching passif ) 
faisant partie de leurs programmes d'entraînement. Les procédures d'essai  ont  eu lieu lors 
de la phase post-competitive de la saison.  
Aucun des participants n’ont signalé des maladies neuro-musculaires ou des blessures 
musculo-squelettiques  de la  cheville, du genou, ou des articulations de la hanche et aucun 
d'entre eux prenaient des suppléments alimentaires ou de performance qui devrait affecter 
les performances au cours de l'étude. 
.L’expérience que nous avons mené s’est déroulée à l’opow de sidi ibrahim, durant la 



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202جانفي 
 

280 
 

période allant du 1er décembre 2013 au 09 février 2013. 
 

 
-structure et gestion des tests: 
     Les participants ont assisté à un total de 07 séances de collecte de données y compris une 
séance orientation en 2 parties. au cours de l’étape d’orientation, chaque sujet a été 
familiarisé avec les exercices de stretching passif et les mesures de performance des (3) 
trois tests (sprint 10m (Stølen, T., Chamari, K., Castagna, C., and Wisløff, U. , 2005 ),  saut 
sargent/lewis (sargent, 1924),  agilité (g.cazorla, 2006) jusqu'à ce que leurs scores soient  
améliorés. L’âge, la taille, et le poids de chaque sujet étaient recueillies. Les 6 autres 
séances ont été réalisées au cours des 06 jours suivants, environ 48 heures séparent chaque 
jour de test  
Chaque sujet s’est étiré selon le protocole démontré par l’expérimentateur, pour ensuite 
faire 3 essais de sprints, des sauts, et d’agilité, suivant la phase de l’expérience.  Toutes les 
courses étaient effectuées sur un terrain de football pour éliminer tous facteurs parasites 
Les deux protocoles de stretching passif étaient comme suit : 1- sans stretching passif, 2- 
stretching passif sur les deux jambes, on a effectué les tests suivant le protocole proposé et 
inspiré des travaux de (Chaouachi, A,et al , 2009),  (Little, T and Williams, AG. , 2006) et 
yamaguchi et ishi (2005) durant huit (08) séance séparée par 48h de récupération . Cette 
procédure a été choisie pour que la performance ne soit pas altérée. l'ordre du protocole 
d'échauffement  et les tests ont été contrebalancés par personne  et par jour pour éviter les 
effets de report.  
 -Protocoles d'échauffement :  
          les Sujets exécutent un échauffement  général et spécifique, avec et sans stretching 
passif  collectivement avec l'enquêteur principal et 8 autres chercheurs séparément en deux 
phases de quatre séances, comme l’indiquait déjà le protocole expérimentale. Chaque séance 
d'échauffement a duré environ 20-22  minutes. Mis à part le stretching, chaque échauffement 
suivi  la procédure exacte.  Les Sujets effectuaient  au moins un échauffement général de 5 
minutes (EG1) à intensité modérée.  L’exercice aérobie comprenant 3 minutes de jogging 
avant, 1  minute d’esquive, et à 1 minute de course vers l'arrière,  suivie de 10 minutes d'un 
protocole de stretching passif  (ou 10 minutes de repos pour le groupe de contrôle). 
Chouachi .A (2009) et la majorité des auteurs ont appliqué 5à7min d’exercices de type  
explosif  après le protocole de stretching pour minimiser les effets que peuvent engendrer les 
exercices de stretching passif  et altérer les performances de puissance qui suit. Little, 
TandWilliams, AG (2006). En outre,  c'est une pratique courante pour les athlètes à la fin de 
l'échauffement d’ajouter  des exercices d’intensité spécifiques au sport pour se préparer à la 
fois physiologiquement  et psychologiquement pour l'activité ultérieure (Young, Wand Behm, 
D , 2002) 

        Dans notre étude, on a mis en place  un Protocol comportant une épreuve de 45 min de 
jeu répartit en quatre périodes pour pouvoir exécuter les tests de contrôle et suivre les effets 
du stretching passif  préalable s’il persiste, sachant que tous les protocoles utilisés par la 
communauté scientifique n’a mis en œuvre que des efforts brefs (sport individuel) comme test 
pour évaluer les effets du stretching sur la performance. 
Les exercices de stretching passif  étaient composés d’un étirement des Fléchisseurs plantaires 
(gastrocnémiens et soléaires), suivit des ischio-jambiers, des fléchisseurs de la hanche et  des 
quadriceps et finalement des adducteurs.  Chaque étirement était d’une durée de 30 secondes, 
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avec 10 à 20 secondes de repos entre eux.  Une fois les 4 étirements complétés, les sujets 
prirent un repos de 20 à 30 secondes puis recommencèrent les étirements pour un total de 4 
fois.  Tous les étirements étaient adaptés de (Nelson, A. G et al (2005) par   ( Alter M. J , 
1996).  La course commençait 2 minutes après la fin des étirements.  3 essais   avec 1 minute 
de repos entre chaque furent testés, pour prendre le meilleur. 

-Exercices de stretching passif 

*Fléchisseurs plantaires: Le sujet se tenait dans une position verticale, réduit le talon de la 
pointe du pied ,l'amplitude des mouvements à la maximale  , les jambes complètement 
tendues  
*Extenseurs de la hanche et du quadriceps: Le sujet se tenaient dans une position verticale 
avec une main contre le mur pour l’équilibre, saisir la cheville avec la main tenter de déployer 
complètement l'articulation de la hanche  
*Ischio-jambiers : De la position assise, le sujet s'étend sur une seule jambe et fléchit l'autre 
jambe  jusqu'à ce que le pied est en contact avec la cuisse. Sujet fléchit vers l'avant de la taille 
en gardant le dos plat  
*Adducteurs: Le sujet se tenait avec les pieds aussi écartées que confortable, en transférant le 
poids du corps d'un côté à l’autre comme genou fléchi, puis l'objet a atteint vers le pied étendu 
et lieu  

3- Résultats  

Le but principal de cette étude a été de mesurer et de comparer au cours de différent 
condition d’échauffement (a)  no stretching ; ( b) stretching ; les effets d e  l ’ i n t e r a c t i o n  
stretching passif  (SP) x durée de jeu (DJ) sur la performance  induite et mesurée à la fin de 
chaque phase de jeu En clair, nous avons évalué les effets en fonction de la variation de la « 
durée du jeu » caractérisant chaque condition d’échauffement sur le comportement adaptatif 
des joueurs à l’effort. Autrement dit, voir la persistance des effets du stretching Durant les 
différentes phases de jeu indiquées sur la figure no 1. Ainsi, en fonction des résultats de la P 
(performance) relevé chez chaque joueur dans chaque DJ (durée de jeu) (2mn, 15mn, 30mn et 
45mn) la comparaison des variances est présentée dans le tableau 2 ci-après: 

Tableau 2 : Analyse générale des variances (Influences de l’interaction ESP  x  DJ1, DJ2, 
DJ3, DJ4 sur la  P) 

ANOVA 
 Somme des 

carrés 
ddl Carré 

moyen 
F Sig. 

Vitesse10
m 

Intergroupes 2,039 4 ,510 60,992 ,000 
Intragroupes ,752 90 ,008   
Total 2,791 94    

Agilité Intergroupes 8,814 4 2,203 15,487 ,000 
Intragroupes 12,805 90 ,142   
Total 21,619 94    

Seuil de signification p <0.05 
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L’analyse statistique comparative des valeurs de la performance (P) mesurées en fonction du 
stretching passif   (SP ) et des différentes durées  de jeu (DJ1, DJ2, DJ3, DJ4) dans le match , 
indique un effet significatif de l’interaction des variables (SP )   x  (DJ1, DJ2, DJ3, DJ4) sur 
les variations de la performance  (p<0.05).cette signification nous a permis de procéder à 
l’application de L’analyse Post hoc pour classifier la variance de l’effet de  l’interaction des 
variables (ESP )   x  (DJ1, DJ2, DJ3, DJ4) entre les groups au seuil de signification 0.05. 

Les valeurs de T   calculées et démontrées sur le tableau no indiquent une grande signification 
statistique au seuil p <0.05 en faveur de la variable stretching qui avait un effet variable sur 
les performances en comparaison avec la variable no stretching dans les différentes 
comparaisons. 

 

Tab 3 : Résultats généraux des comparaisons des moyennes par un T-STUDENT des 
échantillons appariés 

  Différences appariées t ddl Sig. 
(bilatéral) Moyenne Ecart 

type 
 

Paire 5 VIT10mNS1 - 
VIT10mS1 

-,32316 ,13655 -10,316 18 ,000 

Paire 6 VIT10mNS2 - 
VIT10mS2 

-,00789 ,01032 -3,336 18 ,004 

Paire 7 VIT10mNS3 - 
VIT10mS3 

,05263 ,04581 5,008 18 ,000 

Paire 8 VIT10mNS4 - 
VIT10mS4 

,09074 ,04802 8,237 18 ,000 

Paire 9 Agilité NS1 – Agilité S1 -,16895 ,07716 -9,544 18 ,000 
Paire 
10 

Agilité NS2 – Agilité S2 -,00789 ,00787 -4,371 18 ,000 

Paire 
11 

Agilité NS3 – Agilité S3 ,53105 ,35889 6,450 18 ,000 

Paire 
12 

Agilité NS4 – Agilité S4 ,58632 ,36145 7,071 18 ,000 

       
Seuil de signification p <0.05 

Concernant la vitesse10 m D’après la figure no2  pendant la D1,la différence de moyenne est 
en faveur du groupe No  Stretch ; pendant la D2,la différence n’est pas significative ;en D3 et 
D4  elle s’est inversée en faveur du groupe Stretch 
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Concernant l’agilité D’après la figure no3  pendant la D1, et D2 la différence de moyenne 
est en faveur du groupe No  Stretch, alors que  pendant la D3et D4  elle s’est inversée en 
faveur du groupe Stretch 

 

-Interprétation des résultats et conclusion: 

L’objectif  primordiale  de cette étude a été de mesurer et de comparer au cours de différent 
condition d’échauffement (a)  no stretching ; (b) stretching suivant protocole expérimentale, 
les effets de l’interaction stretching passif  (S P) x durée de jeu (DJ) sur la performance  
induite et mesurée à la fin de chaque phase de jeu En clair, nous avons évalué les effets en 
fonction de la variation de la « durée du jeu » caractérisant chaque condition d’échauffement 
sur le comportement adaptatif des joueurs à l’effort. Autrement dit, voir la persistance des 
effets du stretching passif  Durant les différentes phases de jeu. 

dans les différentes comparaisons les valeurs de la performance (P) mesurées en fonction du 
stretching passif  (SP) et des différentes durées  de jeu (DJ1, DJ2, DJ3, DJ4) dans le match, 
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indique un effet significatif de l’interaction des variables (SP)   x  (DJ1, DJ2, DJ3, DJ4) sur 
les variations de la performance. 

La comparaison entre les deux protocoles « a » et « b » indiquent une grande signification 
statistique en faveur de la variable stretching « b » qui avait un effet variable sur les 
performances en comparaison avec la variable no stretching « a »dans les différentes 
comparaisons. 

On peut conclure donc que la pratique du  stretching passif influe négativement sur la 
performance après 2 min de repos, mais cet effet ne persiste pas et commence à disparaitre au 
cours de la deuxième phase (après 15 min de jeu). L’amélioration de la performance continue 
à progresser durant la phase qui suit (30min de jeu) .a la fin de la quatrième phase (45 min de 
jeu), une légère dégression a été enregistrée qui est probablement dû à la fatigue. 

Concernant la corrélation entre le protocole « Stretching » et « No Stretching » en fonction 
des durées de jeu, a été fortement significative en faveur du Stretching passif. En phase DJ1 la 
corrélation été négative, mais en DJ2, DJ3 et DJ4 les valeurs enregistrés été fortement 
positives. 

 En football moderne, le développement d’une grande puissance musculaire est très demandé 
pour maximiser les performances des joueurs en sprint et en détente ( Young, W.B., M.H. 
McDowell, and B.J. Scarlett. , 2001) les efforts bref et intenses comme les sprints ,les reprises 
de vitesse et les changements de direction sont des facteurs qui exigent une importante 
demande énergétique Selon  Billat, V., (1998), une amélioration des composantes élastiques 
du muscle selon  (Carminati, Y. and Di Salvo, V., 2003);,et une augmentation de la 
température musculaire (36° à 39,4°) selon  (Mohr, M., et al, 2004). 

4-Discussion 

       Bien que la majorité des études rapportent une déficience induite par l’étirement statique,  
il y a        des études qui n’ont montré aucun déficit pour économie de course ( Hayes, PR and 
Walker, A , 2007) (24), le temps de sprint (Vetter, RE, 2007) (47), et les performances de saut 
(Power, K, Behm, D, Cahill, F, Carroll, M, and Young, W, 2004)(36), , (Young, W, Elias, G, 
and Power, J, 2006)(53). Néanmoins, Stretching Dynamique ou étirement balistique a  été 
signalés pour améliorer les performances en puissance ( (Mcmillan, D,et al , 2006)(30), 
(Yamaguchi, Tand Ishii, K. , 2005)(52), (Yamaguchi, T,et al, 2008)(51),  agilité  ( Little, T 
and Williams, AG. , 2006)(29), (30), le temps de sprint (Fletcher, IMand Anness, R., 2007) 
(19), et le saut vertical (Woolstenhulme, MT, Griffiths, CM, Woolstenhulme, EM, and 
Parcell, AC. , 2006)(50).  

Considérant qu'il existe un certain nombre d'études qui confirme que  le stretching passif  
induit une  déficiences de hauteur de saut (15), (47), (56), (57) et  temps de sprint (19), (18), 
(29), (34), il est également prouvé que les  athlètes de haut niveau  sont plus résistants à ces 
déficits induites par le stretching. Little,  and Williams (29) n'ont signalé aucun  effet du 

stretching  passif sur les temps de sprint des joueurs de football professionnels de haut niveau 
masculins. L'économie de course des coureurs de demi-fond mâles (moyenne de 6 ans  de 
formation) n'a pas été affectée par un statique avant   ou Dynamique Stretching (24). 
(Chaouachi, A, et al, 2008)(12) ont constaté qu’après 6 semaines de  formation, les 
participants entrainés en sprint plus stretching  ont été plus  résistants aux déficits induits par 
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le stretching sur le  sprint. Dans ce contexte, il doit être  a noté que les joueurs participants à 
la présente étude n’ont pas été très  qualifiés (amateurs), qui pourraient aider à  expliquer les 
effets négatifs au début de l’effort mais la non persistance d'effets observés mérite une 
interprétation plus approfondi.  

(Winchester, JB, Nelson, AG, Landin, D, Young, MA, and Schenayder, IC, 2008) (49) ont 
rapporté que quand le stretching  passif a été inclus avec un échauffement dynamique, il 
inhibe la performance de sprint  des athlètes universitaires (20 ans). De même, (Fletcher, 
IMand Anness, R., 2007)(19) ont signalé une baisse des performances de sprint chez des  
athlètes d'athlétisme (19 - à  20 ans) lors  du stretching  passif (SP)  qui ont été combinée avec 
SD. A l'inverse, le stretching  passif n'a pas  semblé  nuire à la performance de sprint à grande 
vitesse chez des  joueurs de football professionnels (29). (22)  et (21) avaient des sujets qui 
effectuer un stretching  passif avant les courses, ils  ont  signalé  des résultats contradictoires 
avec l'amélioration et l’altération de l’efficacité énergétique, respectivement, lors des essais à 
la course à  intensités sous-maximal.  

  La présente étude a révélé que les résultats des joueurs pendant les conditions de contrôle  
sans stretching mais y compris un échauffement aérobie général  suivie d’exercices explosifs 
n’ont signalé aucune variation significative durant les quatre phases de jeu  et ce pour tous les 
tests (sprint et agilité). Tandis que  les performances de  la  condition de contrôle étaient plus 
signifiantes à la fin de la D1 (après 2 min de repos) qu’à la condition  de stretching passif 
durant les sprints et  l’agilité. Un échauffement a pour objectif commun d’augmenter la 
température des muscles en vue de l'exercice pour augmenter le taux métabolique  ainsi que 
de tenter d'augmenter l'extensibilité musculaire (8).  

L’échauffement peut entraîner une diminution de  la viscosité musculaire (40),  des variables 
telles que l'augmentation de l'absorption de l'oxygène au cours de l’exercice qui suit  (25), la 
vitesse de conduction des nerfs (42), la glycolyse (41),   la performance anaérobie (43), et à la 
traction musculaire des  résistances (38). Ainsi, les temps de sprint plus rapide dans la 
condition de contrôle  peuvent être attribués à l'augmentation de la température musculaire  
sans l'intervention  du stretching. Toutes les conditions expérimentales étaient non  seulement 
un échauffement de  style aérobie préliminaire mais aussi  des actions dynamiques  intenses et  
des contractions explosifs en  sprints, agilité, sauts, bondissement qui peuvent  améliorer le  
développement de la force  (6), (39), la réaction et le temps de traitement (17), la hauteur de 
saut vertical  , et la force explosive (23) et peut être induite par  l’activité intermittente  (4) et 
tous les trois types de contractions  (concentrique, isométrique et excentrique) (5).  

(Young, W, Elias, G, and Power, J, 2006) (53) manipulaient  le volume d'étirement  dans une 
condition ou  les participants s'étiraient à 90% du POD. La sous-maximal  intensité 
d’étirement des fléchisseurs plantaires a induit  la diminution de la ROM (amplitude de 
mouvement) de 10% par rapport à l'angle atteint lorsque  les sujets ont été étirés à la POD. Ils 
ont constaté que les deux minutes d'étirement statique à une intensité de 90% n'ont eu aucun 
effet sur  la performance musculaire (augmentation des contractions concentrique et baisse 
des hauteurs de saut).  (Knudson, D, Bennett, K, Corn, R, Leick, D, and Smith, C., 2001) (26). 
( Knudson, DV, Noffal, GJ, Bahamonde, RE, Bauer, JA, and Blackwell, JR. , 2004)(27) 
Publié deux études (26,27) où les  sujets ont été étirés à point juste avant l’inconfort. Aucune 
diminution significative de la performance n’a été montrée.  
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Dans une étude (26), il y avait une tendance à affaiblir les facultés en  hauteur de saut 
verticale (3%), tandis que l'autre étude n’a rapporté aucun changement en vitesse du service 
au tennis (27). (Behm, DG and Kibele, A., 2007)(7) à l'inverse  n’ont trouvé aucun déficit 
induit par le  SS dans la performance de saut quand  l’étirement  à la POD, ainsi que lors de 
50 et 75% du POD. Dans l’étude de (Chaouachi A, Castagna C, Chtara M, Brughelli M, Turki 
O, Galy O, Chamari K, Behm DG . , 2010)(11), il n'y avait pas d'effets avec soit  intensité 
maximale ou sous-maximale stretching passif  qui pourrait  être attribuable à l'état des 
participants  ou l’intervalle de récupération entre les étirements et les tests.  

Contrairement à tous ce qu’a rapporté la littérature en matière de protocole expérimentale 
utilisé pour élucider d’une part les effets du stretching (statique, ,dynamique, passif, actif 
,PNF ) sur les performances en qualité de force (isométrique, isotonique  ou pliométrique) ;en 
vitesse (10m,20m,30m,40m,) ;en agilité; en souplesse pour différentes régions articulaires et 
même en endurance . D’autre part, tous ses tests d’évaluation ne reflètent pas vraiment les 
situations réelles du terrain .Cependant ,la performance doit être évaluée durant des conditions 
de compétition pour donner un jugement objectif sur les altérations induites par le stretching, 
et sa persistance durant toutes les phases de jeu puisque plusieurs auteurs confirme cet état de 
fait comme (Fowles, J.R., Sale, D.G., & MacDougall, J.D, 2000)(20), qui ont déduit que 
l'effet sur la force musculaire persista une heure après la session et  (Moller M, Ekstrand J, 
Oberg B, Gillquist J , 1985) (32) ont noté une augmentation de compliance du complexe 
musculo-tendineux pendant une durée de 90 minutes après une séance d'étirements. La 
présente étude remet en question l’application de tels protocoles pour les épreuves de longues 
durées à caractère intermittent comme le football. Cela revient à dire qu’un test d’effort de 
courte durée n’est pas en  mesure de concrétiser les effets du stretching et ses interactions 
avec la durée de l’épreuve. Dans ce contexte, nos résultats ont donné une interprétation 
précoce du phénomène en attendant que des études ultérieures pourront les confirmés.   

Contrairement  à d’autre étude, la variation des effets de la présente étude peut être  attribuée 
à niveau de préparation des  participants, le volume d’étirement, ou l’intervalle de 
récupération entre les étirements et les tests. Il y avait des effets variablement significatifs de 
séquençage du stretching passif  sur la performance qui suit. 

 Conclusion 

Sur la base de la présente étude et des études antérieures, le stretching passif  peut être mis en 
œuvre avant la compétition s’il est précédé par un échauffement aérobic  qui augmente la 
température des muscles et suivi par des activités dynamiques ou explosives intenses. Etant 
donné que le  la littérature n'est pas unanime, les athlètes doivent être prudents quand  le 
stretching passif  est placé avant une compétition. Bien que notre étude n'a pas révélé 
d’altérations durables   avec le stretching passif à la POD, il faut être conservateur, du point 
de vue de la performance, le stretching passif devrait être réalisée avec moins de tension 
maximale (au-dessous POD) sur le muscle . (26) et (27), (53), de courte durée (inférieure à 30 
seconde), un faible volume (moins de 6 répétitions (37) ou 60 secondes par muscle et de 
fournir une récupération prolongée entre la période de stretching passif  et  la performance 5  
minutes (45). Qui ont indiqué qu’une période de 5 min ou plus après un stretching peut 
permettre à l’organisme de dissiper tous les effets négatifs (Brandenburg J, Pitney WA, 
Luebbers PE ., 2007) (9)ont examiné les effets du stretching sur les performances en  contre 
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mouvement jump, ils ont trouvé que la performance commence à être affectée après le 
stretching statique jusqu’à 24minutes 

    les effets du stretching  passif (SP) varie selon la durée du jeu .En D1, le SP a causé la 
détérioration de la performance ,cet effet commence à disparaitre Durant la D2 jusqu’à la D3 
pour se stabiliser en D4.Cette variation des effets du SP s’explique par l’influence des durées 
de jeu sur l’amélioration des performances et la disparition des effets négatifs pour être 
transformer en effets positives sur la progression physiologique des joueurs. Sauf pour la 
Vitesse sur 10m, dans la D2, le SP a manifesté plus d’effets ce qui explique que  le SP agit 
négativement  sur la performance dans les efforts bref de court durée .De plus,  Les tests de 
sprint des athlètes de piste très qualifiés de (Winchester, JB,et al, 2008) ont été réalisée 5 
minutes après leur protocole de stretching passif.  Dans l’étude de (Chaouachi A, et al, 2010), 
le stretching passif  a été suivie par 5-7  minutes d'activité dynamique spécifique au sport, 
récupération de 2 minutes  et une répartition aléatoire des tests de sprint, d'agilité, et  de saut 
qui auraient placé les tests de sprint pour  certains participants environ 20 minutes après la 
procédure d'échauffement  . (Torres et al.2008) était d'accord en affirmant que le temps  de 5 
minutes ou plus après l'étirement peut permettre au corps de dissiper les effets négatifs. Par 
conséquent la baisse du volume du stretching passif  et des périodes de récupération plus 
longues peut diminuer les déficiences  induites par le  stretching.   

           Pour l'heure, force est de constater que nous ne devons surtout pas considérer pour 
acquis les pratiques transmises par nos entraîneurs ou nos formateurs, ou transmises dans les 
manuels d'entraînement. L’entraîneur doit être à même  de faire une remise en cause quasi 
permanente de ses connaissances pour s’assurer que son action sur le terrain  est réellement 
bénéfique à plus ou moins long terme pour la performance, et surtout réalisée dans le respect 
de l’intégrité physique du sportif. 
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ABSTRACT 

As in non-disabled football players, it is very important to determine the injury 
areas and types of athletes in amputee football for treatment and training 
planning. Therefore, this study aimed to find out the injury types and regions of 
amputee football players according to the game positions. One hundred-and-one 
football players actively playing football participated in the research voluntarily, 
and a questionnaire consisting of 12 questions was used to determine the regions 
and types of sports injuries experienced by amputee football players in order to 
collect data. Data were presented as frequency and percentage and chi-square 
tests were applied to determine the relationships between the variables. The 
injuries experienced by the football players in a one-season were determined as 
63.4% for sprains and crushes, 16.8% for tearing tendons or fiber ruptures, and 
9.9% for bleeding and cracks, fractures, or dislocations. There was no 
significant difference between game positions when compared (2=13.313; p> 
0.05). As a result of the study, it can be said that there is no significant 
difference in the injury areas and types of football players between game 
positions in the Turkish Amputee Super League. 
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Résumé : 
 
On rencontre partout le bio-mimétisme dans la vie quotidienne, comme dans la recherche de 
haute technologie de pointe (high-tech) dans entre autres le domaine de la natation. 
 
Dans cet article, on s'intéresse en particulier aux réalisations faites dans le domaine sportif, en 
donnant des exemples d’innovations technologiques tout en précisant les modèles pris de la 
nature, ce qui est suivi de réflexions sur l'intégration du bio-mimétisme dans les modèles de 
développement économique et social de notre pays, pour protéger la santé humaine, 
l'épanouissement de notre jeunesse, le développement du sport et ceci tout en préservant la 
faune, la flore et l’environnement. 
 
Mots Clé : Bio-mimétisme, Innovation, Nature, Sport, Natation. 
 
Abstract : 
 
We encounter bio-mimicry everywhere in everyday life, as in advanced high-tech research 
(high-tech) in, among other things, the field of swimming. 
 
In this article, we are particularly interested in the achievements made in the sports field, 
giving examples of technological innovations while specifying the models taken from nature, 
which is followed by reflections on the integration of bio-mimicry. in the economic and social 
development models of our country, to protect human health, the development of our youth, 
the development of sport and this while preserving the fauna, flora and the environment. 
 
Keywords : Bio-mimicry, Innovation, Nature, Sport, Swimming. 
 
1 Introduction 
 
Notre environnement est en constante évolution et la nature s'adapte tout aussi constamment 
aux nouvelles conditions. Au cours de ses quatre milliards d'années, l'évolution a produit de 
nombreuses solutions fascinantes. L'approche du bio-mimétisme est de les rendre utilisables 
pour les défis technologiques actuels. On peut beaucoup apprendre de la nature. Elle atteint 
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ses objectifs économiquement avec un minimum de dépense d'énergie et réintègre toujours 
complètement ses déchets dans le cycle naturel. 
Le bio-mimétisme ou bionique est une combinaison de biologie et de technologie et décrit la 
procédure d'utilisation des animaux et des plantes comme idées pour le développement de 
produits et de procédés techniques. Elle fait de la nature un modèle pour les inventions, pour 
le développement de nouveaux matériaux et pour l'utilisation efficace des ressources. Les 
technologies qui en découlent sont donc en harmonie avec la nature dans les deux sens du 
terme et deviennent ainsi la base de concepts futurs durables. 
Voler comme les oiseaux, nager comme les poissons ou construire comme les insectes - ces 
rêves sont aussi vieux que les humains eux-mêmes. À maintes reprises, ce sont des modèles 
naturels qui ont donné aux chercheurs des idées pour de nouvelles inventions - jusqu'aux 
constructions de toits similaires aux toiles d'araignées ou aux moules. 
 
2 Application du bio-mimétisme au domaine sportif 
 
L'imagination d'innovations liées à la faune ou à la flore dans le football, la natation, le ski, le 
tennis, et même dans certains sports extrêmes, pourrait ouvrir tout un nouveau monde aux 
sportifs désireux de repousser leurs limites. Dans ce qui suit, on donne quelques exemples 
d'applications du biomimétisme sur BiomiSport. 
 
a) S’inspirer du nid d’oiseau pour construire un stade : 
La structure biométrique d'un stade est inspirée des nids d’oiseau. Sa conception numérique 
reprend la même mécanique que celle de la construction d’un vrai nid, à savoir un centre vide 
où se trouvent les oiseaux autour duquel gravitent les éléments de structure. 
Le stade olympique d'Oran (Figure 1), est capacité est de 40 143 places, et est revêtu en gazon 
naturel. Il est situé dans l'arrondissement de Belgaïd de la commune de Bir El Djir dans la 
banlieue d'Oran. 
 

   
Figure 1 : Stade olympique d'Oran et nid d'oiseau 

 
b) S'inspirer du polatouche pour apprendre à voler : 
Le Polatouche (écureuil volant) a comme particularité de pouvoir planer sur de longues 
distances grâce à sa peau qui relie ses pattes avant et arrière (Figure2). 
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Figure 2 : Le Wingwuit inspiré du polatouche 

 
Une combinaison de saut souple, qui permet de voler a été grandement inspirée de cet animal. 
Le vol en Wingsuit s’effectue à l’aide de cette combinaison en forme d’aile qui modifie le 
frottement de l’air sur le corps afin d’augmenter la portance. Elle se gonfle d’air lors du saut, 
ce qui permet de réduire la vitesse de chute en la convertissant en vitesse horizontale et du fait 
que le parachutiste plane sur plusieurs centaines de mètres voire plusieurs kilomètres. Cela 
imite l’anatomie du polatouche qui lui plane grâce au patagium (membranes qu’il détient 
entre ses pattes qui s’étendent de chaque coté de son corps) dans lequel l’air s’engouffre. 
On peut atteindre des vitesses inimaginables et planer à 225 km/h sans l’aide d’aucune 
assistance mécanique ou électrique. 
 
c) Surfer comme un poisson dans l’eau : 
Le poisson est doté de 5 types de 
nageoires différentes (Figure 3) : 
 La nageoire caudale permet son 

déplacement, 
 Les nageoires dorsales et anales 

stabilisent sa position verticale et 
contrôlent sa direction, 
 Les nageoires pectorales et ventrales 

qui orientent et équilibrent le poisson. 
 

Figure 3 : Nageoires du poisson 
 
Des surfeurs ont étudié cette faculté que possèdent les poissons, pour innover dans la 
réalisation des planches (Figure 4). 
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Figure 4 : Ajout de flexs sur les planches de surf 
 
Les dérives des planches de surf ont peu évolué durant les 50 dernières années, tandis que le 
reste de l’équipement du surfeur a progressé de manière spectaculaire. En effet, né dans les 
années 30’s grâce à une planche de surf en bois massif pesant près de 50 kg, le surf se 
pratique aujourd’hui avec des planches faites en fibre de verre et en résine polyester allant de 
2 kg pour les plus petites à 10 kg pour les plus imposantes. Recherchant de meilleures 
performances de vitesse, les dérives S-Wings ont été créées en observant le déplacement des 
poissons. Ces dérives rigides possèdent différents niveaux de flexs représentant la nageoire 
caudale du poisson. Elles sont adaptées à tous types de vagues et facilitent les conditions de 
chaque surfeur, et permettent de gagner plus de puissance, de relance et de vitesse.  
 
d) S’inspirer du lotus pour nager plus vite : 
En observant les feuilles de lotus après une averse, on a remarqué que malgré les gouttes 
d’eau qui se forment sur ces feuilles, elles n’avaient jamais l’air d’être mouillées. Ce 
phénomène est appelé la superhydrophobie. C’est lorsqu’une surface est difficile à mouiller à 
cause de ses propriétés physiques qui suivent la loi de Cassie, qui décrit la façon dont se 
comporte un liquide posé sur une surface. 
En 2014, un canadien nommé Franky Shaw a trouvé le moyen de créer un maillot de bain 
ayant les mêmes caractéristiques que la feuille de lotus (Figure 5). Il a recrée l’effet lotus sur 
ses maillots de bains en utilisant du tissus à base de polyesters hydrophobes. Il a ensuite 
assemblé ces tissus en créant des liaisons avec les fibres à l’échelle du nanomètre. Cela a 
permis d’économiser de 95 % le temps de séchage comparé à un maillot de bain classique.  
Aujourd’hui cette technologie est utilisée par les nageurs de compétition. Il s’agit d’un maillot 
de bain (le jammer) qui recouvre les cuisses jusqu’au genoux tout en s’adaptant mieux aux 
formes de la jambe. 
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Figure 5 : Maillot de natation - le jammer inspiré des caractéristiques de la feuille du lotus 

 
En compétition, le nageur s’intéresse peu au temps de séchage, mais grâce à l’effet lotus 
reproduit par la texture du jammer, le nageur aura une meilleure ligne de flottaison et 
ressentira moins les frottements de l’eau sur son maillot de bain. Ce sont des arguments qui 
sont très appréciables lors des compétitions où le nageur cherche à gagner le moindre 
centième de seconde. 
 
e) S'inspirer de la peau de requin pour battre des records en natation : 
Les espèces de requins nageant rapidement ont des rainures microscopiques dans les écailles 
qui vont dans le sens de l'écoulement. Ceux-ci réduisent la résistance au frottement jusqu'à 
10% et permettent une nage rapide et économe en énergie. Les maillots de bain spéciaux avec 
une surface rainurée semblable à la peau d'un requin provoquent une faible résistance à 
l'écoulement dans l'eau. L'utilisation de ces maillots de bain spéciaux a permis de nombreuses 
performances records en natation. Un bateau recouvert de peau de requin artificielle (film à 
micro-rainures) utilise 5% de carburant en moins en raison de la faible résistance au 
frottement. 
Pour plus de détails, la peau d'un requin est couverte par de petits ségments de matériau dur, 
qui sont mobiles les uns par rapport aux autres, à cause de l'élasticité des couches de liaison se 
trouvant en dessous. Les écailles ou denticules sur la peau des requins permettent de modifier 
la couche limite conduisant ainsi à une réduction de la traînée. En effet, sur la surface des 
écailles il y a des petites rainures qui réduisent la traînée de frottement en régime turbulent. Il 
y a également des écailles disposées sur quelques endroits du corps du requin qui agissent 
pour contrôler la séparation de l'écoulement. Ceci permet de réduire la traînée de pression 
lorsque le requin manœuvre sur sa proie. Un exemple d'applications concerne la tenue de nage 
synthétique (Figure 6). 
Les combinaisons pour les nageurs permettent de diminuer la résistance à l’avancement par :  
 la réduction de la traînée de pression par contention musculaire sur l’ensemble du corps; 
 la réduction de la traînée de frottement grâce à des rainures ultrafines (riblets) inspirées 

de la peau des requins. Ceci est jumelé à un tissu hydrophobe de sorte que l’eau glisse 
sur la combinaison; 

 l'augmentation de la flottaison produite par l’air retenu dans la combinaison. De cette 
manière, le nageur peut se concentrer davantage sur la propulsion. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.wiggle.fr/jammer-nike-performance/&psig=AOvVaw2hfI1FPcszrTijvNY265BG&ust=1583425195002000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiJgdScgegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.pexels.com/photo/aquatic-beautiful-bloom-blooming-539694/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Figure 6 : Tenue de nage synthétique inspirée de la peau de requin 

 
L'étude de la combinaison de natation La LZR Racer (Figure 7) développée en 2008 à 
l'occasion des championnats du monde de petit bassin à Manchester par l'équipementier 
Speedo, permet d'illustrer au mieux les répercussions des combinaisons en polyuréthane dans 
le domaine de la natation. En effet trente-six records du monde ont été atteints par des nageurs 
portant cette combinaison. Entre 2008 et 2009, 130 records du monde ont été battus en 
natation. Les combinaisons dites high-tech ont été décisives pour cela.  
 
En 2010, la FINA (Fédération 
Internationale de NAtation) a 
interdit ces combinaisons des 
compétitions. 
Les combinaisons high-tech ont 
apporté des avantages aux athlètes 
sur le plan physique. En général, la 
physique de la natation est divisée 
en trois domaines: la flottabilité, la 
traînée et la propulsion. La 
flottabilité en nage dépend de la 
composition corporelle et est basée 
sur le principe d'Archimède.  

 
Figure 7 :Comparaison des performances de propulsion 

Certains athlètes portaient même plusieurs combinaisons les unes sur les autres pour 
améliorer la flottabilité, mais les avantages de flottabilité des combinaisons sont controversés. 
Il existe certaines théories en faveur d'une flottabilité améliorée, comme la théorie des bulles 
d'eau entraînées à la surface de la combinaison, mais dans certaines études, aucune flottabilité 
améliorée n'a pu être démontrée par les combinaisons de haute technologie. 
La résistance totale pendant la natation est différenciée en causes physiques des résistances 
individuelles. La pression ou la résistance de forme est causée par les différences de pression 
entre l'avant et l'arrière du nageur et dépend de la position de l'eau. 
La combinaison a fourni une compression des muscles et une forme du corps plus profilée et 
donc une résistance à la pression réduite. La résistance au frottement ne représente qu'une 
petite partie de la résistance totale et résulte d'un écart de vitesse entre les couches d'eau qui 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.affairesdegars.com/page/article/4156049774/biomimetisme-les-10-inventions-les-plus-impressionnantes-inspirees-de-la-nature.html&psig=AOvVaw3hSBifZM-KJm9ILVfcZw6v&ust=1583425136786000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD9xricgegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.affairesdegars.com/page/article/4156049774/biomimetisme-les-10-inventions-les-plus-impressionnantes-inspirees-de-la-nature.html&psig=AOvVaw3hSBifZM-KJm9ILVfcZw6v&ust=1583425136786000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD9xricgegCFQAAAAAdAAAAABAD
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l'entourent. En faisant ressembler la surface des combinaisons à la peau d'un requin, la traînée 
de surface a été réduite. 
 
La triste vérité est que les humains ne sont pas naturellement adaptés à la natation ou à la 
plongée. La capacité de nager n'est pas née dans le berceau, mais une ignorance totale de la 
nage peut mettre la vie en danger. Contrairement à d'autres formes naturelles de mouvement, 
telles que la marche ou la course, le corps n'a aucune condition physique pour glisser en 
douceur dans l'eau. Notre physique, notre composition en densité et notre dépendance à 
l'oxygène ne sont que trois des nombreuses raisons pour lesquelles la natation ne fait pas 
partie de la forme naturelle de mouvement chez l'être humain. 
 
La FINA a été fondée à Londres le 19 juillet 1908 par les pays participants aux Olympiades 
organisées cette année-là : l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, la 
Grande-Bretagne, la Hongrie et la Suède. 
Le but était d’harmoniser les règles de natation et de faciliter l’organisation des compétitions 
au niveau international. A ce jour, 202 fédérations nationales de natation sont affiliées à la 
FINA. Le siège de la FINA est établi à Lausanne en Suisse. 
Lors de compétitions à un niveau international ou des Jeux Olympiques, c’est la FINA et non 
plus la fédération nationale du pays concerné qui gère les compétitions. Elle sert 
principalement à standardiser les règles pour les compétitions de natation en piscine et en eau 
libre, de plongeon, de water-polo et de natation synchronisée. LA FINA assure également le 
contrôle des records qui viennent d’être établis et de permettre leur suivi. 
Les principales compétitions organisées par la FINA sont la natation sportive, la nage en eau 
libre, le plongeon, le water-polo, ... . 
Depuis sa création en 1908, la FINA a connu de nombreux présidents issus de pays différents, 
parmi lesquels, Monsieur Mustafa Larfaoui d'Algérie, de 1988 à 2009, qui a exercé 5 
mandats, score unique dans les annales du sport mondial, couronnés de succès reconnus par le 
comité international olympique et les hautes instances sportives internationales. Il est membre 
fondateur de la Fédération Algérienne de Natation (FAN, 1962), du Comité Olympique 
Algérien (COA, 963), de la Confédération Africaine de NAtation (CANA, 1970) et de 
l'Union des Confédérations Sportives Africaines (UCSA, 1983). 
Le président actuel est Monsieur Julio César Maglione, de l'Uruguay, depuis 2009 à ce jour. 
L'Algérie a participé aux Jeux Olympiques depuis 1964 après la création du Comité 
Olympique Algérien en 1963 et parmi ces jeux figure la natation. Elle a renforcé le secteur de 
la jeunesse et du sport en établissant des piscines sur le territoire national. 
Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à 
un être humain de s'y plonger au moins partiellement. De tout temps, les usages de l’eau ont 
eu un rôle social et sont ancrées dans les cultures du monde. 
La piscine est appelée Therme, Bain, Piscine, Centre nautique. Ces appellations montrent bien 
l’évolution de leur usage. C’est un espace qui a toujours été accessible à tous, sans distinction 
sociale. Ceci est dû au fait que la piscine a des objectifs pluridisciplinaires : on y vient pour le 
sport et l’apprentissage, des rencontres, la détente et les loisirs. 
Les premières piscines remontent à l'antiquité avec les bains grecs puis les bains romains. Ces 
bassins étaient à l'origine principalement utilisés pour la natation, mais la notion de pratique 
sportive a progressivement disparu et l'usage en a fait des lieux de bien-être et d'hygiène. 
Le terme natation apparait pour la première fois en 1785 et de puis la piscine es redevenue un 
lieu de la pratique du sport et du jeu. 
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Les piscines peuvent être de différents types, de différentes dimensions, avec de l’eau chaude 
ou froide, utilisées pour la baignade ou la natation, pour la détente ou pour la compétition. 
Les piscines peuvent être utilisées pour : 

 la nage ou les entraînements de natation; 
 les plongeons et les activités sous-marines; 
 des usages de bien-être et de détente; 
 des usages de rééducation, curatifs et thermiques, ... . 

Les formes de piscines les plus simples sont celles conçues pour la natation sportive, étant 
donné que la forme et la taille sont établies par les directives et les règles de la FINA. 
Pour la natation, la profondeur minimale pour nager est de 1,20 mètres. Si, en plus de la 
natation, il est prévu un trampoline d’un mètre de haut par rapport à la surface de l’eau, une 
profondeur de 2,5 mètres est recommandée. Si le trampoline se positionne au-dessus d’un 
mètre de hauteur ou deux ou trois mètres de hauteur par rapport à la surface de l’eau, une 
profondeur minimum de 3 mètres est recommandée. 
En fonction des dimensions de la piscine, on classe les piscines sportives en : 

 Piscines olympiques (Longueur : 50 m et Largeur : 25 m; Profondeur : 2 mètres 
minimum, 3 mètres recommandés; Nombres de couloirs : 8 + 2; Largeur des couloirs 
2,5 m, Température de l'eau  entre 24 et 28 °C); 

 Piscines semi olympiques (Longueur : 25 m et Largeur : 15 m; Profondeur : 2 mètres 
minimum, 3 mètres recommandés; Nombres de couloirs : 6; Largeur des couloirs 2,5 m, 
Température de l'eau  entre 24 et 28 °C); 

 Petites piscines (10 × 25 m, profondeur minimum 1,20 m, profondeur maximum 1,80 
m, nombres de couloirs 8); 

 Bassins de water-polo féminin (20 x 25 m, profondeur minimum 1.80 m); 
 Bassins de water-polo masculin (20 x 30 m, profondeur minimum 1.80 m); 
 Piscine d’eau douce; 
 Température de l’eau entre 24 et 28°C. 

 
Le bassin de 50 mètres permet aux nageurs de s’entrainer convenablement à perfectionner 
leurs techniques de nage, avec ou sans matériel, en crawl, brasse, papillon, dos crawlé, etc. . 
Les piscines olympiques peuvent accueillir plusieurs fois par an des compétitions officielles 
de natation et de water-polo. 
Un bassin olympique est une piscine de 50 m qui est homologuée par la FINA et qui peut 
accueillir des compétitions officielles, telles que les Jeux Olympiques ou les championnats du 
monde de natation. 
 
La natation est un sport bénéfique pour la santé. Les effets sont effectivement multiples et 
concernent aussi bien le physique que le mental. 
 
On peut regrouper les bienfaits de la natation comme suit : 
Les bienfaits sur le système cardio-vasculaire : 

 Baisse de la fréquence cardiaque au repos; 
 Baisse de la tension artérielle; 
 Amélioration de la circulation. 

Grâce à une pratique régulière de la natation, la puissance et l'efficacité du cœur augmentent. 
Son travail est facilité au repos comme à l'effort. La natation permet ainsi de réduire certains 
facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires. 

https://www.guide-piscine.fr/competition-de-natation/competition-de-natation-738_A
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Les bienfaits sur les muscles et le squelette : 
 Maintien et développement de la mobilité des articulations; 
 Amélioration du tonus musculaire. 

La natation est un sport complet qui permet de faire travailler un grand nombre de muscles. 
Leurs tonus s'améliorent soulageant ainsi la charpente osseuse, ceci peut avoir un rôle positif 
sur les douleurs de genoux, de hanches ou de dos. C'est également un sport très adapté pour 
maintenir l'amplitude des articulations et réduire le risque d'arthrose. L'absence de choc évite 
des contraintes sur le squelette ce qui rend la natation praticable par le plus grand nombre. 
Les bienfaits sur les risques de surpoids et de diabète : 

 Dépense calorique importante pendant l'effort; 
 Amélioration du métabolisme; 
 Réduction importante du risque de diabète de type 2. 

La natation permet des efforts longs idéaux pour brûler un grand nombre de calories. Des 
muscles entraînés, brûleront également plus de calories au repos, l'activité sportive permet 
donc une augmentation du métabolisme pendant et après l'effort. La natation seule ne suffira 
probablement pas à faire maigrir, mais elle est essentielle au contrôle du poids. Le diabète de 
type 2 est souvent dû à un excès pondéral ou un manque d'exercice physique, la natation 
permettra de réduire le risque d'apparition de cette maladie et permettra également au 
diabétique d'améliorer son équilibre glycémique. 
Les bienfaits sur le mental : 

 Procuration de plaisir; 
 Amélioration de l'estime de soi et de la gestion du stress; 
 Réduction de l'anxiété et bénéfice de rythmes de sommeil sains; 
 Possibilité de tisser des liens relationnels. 

 
L'activité physique permet de faire une pause, de se détendre et de se changer les idées. C'est 
un moment de plaisir, on peut laisser les soucis aux vestiaires et les oublier pour un moment. 
La dépense physique favorise un sommeil de qualité, ce qui améliore aussi l'équilibre 
psychologique. De plus, ce sport permet souvent de nouer des liens avec les autres 
pratiquants. Quant aux activités de compétition, elles ont aussi des atouts particuliers sur le 
plan psychologique permettant par exemple d'apprendre à mieux réguler le stress. 
 
4 Conclusion 
 
Les potentiels des nouvelles approches du bio-mimétisme doivent être utilisés pour assurer un 
développement durable, de nouvelles opportunités de marché et de travail, tout cela dans un 
environnement sain. 
La Figure 21 suivante rassemble les mesures stratégiques pour la promotion de la recherche 
dans ce domaine : 
 Générer des idées créatives de recherche et examiner leur faisabilité, 
 Des approches de solutions d’après les modèles de la nature, qui ont prouvé leur 

principe de faisabilité technique ; doivent être prises en considération tout en assurant 
une stabilité de l’industrie et de l’économie. 

 Relier plus fortement les entreprises industrielles dans la promotion de la recherche en 
bio-mimétisme. 

Dans ce cas, il faut conduire des recherches fondamentales d'application en se basant sur les 
mesures suivantes :  
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 Utiliser les idées de la nature, dont l’objectif est de préciser les potentiels d'application 
de solutions et les possibilités de la transposition technique dans des études de 
faisabilité. De plus, les lacunes entre la recherche fondamentale, le marché et le 
développement doivent être comblées. 

 Produire comme la nature : L'arrêt signifie un recul - cela vaut en particulier pour la 
production. L'industrie de transformation comme colonne porteuse de l'économie d’un 
pays développé, doit se placer par conséquent à des exigences toujours nouvelles, pour 
maintenir la position élevée du pays sur le marché mondial.  

 
De plus, le sport occupe une place importante dans toute société. De nos jours, les 
informations sportives des diverses disciplines sont suivies avec passion par tout le monde. 
Notre pays, comme tous les autres pays, entretient des relations sportives internationales à 
tous les niveaux et est appelé à se doter d’infrastructures sportives de haute compétitivité 
internationale. Ceci lui permettra d'organiser des compétitions internationales de haut niveau 
d'une part, et de permettre aux jeunes talents algériens de conquérir les autres disciplines de la 
natation, d'être plus performants et dignes représentants du pays, de plus que le potentiel et la 
jeunesse de la population algérienne est élevé. 
De plus, ces infrastructures auront des implications fortes dans les domaines de la santé et du 
bien-être, du loisir et du tourisme, de combat de fléaux sociaux, d'enseignement et de la 
recherche scientifique, de la communication, de l'insertion sociale et de créations d'emplois, ... 
. 
La demande de réalisations de piscines est accrue et de plus dans notre religion l'Islam, il est 
conseillé de faire apprendre aux générations montantes la natation, l'équitation et le tir. 
La maîtrise des délais impartis aux projets d'infrastructures sportives est primordiale, avec 
l'assurance de la qualité des ouvrages sportifs réalisés, le suivi avec rigueur de leurs 
exploitations, de leurs entretiens et de leurs maintenances, simplement en respectant 
strictement les normes nationales et internationales. 
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Résumé : 
L’industrie du sport ne cesse de se développer, et elle se veut de plus en plus axée vers le 

client des différents évènements sportifs. En ce sens, le marketing sportif peut jouer un rôle 

important dans la gestion de tout évènement sportif. Connu comme étant l'activité de 

marketing pertinente pour le produit sportif. Cette communication propose de mieux se 

familiariser avec ce concept, ses outils, et présente par une brève revue de littérature une 

meilleure compréhension du supporter de sports en tant que consommateur.  

 
Mots-clés : Marketing Sportif, Supporter, Consommateur, Sponsoring, Mix Marketing 
 
Abstract :  
The sports industry is constantly developing, and it is increasingly focused on the customer of 

the various sporting events. In this sense, sports marketing can play an important role in the 

management of any sports event. Known as the relevant marketing activity for the sports 

product. This paper proposes to become more familiar with this concept, its tools, and 

presents through a brief literature review a better understanding of the sports fan as a 

consumer.  

 
Key-Words: Sports Marketing, Supporter, Consumer, Sponsoring, Marketing Mix 
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Introduction  

Les évènements sportifs ont souvent occupé une place privilégiée. Quel que soit la 

culture ou l’environnement parmi lequel ils prennent place, le sport a toujours rassembler les 

populations. Mais pas seulement, ce dernier contribue également à mettre en valeur une 

destination, et peut avoir un impact économique significatif sur la destination et la 

communauté d’accueil (Getz, 1997). De plus, les grands évènements sportifs servent souvent 

de catalyseurs pour le renouvellement urbain et le développement de nouvelles infrastructures 

(Dimanche, 2003). 

En effet, les sports ne fonctionnent pas uniquement à des fins de loisirs, mais la plupart 

d'entre eux sont organisés et compétitifs. Semblable aux autres événements, les événements 

sportifs offrent un drame, une excitation, attirent une énorme couverture médiatique, un 

travail de promotion de destination qui nécessitent une stratégie d'organisation et 

d'exploitation est indispensable (Tassiopoulus 2005 in Dimanche, 2003). Ils sont également 

considérés comme l'un des principaux aspects de tout plan stratégique gouvernemental en 

raison de leur pouvoir d'influence sur l'économie du pays à grande échelle. Ils apportent des 

récompenses à la communauté hôte, aux athlètes, aux responsables et à toutes les personnes 

connectées à l'événement. En outre, ils encouragent les organisations sportives à fournir de 

bonnes installations à leurs athlètes et à injecter une mentalité gagnante à ces derniers 

(Gurung, 2014). 

Les personnes ayant une formation en marketing ou gestion d’évènements sont très 

demandées de nos jours. Les équipes souhaitent élargir leur base de fans, recruter de 

nouveaux sponsors pour leur discipline, établir des programmes solides avec les sponsors 

existants et organiser des conventions de fans et d'autres événements.  

Le but de cette communication est de mieux comprendre ce que l’on entend par 

Marketing Sportif (Sports Marketing), ainsi que ses outils, notamment le sponsoring, le mix 

marketing du sport et comment le consommateur de sport peut être influencé et satisfait pour 

ses demandes. Une revue de littérature des articles récents sur le sujet a ainsi été effectuée.  
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1. Le concept de Marketing Sportif (Sports Marketing) 

Le concept Marketing sportif (sport marketing), a été introduit pour la première fois en 

1978, par l’Advertising Age (Shilbury, 2009). Ce dernier peut être défini comme étant la 

possibilité d’une organisation à faire la promotion de ses services dans un contexte lié au 

sport. 

Le marketing sportif représente le terme général pour définir une variété de facettes de 

l'industrie du sport dans laquelle nous utilisons diverses stratégies pour promouvoir la 

participation sportive, le spectateur, le mécénat (Sponsoring), entre autres. Ces stratégies 

peuvent inclure des stratégies de marketing courantes telles que la promotion et la publicité, 

ainsi que la gestion du mix marketing (4p) car ils sont associés à l'industrie du sport 

(Bernstein, 2015). 

Mullin et al. (2007), définissent le concept comme étant « l’ensemble des activités 

conçues pour répondre aux besoins et désirs des consommateurs de sport, par le biais de 

processus d’échanges ». Les auteurs proposent deux grands axes : 

 D’une part, le marketing des produits et services sportifs directement auprès de 

consommateurs de sport ; 

 D’une autre part, le marketing d’autres produits ou services de consommation et 

industriels par le biais de promotions sportives. 

Shilsbury (2009), propose une autre définition qui fait la distinction entre un marketing basé 

sur des activités et des processus ayant pour but la commercialisation de biens et de services 

auprès de supporters et des spectateurs. Et au second plan, un marketing vise la promotion de 

biens et services non sportifs lors d’évènements sportifs ou l’utilisation d’athlètes pour 

soutenir les produits, services non sportifs est de mise. 

Le marketing sportif peut ainsi être défini comme l'application de techniques de 

marketing qui remplissent deux fonctions générales dans le contexte d'encourager les achats 

de produits et services sportifs ainsi que de favoriser le soutien moral des clients des 

propriétés sportives respectives. La première fonction du marketing sportif est de faire 

connaître aux clients potentiels la disponibilité des produits et services. La deuxième fonction 

du marketing sportif est de modifier les attitudes et les comportements des clients potentiels et 



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202جانفي 
 

307 
 

actuels. Dans le cas de clients potentiels qui connaissent mais n'utilisent pas les produits et 

services sportifs, les spécialistes du marketing sportif initient des techniques qui inciteront à 

l'essai avec l'idée qu'une fois expérimentés, les clients reviendront (Mihai, 2013). Dans le cas 

des clients actuels, de nombreuses propriétés sportives s'engagent dans des pratiques visant à 

encourager les dépenses en produits et services auxiliaires ou à augmenter les niveaux de 

dépenses liées aux produits à base de forfait. 

Da Silva et Las Casas (2017) font la distinction entre plusieurs terminologies. Tout 

d’abord, le marketing du sport qui comprend la commercialisation d'événements sportifs et 

d'équipements auprès des fans et des participants. Ce type de marketing sportif est intrinsèque 

à l'introduction de nouveaux sports tels que les sports d'action et les nouveaux produits 

sportifs innovants (Fullerton & Merz, 2008). Le marketing via le sport ce dernier pour moyen 

de communication ou comme une alternative de parrainage pour les organisations qui 

commercialisent aussi bien dans les marchés BtoC que BtoB.. Alors que le marketing du sport 

est une approche des activités et des processus de marketing pour commercialiser des biens 

ainsi que des services destinés aux amateurs de sport et aux spectateurs ; le  marketing par le 

sport quant à lui, désigne la promotion de produits et/ou services non sportifs lors 

d'événements sportifs et l'utilisation d’athlètes pour soutenir des produits et/ou services non 

sportifs (Ratten & Ratten, 2011 ; Rundh & Gottfridsson, 2015). 

Pour réussir dans le marketing sportif, il faut comprendre à la fois l'industrie du sport 

et l'application spécifique des principes et des processus de marketing aux contextes sportifs. 

1.1 Structure de l’industrie du sport 
Il existe de nombreuses façons de discuter de la structure de l'industrie du sport. Nous 

pouvons regarder l'industrie à travers une perspective organisationnelle. En d'autres termes, 

nous pouvons comprendre des choses sur l'industrie du sport en étudiant les différents types 

d'organisations qui remplissent l'industrie du sport, telles que les commissions de loisirs 

locales, les ligues de sport de la jeunesse nationales, les programmes d'athlétisme inter 

collégiaux, les équipes professionnelles et les organismes de sanction. Ces organisations 

utilisent le marketing sportif pour les aider à atteindre leurs divers objectifs organisationnels. 

Par exemple, des agences telles que le Comité olympique utilise le marketing pour garantir le 

financement nécessaire pour former et entrer des athlètes nationaux dans les Jeux olympiques. 
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Cependant, le point de vue organisationnel traditionnel n'est pas aussi utile pour les 

spécialistes du marketing sportifs potentiels que le point de vue des consommateurs. Lorsque 

nous examinons la structure de l'industrie sportive du point de vue des consommateurs, la 

complexité de cette industrie et du défi des spécialistes du marketing sportif devient évidente. 

La figure 1 montre un modèle simplifié de la relation de fournisseur de consommateurs.  

L'industrie sportive se compose de trois éléments majeurs : les consommateurs de 

sport, les produits de sport qu'ils consomment et les fournisseurs du produit sportif. 

 
Figure 1. Modèle simplifié de la relation consommateur -fournisseur dans l’industrie 

du sport (Shank et Lyberger, 2014) 

 

2. Consommateur de Sports (Sports Consumer) 

Il n’existe pas de définition quant au comportement du consommateur sportif. Funk, 

Funk et al., (2003) Suggèrent une critique de la recherche d'un comportement des 

consommateurs de sport par rapport aux produits et services proposés dans le secteur sportif 

et de loisirs. En ce qui concerne le comportement des événements sportifs, il existe 

généralement trois composantes principales dans la littérature touristique : (i) Les voyages à 

participer à une activité d'événement sportif, (ii) Voyager pour regarder une activité 

d'événement sportive et (iii) visiter une attraction sportive (Gibson et al., 2003). 
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Un fan de sport exprime souvent de la cohérence, du dévouement et la loyauté, un 

engagement qui peut être expliqué sur trois dimensions (Stewart et al., 2003) : 

1. Cognitive, car le consommateur renforce ses connaissances sur le sport et 

l'équipe/l’athlète ;  

2. Attitudinale, car le consommateur croit fortement dans l'équipe et le sport ;  

3. et comportementale, montrant son engagement par des actes tangibles tels que l'achat 

de billets ou de marchandises.  

Ainsi, les fans de sports sont des personnes profondément engagées, cet engagement se 

manifeste dans une affiliation à long terme avec une équipe (un athlète ou un club), dans des 

dépenses de temps et d'argent importantes, et en loyauté malgré les résultats, c'est-à-dire que 

l'engagement persiste même quand les résultats sont mauvais. Selon Dionisio et al., (2008), 

dans cette circonstance, plusieurs termes se posent dans la définition et la description d'un 

consommateur de sports, par exemple, supporter, fanatique, passionné, partisan, fan 

hautement engagé, fan d'acquisition…, cet échantillonnage de conceptualisations montre la 

gamme de définitions ainsi que les similitudes et le chevauchement. Pour cette raison, il est 

conseillé d'établir une distinction entre de simples spectateurs et des fans/supporters. Les 

spectateurs sont des individus qui observent un sport, puis l'oublieront, tandis que les fans 

auront plus d'intensité et consacreront une partie de chaque jour à l'équipe/athlète ou au sport 

lui-même (Da Silva & Las Casas, 2017). 

Shilbury (2012) résume cinq motivations à caractère psychologiques que les 

consommateurs de sports désirent d'une expérience sportive. 

 La socialisation : représente un désir d'interaction sociale. Les individus sont motivés 

à rechercher une expérience d'événement sportif en raison des opportunités 

d'amélioration des relations humaines grâce à une interaction externe avec d'autres 

spectateurs, participants, amis et famille ; 

 La performance représente un désir d'esthétique, car les individus sont motivés à 

rechercher une expérience d'événement sportive en raison des possibilités de profiter 

de la grâce, de la compétence et de la pratique artistique du mouvement sportif et du 

mouvement physiologique ; 
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 L'excitation : elle représente un désir de stimulation intellectuelle. Les individus sont 

motivés à rechercher une expérience d'événement sportif en raison des opportunités 

d'action mentale et d'exploration des conditions atmosphériques créées par l'incertitude 

de la participation et de la compétition et du spectacle des activités associées ; 

 L'estime : L'estime représente un désir de compétence. Les individus sont motivés à 

rechercher une expérience d'événement sportif en raison des opportunités de réussite 

et de défi qui produisent un sentiment de maîtrise et renforcent un sentiment d'estime 

de soi personnelle et collective ; 

 Diversion : La diversion représente un désir de bien-être mental. Les individus sont 

motivés à rechercher une expérience d'événement sportif en raison des opportunités de 

s'évader et de se retirer du travail quotidien et des routines de la vie, génératrices de 

stress. 

D'autre part, dans l'orientation marketing, il est recommandé de suivre quatre principes 

pour assurer un événement sportif pour les supporters de sports (Da Silva & Las Casas, 2020): 

 Développer une compréhension accrue des supporters : le marketing devrait essayer 

d'apprendre autant que possible de leurs consommateurs. Il est essentiel de connaître 

les perceptions de supporters. Par des relations améliorées répondant aux besoins des 

supporters.  La technologie peut aider à ces efforts ; 

 Augmenter les interactions entre les supporters /consommateurs et la marque de 

l'équipe sportive : en effet, les équipes devraient s'efforcer d'améliorer les interactions 

régulières avec les supporters/consommateurs pour encourager les joueurs, ainsi que 

des entraîneurs à assister.; 

 Renforcer et récompenser la loyauté à l’athlète/club/équipe : traditionnellement dans 

l'environnement sportif, les clients sont obligés de payer pour être fidèles. Plutôt que 

de forcer les clients à payer, des offres volontaires et symboliques pourraient être 

fournies ; 

 Communication cohérente et intégrée, soit, une vision à long terme dans la 

planification des activités de marketing. L'accent devrait être mis sur les valeurs 

fondamentales que l'organisation sportive souhaite promouvoir et communiquer. 
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Ainsi, le fan et le consommateur de sport peuvent être définis comme un processus par 

lequel les individus sélectionnent, achètent, utilisent et disposent de produits, services et 

avantages liés au sport. Pour cela, les spécialistes du marketing sportif utilisent la 

recherche sur le comportement des consommateurs sportifs pour déterminer comment 

positionner le mix marketing. 

La recherche aide les spécialistes du marketing sportif à identifier comment un produit 

et/ou un service sportif offre la possibilité d'obtenir des résultats souhaitables et à développer 

des stratégies de marketing efficaces qui communiquent ces caractéristiques positives 

(Maltese et Danglade, 2014). En général, l'étude du comportement des consommateurs de 

sport examine les attitudes et les comportements de l'individu par rapport aux produits et 

services sportifs. En effet, le comportement des fans et/ou des consommateurs décrit comment 

les individus consacrent les ressources disponibles en temps et en argent aux activités de 

consommation sportive. Pour Blumrodt, Desbordes et Bodin (2013), l'étude du comportement 

humain est importante pour comprendre les consommateurs de sport sur de multiples points, 

tels que : (a) les principes de la psychologie sont que chaque individu est différent et donc 

chaque individu a une personnalité unique, des perceptions différentes, des expériences de vie 

, capacités et intérêts, et surtout des attitudes, des croyances et des valeurs différentes ; (b) les 

principes sociologiques, car elle est entreprise individuellement aussi bien qu'en groupe. 

Ainsi, selon (Maltese & Danglade, 2014), il est recommandé pour tout évènement 

sportif de : 

 Utiliser le comportement consommateur pour façonner le fan/consommateur ;  

 Les segmenter en utilisant des perspectives culturelles, sociales et démographiques, et 

en les articulant au comportement ; 

 Expliquer les impacts de ces segments en tenant compte des activités lié aux différents 

sports ; 

 Définir un mix marketing spécifique afin d'adapter l'activité sportif au public cible et 

au comportement du consommateur. 

Enfin, nous pouvons dire que les fans de sport agissent de la même manière que les 

consommateurs d'autres produits, mais, les fans de sport sont particulièrement fidèles à 

leur clubs/Athlètes/nations. 
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3. Sports Marketing Mix 

 Un outil couramment utilisé en marketing est le marketing mix. Également connu sous le 

nom de 4P, cet outil a été créé par Jerome McCarthy et Neil Borden dans les années 1960 et 

combine quatre aspects : Produit, Prix, Promotion et Place (Distribution). (Dhas, 2014). Au fil 

du temps, les 4P qui composent le marketing mix sont devenus incontournables dans la 

recherche académique. Comme dans d'autres industries, la gestion du marketing sportif utilise 

le marketing mix. Le mix marketing est crucial dans l'industrie du marketing et la majeure 

partie du temps de tout spécialiste du marketing sportif devrait être consacrée à développer 

cette pierre angulaire. L'importance du mix marketing est due au fait que ses éléments 

définissent le business du sport (Pitts & Stotlar, 2013). 

  Un produit est quelque chose qui satisfait un besoin et qui peut exister sous plusieurs 

formes. Il peut s'agir d'un bien, d'un service, d'une idée d'événement (par exemple, participer à 

un marathon afin de collecter des fonds pour les personnes ayant des besoins spéciaux), d'une 

personne et d'une organisation (par exemple, une équipe de football). Les produits sportifs 

comprennent des biens, des services, événements, informations et médias, lieux, personnes et 

idées. Ainsi, le produit s'entend comme tout ce qui peut être offert à une appréciation, un 

achat, un usage ou une consommation marchande susceptible de satisfaire une attente ou un 

besoin. De plus, un produit est un résolveur de problèmes en ce sens qu'il est acheté en raison 

des avantages offerts. Essentiellement, les supporters achètent les avantages, pas les produits 

(Da Silva & Las Casas, 2017) 

En général, le produit de sport : (i) est invariablement impalpable et subjectif ;(ii) est 

incohérent et imprévisible ;(iii) le marketing doit mettre l'accent sur la vulgarisation du 

produit plutôt que sur le produit central ; (iv) le sport est généralement consommé par la 

publicité et les attentes des clients sont invariablement influencées par la facilitation 

sociale ;(v) le sport est à la fois le client et le produit de l'entreprise ;(vi) le sport évoque 

l'autonomisation, l'identification personnelle et l'attachement émotionnel ; (vii) le sport a un 

attrait presque universel et immerge tous les éléments de la vie, c'est-à-dire 

géographiquement, démographiquement et socio culturellement important (Fullerton & Merz, 

2008). 
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Le deuxième élément et probablement le plus sensible dans le marketing mix sportif est le 

prix. Ce que les consommateurs veulent, c'est payer pour un produit qui, selon eux, équivaut à 

la valeur de leur argent. La difficulté est que cela signifie quelque chose de différent pour 

chaque consommateur (Pitts & Stotlar, 2013). Il est également évident que le prix affecte 

également l'image du produit final auprès de la population. La décision d'une entreprise 

sportive quant à la manière de facturer éventuellement son produit est prise après analyse des 

paramètres suivants : (i) Le coût de production du produit ; (ii) Comparer les prix des 

concurrents sur le marché ; (iii) L'offre et la demande du produit ; (iv) Sa stratégie globale et 

sa rentabilité commerciale (Vasiliki, 2018). 

Les stratégies de tarification sont guidées par rapport à d'autres parties des outils de 

marketing sportif, par exemple, la proposition de valeur, le parrainage de marque, la 

dépendance au lieu, l’outil de promotion, la compétence professionnelle, les installations 

physiques, les technologies dans les processus, la position de l'équipe sportive et le, talent des 

athlètes ainsi que le taux de fidélisation des supporters. 

La place ou distribution est le processus par lequel le produit sportif parvient au 

consommateur. Le lieu fait référence à la localisation du produit sportif (stade, aréna), le point 

d'origine de la distribution du produit (vente de billets au stade, vente par un numéro de 

téléphone sans frais ou via Internet), la localisation géographique des marchés cibles 

(mondial, national, régional...), et d'autres canaux qu'il est important de prendre en compte 

pour déterminer si les publics cibles peuvent accéder au produit (tels que la période, le jour, le 

mois, au cours desquels un produit est proposé) (Mihai, 2013). 

Les facteurs liés à la localisation physique du sport peuvent avoir un effet favorable ou 

défavorable sur le plan marketing. Pour assurer un effet favorable, le site sportif doit être 

facilement accessible, avoir une apparence physique attrayante, avoir un environnement 

fonctionnel agréable, un environnement sûr et un personnel de sécurité (Mihai, 2013). 

La promotion est définie comme toutes les activités de l'entreprise visant à influencer les 

attitudes et les comportements d'achat des consommateurs. La promotion du sport est une 

industrie à part entière. Il existe des sociétés de marketing, des sociétés de publicité et des 

entreprises spécialisées dans la production de produits promotionnels tels que des drapeaux, 

des logos, des t-shirts, des sacs, des ballons, des tasses, des chapeaux, etc. Avec une 
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excellente infrastructure déjà dans l'industrie, un nouveau produit peut se lancer et les 

ressources pour se faire remarquer sont déjà établies. 

Il existe quatre éléments de promotion qui aideront les spécialistes du marketing sportif à 

communiquer au client les caractéristiques et les avantages qui, espérons-le, inciteront les 

clients à acheter. (i) la publicité. Généralement versé à la télévision, à la radio, aux journaux 

ou aux magazines dans le but d'atteindre les masses. (ii) les relations publiques et de 

parrainage, qui tentent d'augmenter l'image positive de la marque dans différents points de 

vente. (iii) des clients influents et potentiels spécifiques, contactés par le biais de lettres, d'e-

mails et de SMS personnalisés. (iv) les promotions des ventes qui visent à saisir des gains à 

courts termes, ou une augmentation des ventes. 

Comme dans d'autres industries, la gestion du marketing sportif utilise le marketing mix. 

Ce dernier est crucial dans l'industrie du marketing et tout spécialiste du marketing sportif 

devrait consacrer son temps à développer cette pierre angulaire.  

4. Sponsoring (Mécénat/Parrainage) 

La définition du sponsoring de Meenaghan (1983) est l'une des définitions les plus 

utilisées ; « Le sponsoring peut être considéré comme la fourniture d'une aide financière ou en 

nature à une activité par une organisation commerciale dans le but d'atteindre des objectifs 

commerciaux ». Une grande partie de la recherche sur le sponsoring s'est concentrée sur 

l'élaboration d'une définition globale et largement acceptée. Selon Olkkonen et al. (2000), la 

discussion sur le sponsoring peut essentiellement être divisée en trois catégories ; il y a eu des 

recherches sur la définition du terme, la mesure de ses effets, et les objectifs et les motifs qui 

le sous-tendent.  

Cornwell et Maignan (1998) rapportent comment la recherche d'une définition explicite 

du parrainage a été une façon de le légitimer comme outil promotionnel. Une autre définition 

fréquemment employée est celle de Mullin et al. (2000)) qui définissent le parrainage comme 

« l'acquisition des droits de s'affilier ou de s'associer directement à un produit ou à un 

événement dans le but d'en tirer des bénéfices liés à celui-ci ». 
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 Walliser (2003) soutient qu'il y a toujours un manque de consensus sur la définition du 

sponsoring parmi les chercheurs ; une preuve en est la présence de nombreuses définitions du 

terme dans la littérature. 

 Pour mieux cerner le concept, nous pouvons l’articuler autour de trois points 

fondamentaux. Tout d'abord, un échange a lieu entre le parrain (sponsor) et le bien parrainé ; 

le parrain investit pour obtenir le droit de s'associer à l'entité parrainée, et le parrain perçoit 

des bénéfices en contrepartie de l'investissement (Apostolopoulou & Papadimitriou, 2010). 

Deuxièmement, les entreprises s'engagent dans le parrainage afin d'atteindre leurs objectifs 

d'entreprise ou de marketing en exploitant l'association avec la propriété parrainée acquise 

grâce à l'investissement initial (Walliser, 2003). Troisièmement, les propriétés sponsorisées 

peuvent aller, par exemple, d'événements à des personnes individuelles. 

 La littérature s'accorde à dire que le rôle du sponsoring dans une organisation doit être 

stratégique et qu'en règle générale, les accords de parrainage doivent être considérés comme 

des investissements stratégiques. 

 Conclusion 

 Notre revue de littérature nous a permis de saisir que le concept de sports marketing 

implique que ce dernier est basé sur les principes et les valeurs traditionnels du marketing et 

qu'il suit ces principes dans la fourniture de services marketing directs (le marketing des 

produits et services sportifs directement aux consommateurs de sport). D'autre part, il s'agit de 

commercialiser d'autres produits par le biais de promotions sportives.  

 En d’autres termes, le marketing sportif est la pratique qui permet aux clubs, aux 

ligues, aux comités sportifs, etc. d'obtenir une part de marché plus élevée. Il suit le concept 

marketing de base, selon lequel la manière dont un produit est commercialisé est essentielle 

au succès du produit. Ce concept marketing considère le consommateur comme l'élément clé 

du succès du produit, c'est-à-dire que la satisfaction du client est primordiale. C'est l'essence 

du marketing sportif, pour répondre à la demande du consommateur de sport. A partir de ce 

qui a été abordé sur cet article, il est facile de comprendre la taille de l'industrie du sport et le 

rôle que le sport joue aujourd'hui. 
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 En raison de la volonté des gens de suivre les performances sportives sur place, 

d'autres clients - sponsors, médias, etc. - considèrent les produits sportifs comme des cibles 

d'investissement intéressantes (White & Absher, 2013).  
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MODELISATION DES TECHNIQUES DE BRAS « SEOI-NAGE » EN 
JUDO : APPROCHE CINEMATIQUE 

 

R.BENZIANE : Maitre de conférence ; Département des sports collectifs et sports de combats / ENS-

ISTS Dely-Ibrahim / Alger 

RESUME 

 Avec le récent développement de l’outil informatique et de l’électronique, une nouvelle dimension vient d’être 
donnée aux techniques d’analyse du mouvement sportif. Les images numériques utilisées pour l’étude du geste 

sportif ont servi de bases aux techniques de simulations numériques. Néanmoins, le problème reste délicat à 

traiter dans le cas des sports de combat, car la performance de athlète dépend en grande partie des qualités de 

son adversaire, l’analyse bio-cinématique du mouvement est souvent réduite à une description qualitative. Dans 

une étude antérieure 
2, nous avons montré qu’il était possible de modéliser une projection en judo à partir d’un 

modèle de deux chaînes cinématiques ouvertes à 6 degrés de liberté analogue à celui développé en robotique 

pour les robots manipulateurs. Dans le présent travail, nous présentons la généralisation  de cette méthode pour 

les autres techniques de bras (Soei-nage) en judo. Nous avons demandé à Haddad Soraya, la championne 

olympique de faire une exécution des techniques de bras  et de se rapprocher le plus possible des sensations de 

compétition. Pour la détermination des paramètres cinématiques (positions, angles, vitesses,…), nous avons 
utilisé la méthode cinématographique.  

 

 

Introduction 

 

L’approche de judo reste jusqu'à nos jours très délicate à traiter. Elle est fortement marquée par le sceau de 
certains grands maîtres axé sur la totale dépense physique et morale3. Aujourd’hui pour former le judoka de 
demain, il faut élaborer des méthodes d’enseignement et des techniques de formation de plus en plus 
performantes. Le judo en devenant une discipline olympique à connu des mutations profondes induites par la 
compétition. Des observations effectuées sur des compétitions ont montré le développement de certaines 
variantes particulièrement redoutables. Nous nous sommes limités dans cette approche à l’étude des mouvements 
de bras (Te-waza). Sur un sondage adressé à une centaine de judokas algériens, il apparait que les techniques de 
bras sont fréquemment utilisées  en compétition, leurs efficacité est largement établie chez les catégories de 
faible poids alors qu’un certain nombre de divergences subsistent pour les autres catégories. La contribution a ce 
problème fait l’objet de ce travail de recherche 
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1. Formulation du problème  

 

Le but recherché par l’analyse bio-cinématique est à la fois de comprendre la mécanique du mouvementent et de 
prédire l’efficacité des techniques lorsque l’on modifie certains paramètres. Schématiquement, le problème peut 
être décrit par l’organigramme suivant : 

 

                                      

                                                                Mouvement + technique            

 

Input : adversaire (X)                                                                                                Output : Score (Y) 

 

 

- Poids                                                                                                        -  Amplitude 
- Taille                 kumi kata (€)                                                                   -  Vitesse 
- Rapidité                                          forces (€)                                            -  Surface  

                                                                       Placement des segments (€) 
 
 

Organigramme : Schématisation de la problématique par la fonction de transfert F (X, €) 

 

2.  Approche expérimentale 

 Description des techniques de bras (Te-waza) 

Les mouvements de bras (Le membre supérieur et déterminant dans l’exécution technique). Sur la planche 1, on 
peut identifier 3 grandes phases de l’exécution de la technique :  

Kuzushi   : Placement des segments de l’attaquant (Tori).                                                                               
Tsukuri   : Chargement de l’adversaire sur le dos.                                                                                                
Kake        : Projection en avant par-dessus de l’épaule ou du bras.       

 

 
 
 

F (X ,  €) = Y 
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Planche 1: Chronophotographie des trois techniques de bras (Te-waza). 

    

   

 

 

 

      0s                                      0.2s                                    0.7s                                             1.1s 

                    Planche a : Kinogramme et temps d’exécution de la technique Ippon-sieo-nage. 

                   

  

0s                                                0.2s                                         0.3s                                            0.9s 

                  Planche b : Kinogramme et temps d’exécution de la technique Morote-sieo-nage. 

 

0s                                                0.2s                                   0.3s                                                     0.8s 

                     Planche c : Kinogramme et temps d’exécution de la technique Eri-sieo-nage. 
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                                                             Tsukuri                                      Kake 

                   Kuzushi 

 

3. Méthodologie 

Nous avons utilisé l’analyse cinématographique afin de  déterminer l’évolution des différents segments corporels 
de judokas pendant l’exécution des trois techniques (planche 1). Cette analyse s’appuyant sur la modélisation de 
winer 4, qui considère le corps humain comme un système polyarticulé filaire de 14 segments articulés (figure1). 
Nous nous sommes limité dans cette présente étude à l’analyse de la projection du mouvement sur le plan 
(o,x,y). Sur la figure 2, nous présentons la superposition des images pendant l’exécution de la technique. Cette 
dernière nous à permis de constater que la trajectoire des pieds d’Uke (adversaire) décrit une portion elliptique 
dans le plan 2D, alors que les pieds de Tori (attaquant) restent fixés au sol, pour les trois techniques de bras 
(Ippon-sieo-nage, Eri-sieo-nage et Morote-sieo-nage).  

 

   

           

 

 

 

 

Figure 1 : Modélisation « en fil de fer » de Winter 4. 
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 Modélisation et simulation 

 Dans cette phase de modélisation les deux judokas sont assimilés à une chaine cinématique ouverte à 6 degrés 
de liberté 6. Les longueurs des segments Li sont des constantes qui ne dépend que de la morphologie des athlètes, 
alors que les angles articulaires Øi sont des variables du mouvement, les pieds de Tori (attaquant) sont fixes en 
(0,0) alors que les pieds de Uke (adversaire) décrivent une trajectoire elliptique. Traité le problème de 
l’amplitude de projection de Uke revient à déterminer la fonction F qui donne la trajectoire de ses pieds en 
fonction des angles Øi : 

Xe = F (Øi,… Øn) 

Dans le modèle géométrique directe, le déplacement d’une                                                   articulation (i) de la 
chaine à l’articulation suivante (i+1) est donné par la composition                                                                                                         
d’une rotation R(Ø1) et d’une translation T (Li). Cette composition                                                                      
non linéaire dans R2 peut être transformée en application linéaire dans                                                                   
R3 en utilisant le concept de coordonnées homogènes qui consiste à                                                                                                       
écrire R et T sous la forme suivante :  

 

 

 

 

 

R(Ø) =       

  
  

                                                                                
     et                   T(L) =     

                              
 

 

 

Figure 2 :   Superposition des phases et de la trajectoire elliptique des pieds. 

(i +1) 

 

               Li                Øi 

                                               

(i) 

                                    Li-1 

 

                  (i-1) 

 Figure 3: Déplacement  Di 



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202جانفي 
 

324 
 

Si on connait la valeur des variables articulaires (Øi), l’extrémité Xe de la chaîne est donnée par : 

 

         

 

 

 La modélisation vise à déterminer l’évolution des angles articulaires Ø   conduisant à une trajectoire donnée  Xe 
de l’extrémité de la chaîne 5. En d’autres termes, ce que l’on recherche c’est un modèle inverse (Ø   = F-1(X), et 
non le modèle géométrique direct (X) = F(Øi). Il est à noter également que (Xe)  n’a  que 2 composantes dans le 
plan, alors que la chaîne est à 6 degrés de liberté. Les variables Ø )  étant redondantes, une infinité de positions 
(Ø1…Ø   donnent la même valeur (X) à l’extrémité de la chaîne. Une analogie avec la robotique (cas d’un robot 
manipulateur à 6 ddl),  permet de trouver une solution optimale à ce problème en utilisant le formalisme du 
pseudo inverse de la matrice jacobienne de F. Dans cette approche, nous avons conversé le problème 
géométrique Xe = F(Øi)  en problème cinématique  Xe(t) = F [Ø1(t),…, Ø6(t)]. 

 

 

4. Résultats et discutions  

Pour la simulation numérique du problème cinématique, nous avons programmé sous un logiciel 
MATHEMATICA 7, dans le quel la fonction jacobienne et le pseudo inverse d’une matrice sont prédéfinies. Les 
longueurs Li et les angles Øi  (t=0)  du tableau 1 on été introduit comme paramètres initiaux. La trajectoire des 
pieds de Uke à été formulée par : 

                                               ΔX = a sin[(Ø0 + nØk ) + φx]  

                                               ΔY = - b cos[(Ø0 + nØk) + φy] 

Les amplitudes a et b, les phases φx , φy  et l’incrément  ont étés déterminés de manière empirique. Le résultat de 
la simulation est présenté sur la figure 3. Sus cette figure on peut noter que les segments de Tori ne subissent 
qu’un faible déplacement au cours du mouvement, alors que Uke est projeté au dessus de Tori et qu’en fin de 
mouvement, la forme de la chute est analogue à celle observée sur les image réelles de la phase de Srukuri de la 
planche 1, pour les trois techniques de bras. 

 

 Tableau 1 : Données anthropométriques pour le modèle retenu. 

Judoka Segment Ref Valeur Articulation Ref Valeurs Modélisation 
 

Tori 
Jambe 
Cuisse 
Tronc 

L1 
L2 
L3 
 

1.0 
1.0 
1.0 
 

Cheville 
Genou 
Hanche 

Ø1 

Ø2 

Ø3 

60° 
90° 

-90° 

 

 
Uke 

 

Bras 
Tronc 

Memb.f 

L4 
L5 
L6 

0.7 
1.4 
2.0 

Join T.U 
Epaule 
Hanche 

Ø4 

Ø5 

Ø6 

45° 
120° 
30° 

 

Xe=            (Ri).(Ti) = F(Ø1 ,…… Ø6) 
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 Cas de Tori plus petit que Uke 

 Dans cette partie, nous avons cherché à comparé les positions des résultats numériques, cas de Tori plus petit 
que Uke figure 4, avec celles des résultats pratiques, pour les trois technique à savoir ; Ippon-sieo-nage, Eri-sieo-
nage et Morote-sieo-nage. L’exécution des trois techniques de Te-waza à été faite sous forme de Nage-Komi 
(exécution sans résistance), par une judokate de haut niveau (Haddad Soraya). 

                                             

                                 Figure 4 : résultat de la simulation pour le cas de Tori plus petit qu’Uke.  

Pour estimer la validité des résultats numériques, nous avons comparé pour un premier temps,  les valeurs des 
vitesses de déplacement des différents segments corporels de Tori (attaquant) ainsi que la vitesse de déplacent 
des pieds d’Uke (adversaire), pour les trois placements différents comme le montre la figure 5et 6. Dans un 

    Figure 3 : Résultat de la simulation numérique  
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deuxième temps, nous avons passé à la comparaison des trajectoires de déplacement des pieds d’Uke ainsi que 
les valeurs des angles articulaires Øi (figure 7).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comparaison graphique  de l’évolution des vitesses d’exécution des trois techniques, nous à permet de dire 
que le placement optimal pour une meilleure vitesse d’exécution des trois techniques, est celui ou Tori est collé  
à  Uke, c'est-à-dire que pieds de Tori sont proche de Uke avec flexion au niveau des jambes. Le graphe 1 nous 
montre l’évolution de la vitesse pour les trois placements différents. Cas de Tori plus petit qu’Uke. 

 

Figure 5 : L’évolution des vitesses de déplacement des segments corporels de Tori 

Figure 6 : L’évolution de la vitesse de déplacement des pieds d’Uke 

Figure 7 : L’évolution des angles  Øi  des segments Li de Tori  
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5. Conclusion 

L’analyse biomécanique est souvent utilisée pour l’étude des mouvements sportifs. En judo, le problème est plus 
délicat à traiter car la performance de judoka dépend en grande partie des qualités de son adversaire 9. Pour éviter 
que notre analyse ne soit réduite à une description qualitative, nous avons cherché à modéliser la phase de 
projection pour les techniques de bras (Te-waza). Pendant cette, les deux judokas ont été assimilés à une chaine 
cinématique ouverte à 6 degré de liberté (ddl). Cette simulation basée sur une méthode utilisée en robotique a 
fournie la solution qui optimise l’évolution des variables angulaires. L’analyse bio-cinématique de l’exécution 
réelle des techniques nous à permis de déduire le placement optimal pour le maximum de vitesse pour 
l’exécution du mouvement dans les trois techniques de bras. Les résultats obtenus ouvrent la voie sur l-analyse 
dynamique du problème. des trois simulations effectuées suppose en effet que la projection s’effectue de manière 
uniforme. Dans la réalité, ce n’est jamais le cas, on doit tenir compte à la fois des forces de résistances 
développées par l’adversaire et de la force de pesanteur. 
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   Graphe 1 : L’évolution des vitesses d’exécution de Tori  pour les trois placements différents 
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VARIABLES OF THE QUALITY OF LIFE OF HEALTHCARE 
PROFESSIONALS: AN INTEGRATIVE REVIEW 

 

1Francisco Jeci de Holanda, 2Guebli Abdelkader,  3João Paulo Camelo Menezes, 4Alcides Pereira de 

Brito,  

1 University Center of the Planalto do Distrito Federal - Uniplan, Brazil. 

2 SMAH Laboratory, Abdelhamid Ibn Badiss University of Mostaganem, Algeria. 

3 State University of Ceará-UECE. Fortaleza-CE. Brazil. 

4 University Brazil, Brazil 

 

Objective: To analyze the health profile and quality of life of health 

workers through a review of studies published in the literature. Methods: This 

is a descriptive study with a qualitative approach based on an integrative 

literature review. Studies were selected from the LILACS, IBECS, MEDLINE, 

PubMed and Scielo databases. The Virtual Health Library – VHL and the 

Health Sciences Descriptors – DeCS were consulted, in addition to the Medical 

Subject Headings – MeSH. The following descriptors were introduced: “Quality 
of life”, “Professionals” and “Health” using the Boolean operator “and”. Inclusion 
criteria were full-text studies whose languages were English, Spanish and 

Portuguese. The exclusion criteria were articles that did not align with the 

research theme. Results: 4,914 articles were found within the criteria. The 

variables of low quality of life were: physical and emotional exhaustion due to 

high insalubrity in the work environment; lack of motivation and prospects for 

career advancement and health professionals have a high rate of reduced 
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quality of life, which is due to relative issues not only in the work and family 

environment. Conclusion: There is a negative factor in social activities, which 

are hampered by the strenuous workday to which they are subjected. 
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Guide Méthodologique pour l’évaluation et l’expertise des 
programmes de compétions de haut niveau dans les sports de combat 

Dr Guemriche.N Maitre de conférence A ; ENS-ISTS Dely-Ibrahim / Alger 

 

 

Introduction  

        Le présent guide Méthodologique pour l’évaluation et l’expertise des programmes de 
compétions de haut niveau a pour vocation d’apporter avec le plus d’exhaustivité possible, 
des informations pratiques et méthodologiques sur le déroulement des préparations des 
sportifs de haut niveau mais aussi se focaliser sur la mission de développement du sport de 
haut niveau et par conséquence promouvoir, organiser et encadrer judicieusement la carrière 
sportive des futures champions. 

        L’objectif principal de ce document est la mise en place d’un outil pédagogique et 
méthodologique pour une meilleure collecte et exploitation des données relatives à la 
préparation des athlètes pour les grandes manifestations sportives. 

  

Tâches et mission de la commission 

 

 Mission  1  Identification et présentation de la population ciblée (entraineurs et 
athlètes).  

 
- Elaboration des fiches  technique des entraineurs et des athlètes 

 
- Détermination des critères de la performance sportive 
 
- Niveau de performance de la sélection  
 
 
 

 Mission  2   Quantification et optimisation des paramètres liés à l’entraînement et à la 
préparation 

 
- Le plan d’action de la direction nationale technique (DTN) avec les objectifs 

annuels 
 
- Le planning de la préparation des athlètes en cohérence avec le planning annuel et 

les objectifs. 
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- Programmation des stages de préparation en fonction des objectifs 
 
- Plan de la charge d’entrainement pour chaque période et chaque étape de la 

préparation des athlètes 
 
- L’encadrement des athlètes lors des séances de préparation physique. 
 

 
- Tests d’évaluation des qualités physiques et techniques du sportif et fixer des 

objectifs pour performer au plus haut niveau de la compétition 
 

- L’évolution de la forme sportive pour chaque athlète. 
 
- Communiquer régulièrement avec les responsables et les entraineurs ainsi que les 

coordinateurs du ministère 
 
- Etre à jour avec les systèmes de compétition et de la réglementation 
 

 
 

 Mission  3 Evaluation,  expertise et optimisation  des résultats 

 

- Evaluer les résultats obtenus en fonction des objectifs fixés 
et des moyens à disposition. 
 

- Identifier les Jeunes Talents, Espoirs Sportifs, Sportifs de 
Haut Niveau. 
 

- Analyser les résultats des tests des sportifs réalisés avec les experts de la discipline 
sportive  
 

- Veiller à ce que chaque sportif émergeant  dispose d’un projet sportif  
 
-  Rechercher, créer, développer et entretenir un état d’esprit 

visant l’excellence  
 
-  Veiller à construire un encadrement de qualité autour du 

projet sportif. 
 

-  Formation et recyclage des entraineurs 
 
- Assurer la mise en œuvre des actions et tâches  

de la logistique, comptabilité,...) en vue de la performance sportive  
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- Mettre en œuvre les conditions optimales en vue de la réalisation des objectifs fixés 
aux sportifs sous contrat de sa 
fédération  

 

Schéma représentatif de la démarche globale pour l’évaluation et l’expertise de la 
performance sportive pour les grands rendez-vous 

 

Diagnostic de performance 
standard et spécifique 

à la discipline sporti            ve              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation globale de la performance et son 

évaluation 

Diagnostic de 

performance 

sportive 

Présentation 

des athlètes 

 

Analyse en 

compétition 

 

Analyse à 

l’entraînement 

 

Planification de 

la performance 

et de 

l’entraînement 

Entraînement 

(Méthodes, 

processus) 

Evaluation de la 

compétition       
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1-  Réalisation de la Mission 1   

 

Présentation des fiches techniques des athlètes                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation des fiches techniques des entraineurs                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique de l’athlète 

 

Nom  

Prénom 

Age  

Age pratique 

Discipline sportive 

Catégorie 

Catégorie de poids  

Niveau d’instruction 

Performances réalisées  

  Nationale  

 

 

 Africaine 

 
 mondiale 

 

Photo 

Fiche technique de l’entraineur 

 

Nom  

Prénom 

Photo 
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Schéma 1 : Critères de la performance sportive en sport de combat ; ensemble d’éléments en 
interaction (Paillard, 2010) 
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2- Réalisation de la Mission 2      
 

 Tableau 1 liste des athlètes par stage 
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Nom de l’encadrement 

Période 

Date 

Objectif 

Observations 

 

 

N Noms  des athlètes Catégories de poids Clubs observation 

1     
2     
3     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Tableau 2 Planning des compétitions 

Nom de l’encadreur  

Observations 

 

 

Nature de compétition Objectifs prévu réaliser Non 

réaliser 
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. 

   

     

  

 

 

 

   

  

 

 

. 

   

 

Tableau 3 Planning des compétitions en fonction des périodes 

Nom de l’encadreur                                         Saison sportive 

Observations 

 

périodes Mois Objectifs      compétions  Nature de préparation 

 Janvier 

 

            

 Février 

 

  

 Mars 

 

  

 Avril 

 

  

 Mai 

 

  

 JUIN 

 

  

                                                    

périodes Mois Objectifs      compétions  Nature de préparation 

 Juillet             
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 Aout 

 

  

 Septembre 

 

  

 Octobre 

 

  

 Novembre 

 

  

 Décembre 

 

  

 

Tableau 4 Planning de la préparation physique 

Nom de l’encadreur                                         Saison sportive 

Observations 

 

 

 

Etape N°   Objectifs de la préparation physique S D N VH 

G
én

ér
a

le
 

1  4 2 1 8 
2  4 1 2 8 
3  10 2 8 20 
4  10  8 20 
5  10  8 20 
  2   4 

 N° Objectifs de la préparation physique S D N VH 

S
p
éc

if
iq

u
e 

 

1 o 10 2 8 20 
2  8 4 4 16 
3  8 8 8 16 
4  8 2 6 16 
5  4 2 2 8 
  

 
2   4 

 N°  Objectifs de la préparation physique S D N VH 

co
m

p
ét

it
iv

e 1  10 5 5 20 
2  10 5 5 20 
3  6 2 4 12 
4  6 2 4 12 
5  6 4 2 12 
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  2   4 
 

S nombre de stage      D durée du stage     N nombre d’athlètes VH volume horaire 

 

Tableau 5  Plan de la charge d’entrainement  

Nom de l’encadreur                                         Saison sportive 

Observations 

M
és

o
 c

yc
le

 

Etape Stage 

N° 

  jours                Objectifs Charges 

 

  
 

P M SM M 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

Microcycle 

Etape Stage 

N° 

  jours                Objectifs Charges 

 

  
 

P M SM M 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

Microcycle 
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Tableau 6 Tests d’évaluation 

Nom de l’encadreur                                         Saison sportive 

Observations 

 Nature du 

Tests 

 

 

Qau phy 1 2 3                                 total 

   

F
o
rc

e
 

   
  
 

                                

Nature du Tests  

 

Qau phy 1 2 3                   

   

E
n

d
u

ra
n

ce
 

  

                                   

Nature du Tests  

 

Qau phy 1 2 3                   

   

V
it

es
se

 

  

                               

 

 

 

 



 

 الرياضيةمخبر تقويم برامج النشاطات  
ISBN: 978-9931-9909-1-8 
   

 :الكتاب الجماعي الدولي 
 "متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية المستدامة" 

 0202جانفي 
 

341 
 

3-Réalisation de la Mission 3 

Tableau 7    Analyse des résultats   

Compétitions Objectifs prévu réalisée Non 

réalisée 

 

 

 

    

 

 

 

.    

 

 

 

    

 

 

 

    

     

 

 

 

    

 
Bilan et expertise général 
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Suivi de la CE et les indicateurs d'état pour la prévention des blessures 

musculaires de non contact chez les footballeurs d'élite 

HOUAR Abdelatif 1, KACEM Abdelhadi 2, ZAOUI Abdelkader 3 
1Faculte des sciences humaines et sociales, Université de Ghardaïa, Algérie.  

3 Institut des STAPS, Université de Tissemsilet. 
4 Doctorant, Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem, Algérie. 

L'auteur correspondant:  

ORCID: 0000-0002-4109-9428  
E-mail: houar.abdelatif@univ-ghardaia.dz 

Introduction. 

Maintenir un haut niveau de forme physique et éviter la fatigue et les blessures est 
essentiel pour les performances des athlètes et représente un challenge pour les staffs. 
Ainsi, identifier et prévoir les diminutions de la performance physique, en réalisant un monitoring des charges d’entraînement interne et externe, serait utile pour les entraîneurs, car elles pourraient être modifiées en conséquence. L’application appropriée de la Charge d’Entraînement (CE) est un des facteurs fondamentaux pour 
induire des adaptations physiologiques bénéfiques et une amélioration de la 
performance tout en prévenant les blessures et les maladies des athlètes. Des charges insuffisantes n’apportent pas d’adaptations physiologiques, et des charges excessives conduisent à des adaptations néfastes, tels qu’un état de fatigue non fonctionnelle et/ou 
un état de surentraînement. 

Lorsque les athlètes s'efforcent d'améliorer leurs performances, il est nécessaire de 
modifier la charge d'entraînement, notamment en augmentant la fréquence, la durée et 
l'intensité. Les charges d'entraînement sont ajustées à différents moments du cycle 
d'entraînement pour augmenter ou diminuer la fatigue en fonction de la phase 
d'entraînement (c'est-à-dire la phase d'entrainement ou la phase de compétition). 
S'assurer que la fatigue est titrée de manière appropriée est important pour les 
adaptations à l'entraînement ainsi que pour les performances en compétition. Il est donc essentiel de disposer d’indicateurs fiables et valides de l’adaptation des athlètes aux charges d’entraînement et de compétition. 

Nombreuses sont les méthodes du contrôle de la CE interne tel que la FC, la VO2max, lactate, RPE…etc, et  nombreux sont les modèles de la prévision des blessures tel que la 
thermographie infrarouge, L'asymétrie thermique, la créatine phosphokinase (CPK), 
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l'interleukine 6 (IL6), L'historique des blessures des athlètes, le bien-être auto-déclaré…etc. 
Actuellement, l'utilisation d'outils non invasifs et peu coûteux pour contrôler l'état 

des joueurs est devenue une méthode appropriée pour évaluer leurs réponses aux 
stimuli de l'entraînement et des compétitions et  évaluer leur bien-être. 

Perri et ses collèguesont étudié la relation entre le bien-être et la charge 
d'entraînement interne dans le football et ont découvert que la charge d'entraînement 
interne est fortement liée à l'état de bien-être des joueurs. En outre, d'autres études 
montrent que les douleurs musculaires auto-déclarées, la durée et la qualité du sommeil, 
et le bien-être général sont également sensibles aux variations de la CE chez les joueurs 
de football australien, de Premier League anglaise et de volley-ball. 

La charge de travail de l'entraînement interne est généralement évaluée en mesurant 
le taux d'effort perçu par les joueurs. (RPE Rate of Perceived Exertion). RPE est une 
échelle d'auto-évaluation décrivant l'effort perçu par un joueur au cours d'une activité 
physique. Deux échelles RPE différentes sont utilisées dans le sport : CR-10, où les 
valeurs RPE sont comprises entre 0 (aucun effort) et 10 (effort maximal), et (ii) l'échelle 
6-20, où les valeurs sont comprises entre 6 (aucun effort) et 20 (effort maximal). Le 
produit entre RPE (CR-10) et la durée totale de la session d'entraînement/match est 
appelé charge d'entraînement (TL Training Load). 

La TL est largement utilisée dans le sport comme un indice simple décrivant la charge 
de travail interne des joueurs. En particulier, des études antérieures ont montré que la 
TL est une méthode valide pour estimer la charge de travail interne, en soulignant le fait 
que cet indice est strictement lié aux réponses physiologiques des joueurs aux stimuli 
d'entraînement (par ex, consommation d'oxygène et fréquence cardiaque) et aux 
charges de travail externes des jours précédents qui sont liées à la fatigue des joueurs. 

Plusieurs questionnaires sont utilisés dans le sport de haut niveau pour évaluer le bien-
être des athlètes, parmi eux le Wellness 

Questionnaire (WELQUE), qui est une échelle comprenant 5 items (ex, fatigue, 
sommeil, courbatures, stress et humeur) 

A l'occasion de l'organisation des jeux méditerranéens 2022 par l'Algérie, un groupe 
de chercheur a mis en place un projet de recherche,  pour objectif de collecter le 
maximum de données en ce qui concerne les réponses des joueurs aux stimuli 
d'entrainements et de compétitions (charge interne), et l'effet de ces derniers sur le 
bien-être des athlètes d'élites dans les différentes disciplines. Ces données permettront 
en premier lieu aux staffs de surveiller nos athlètes d'élites du surentrainement et de 
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blessures, ainsi que travailler avec des charges optimales qui leurs permet de réaliser 
des hautes performances et honorer le pays, et en deuxième lieu pour investir de ces 
données pour faire des comparaisons avec les athlètes des autre pays de classe 
mondiale, et de publier ces résultat dans des revues scientifiques reconnues. 

1- Objectifs. 

1. Contrôle de la CE interne des athlètes d'élite durant les JM. 

2. Suivi de l'état de bien-être des athlètes d'élite durant LES JM 2022. 

3.Étudier la relation entre la charge d'entraînement (TL = taux d'effort perçu × durée 
d'entraînement) et l'indice de bien-être (WELQUE) chez les athlètes d'élite dans les 
différentes disciplines. 

4. Création d'un modèle de prédiction des blessures par l'utilisation de l'intelligence 
artificielle.   

2- Méthodes. 

2-1 L'échantillon.  

L'échantillon de la recherche comprend les joueurs  de l'équipe nationale de football 
U-17  lors des jeux méditerranéens 2022 à Oran (Voir Tab 1). 

Tab 1.Les caractéristiques démographiques de l'échantillon 

Sexe Sports Nombre 

Hommes Football 25 
 

2-2- Collection de données. 

Les chercheurs vont collecter les données sur la charge d'entraînement (RPE & Durée 
min) et les indices de bien-être (wellness index) d’après les réponses des athlètes aux 
questionnaires électroniques qui vont distribuer à travers les réseaux sociaux (E-mails, Facebook™. WhatsApp™ et Twitter™), et qui comprenait une échelle de (1 à 7 pour les 
indices de bien-être) pour chacun des (qualité du sommeil, courbatures, stress, fatigue et 
humeur) avant chaque séance d'entraînement, en plus les réponses des athlètes au 
questionnaire (RPE) sur une échelle de (0 à 10, Voir Tab 2) pour estimer la perception de la difficulté de l’effort pour chaque séance d’entraînement ou compétition avec une 
mesure de la durée de la séance. 

2-2-1 RPE (Rate of Perceived Exertion). 
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RPE est une échelle d'auto-évaluation décrivant l'effort perçu par un athlète au cours 
d'une activité physique. Deux échelles RPE différentes sont utilisées dans le sport : CR-
10, où les valeurs RPE sont comprises entre 0 (aucun effort) et 10 (effort maximal), et 
(ii) l'échelle 6-20, où les valeurs sont comprises entre 6 (aucun effort) et 20 (effort maximal). Pour calculer l’intensité de la  séance, les athlètes sont questionnés dans les 30 minutes suivant la fin de la séance par une simple question ‘’Comment as-tu ressenti la séance ?’’ Un simple nombre représentant l’amplitude de la CE est ensuite calculé par la multiplication de l’intensité de la séance (RPE) par la durée de la même séance (min). 

Le produit entre RPE (CR-10) et la durée totale de la session d'entraînement/match 
est appelé charge d'entraînement. 

 

 

 

Tab 2.L’échelle  modifiée de RPE utilisée par les athlètes pour classifier leur perception de l’intensité de chaque séance d’entraînement. 
Note   Description 

0   Repos  

1   Très, Très Légère  

2  Légère  

3   Modérée  

4   Assez Dure  

5   Dure  

6     

7   Très Dure  

8     

9     

10   Maximale  

2-2-2 Auto-évaluation du bien-être. 

Wellness Questionnaire (WELQUE). 

Une échelle de Likert en 5 points comprenant 5 items (ex, fatigue, sommeil, courbatures, 
stress et humeur), où 1 et 5 indiquent les valeurs de bien-être les plus élevées et les plus basses 
pour chaque item. 
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Tab 2. Les indices de bien-être. 

Note Sommeil 
Courbatures, 

Fatigue, 

Stress 
Humeur 

1 Très très bon Très très bas 
Très très 
bonne 

2 Très bon  Très bas  Très bonne 
3 Bon  Bas  Bonne 
4 Moyen Moyen Moyenne 
5 Mauvais Élevé Mauvaise  

6 Très mauvais Très élevé 
Très 
mauvaise 

7 
Très très 
mauvais 

Très très 
élevé 

Très très 
mauvaise 
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Etude comparative des paramètres cinématique spatiales de la trajectoire 
de la barre en Arraché   entre les haltérophiles Algériens et les haltérophiles 

de niveau mondial.  

Dr Ali TOUAMI, Maitre de conférences, ES STS DELY BRAHIM. 

Résumé  

L’étude de la trajectoire de la barre en haltérophilie nous permet de faire des analyses de la 
technique des exercices compétitifs en vue d’une meilleure exécution et en perspective 
d’éventuelles corrections techniques. 

Notre étude a été réalisée sur un échantillon d’athlète Algériens internationaux se préparent 
pour une compétition internationale. Grace à la technologie myDartfish ProS, nous avons pu 
faire des analyse sur la trajectoire de la barre pendant l’exécution du geste technique , ainsi 
nous aussi déterminer les différents paramètres spatiaux  (horizontaux et verticaux ) des 
déplacements de la barre en plein mouvement technique. 

Comparativement aux données des modèles techniques des trajectoires des meilleurs athlètes 
mondiaux, nous avons pu constater qu’ils n’existent pas de différences significatives des 
paramètres spatiaux de notre échantillon avec ceux des athlètes mondiaux (P > 0.05), 
L’analyse de la trajectoire de la barre par la technologie  myDartfish ProS s’est avérée 
efficace pour corriger les fautes techniques pendant l’apprentissage et perfectionner la 
technique des athlètes confirmés.          

 Cette technologie nous a permis d’obtenir des données très précises sur la trajectoire de la 
barre pendant la réalisation d’un exercice compétitifs.  

Summary 

The study of trajectory of the bar in weightlifting allows us to analyze the technique of 
competitive exercises with a view to better execution and in perspective of possible technical 
corrections. 

Our study was carried out on a sample of international Algerian athletes preparing for an 
international competition. Thanks to myDartfish ProS technology, we were able to analyze 
the trajectory of the bar during the execution of the technical gesture, thus we also determine 
the different spatial parameters (horizontal and vertical) of the movements of the bar in full 
technical movement. 

Compared to the data of the technical models of the trajectories of the world's best athletes, 
we were able to observe that there are no significant differences in the spatial parameters of 
our sample with those of the world athletes (P > 0.05),. Analysis of the trajectory of the bar by 

https://www.dartfish.com/pro_s?utm_source=df-blog&utm_medium=post&utm_campaign=weightlifting-paper
https://www.dartfish.com/pro_s?utm_source=df-blog&utm_medium=post&utm_campaign=weightlifting-paper
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myDartfish ProS technology has proven effective in correcting technical errors during 
learning and perfecting the technique of advanced athletes. 

 This technology has allowed us to obtain very precise data on the trajectory of the bar during 
the performance of a competitive exercise. 

 ملخص                                                                                                                         

تتيح لنا دراسة حركات العارضة في رفع األثقال إجراء تحليالت لتقنية الحركات التنافسية بهدف تنفيذ أفضل ومن منظور 
 التصحيحات الفنية المحتملة.

 myDartfish أجريت دراستنا على عينة من الرياضيين الجزائريين الدوليين الذين يستعدون لمسابقة دولية. بفضل تقنية   
ProS تمكنا من تحليل مسار البار أثناء تنفيذ الحركة الفنية ، وبالتالي نحدد أيًضا المعلمات المكانية المختلفة )األفقية ، 

 والعمودية( لحركات الثقل في حركة تقنية كاملة.

مقارنة ببيانات النماذج الفنية لمسارات أفضل الرياضيين في العالم، تمكنا من مالحظة أنه ال توجد فروقات ذات داللة 
< 0...(، وكذلك الحد األقصى يُظهر Pإحصائية في المعلمات المكانية لعيناتنا مع تلك الخاصة بالرياضيين في العالم )

 فعاليته في تصحيح األخطاء الفنية myDartfish ProS( ارتباطًا ع( مسار الشريط بواسطة تقنية Hmaxارتفاع السحب )
 أثناء التعلم وإتقان تقنية الرياضيين المتقدمين.

  لقد سمحت لنا هذه التقنية بالحصول على بيانات دقيقة للغاية حول مسار البار أثناء أداء الحركات التنافسية.

 

Introduction  

L’étude de la trajectoire de la barre est un élément important dans le mécanisme du tirage 
vertical de la barre.   Plusieurs chercheurs se sont penché sur la question (Akkus H. 2012),  

Selon Harbili E, Alptekin A.J (2014), Les points sur la barre et le corps ont été numérisés 
manuellement à l'aide du système d'analyse des performances d'Ariel. Il est également évident 
que la technique d'haltérophilie peut différer en fonction des caractéristiques morphologiques 
et physiques de l'athlète. Ainsi, les modèles techniques existants peuvent ne pas refléter avec 
précision la technique actuelle des meilleurs athlètes du monde ou être appliqués de manière 
générique a des athlètes confirmés de différentes tailles (Cunanan AJ, Hornsby et al, 2020). 

L’haltérophilie est une discipline tellement complexe que l’œil humain ne pourrait observer 
tous les détails ainsi, d’après  Harbili E, Alptekin A.J (2014) les chercheurs  ont souvent 
recours à des moyens et des méthodes avancés pour en faire des analyses très objectives des 
mouvements techniques à l’aide des caméras Super-Video Home System (50 champs · s) ou 
bien système d'analyse  des performances Ariel (APAS, San Diego, CA, États-Unis) ou 
encore à l'aide de vidéos numériques enregistrées lors des Championnats du monde 
d'haltérophilie 2015 (Hideyuki Nagao 1, Zhong Huang 2, Yasuyuki Kubo , 2020) 
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1. Méthodes : 

Notre étude a été réalisée sur un échantillon d’athlètes garçons de niveau international, nous 
avons effectué des mesures anthropométriques, taille debout (cm) et poids du corps (kg), nous 
avons aussi réalisé des tests techniques de l’arraché classique avec des charges dépassant les 
90 % du maximum individuel de chaque athlète, la réalisation été enregistrés par des caméra 
vidéo de haut définition. 

 
1.1.  Echantillon 
Quinze (5) athlètes internationaux ont volontairement pris part à notre étude, dont les 
caractéristiques sont portées sur le tableau N°01   

 Tableau N°01 : caractéristiques 
anthropométriques de l’échantillon. 

 

1.2. Matériel 
Pour la réalisation de notre étude nous avons utilisé le matériel suivant :   
 
1.2.1. Paramètres anthropométriques : 
- Un anthropométrie pour la mesure de la taille debout ; 
- une balance électronique pour la pesée du poids du corps ; 
 
1.2.2. Tests physiques : 
- barre olympique de vingt (20) kilogrammes de marque « Eleiko » 
- disques d’haltérophilie de 0.5 à 25 kg ; 
- Plateaux d’entrainement de marque « Eleiko ».  
 
1.2.3. Analyse vidéos de la trajectoire de la barre : 
- deux caméras vidéos haute définition (HD) ; 
- logiciel myDartfish Pros ; 
- Un Micro portable.    

 

1.3. Protocole 
Cette étude a été réalisée sur plusieurs regroupements des athlètes d’élite Algériens, à travers 
lesquels nous avons pris des mesures anthropométriques et effectué des tests physiques (saut 
en longueur) et techniques de l’arraché classique au niveau de la salle d’haltérophile (Gym 
06) de l’école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim, à Alger. 
Nous avons installé deux (02) caméras vidéos reliées à un PC, qui grâce au logiciel 
myDartfish Pros, nous avons pu générer une trace de barre 2D sur nos vidéos.  

Age (ans ) Taille (cm) Poids (kg) 
25.53 ± 3.62  173.93 ± 7.62 84.87 ± 10.14 
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Figure N° 01 : Disposition des caméras pour l’enregistrement de l’exercice technique  
(  P. Debraux |, 2012). 

 
Chaque athlète avait le droit de faire trois (03) essais a des intensités dépassant les 90% de sa 
charge maximale. 

            

Figure N° 02 : Disposition de l’athlète pendant l’expérimentation  

(https://www.dartfish.com/fr/pros) 

Après l’enregistrement des vidéos nous avons pu calculé les caractéristiques de la trajectoire 
de la barre de chaque essai de l’ensemble de notre échantillon, ainsi, nous avons déterminé les 
paramètres suivants : 

A/ La hauteur maximale de la trajectoire (%) de la barre (Hmax) ; 

B/ La hauteur minimale (%) de la réception de la barre (Hmin) ; 

C/ La différence (%) entre Hmax et Hmin (ΔH) ; 

D/ Le déplacement horizontal initial en avant (cm) de la barre (DHI) ; 

E/ Le déplacement horizontal final (cm) horizontaux en arrière (DHF). 

 

https://www.sci-sport.com/equipe.php
https://www.dartfish.com/fr/pros
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Figure (04) : Les paramètres spatiaux de la trajectoire de la barre.  

 

Tableau N°04 : Les différents déplacements de la barre pendant l’arraché classique des 
athlètes de niveau mondial (Roman. Charkyzianof, 2017). 

 

 

 

 

2. Présentation des résultats  

2.1   Les déplacements Verticaux de la barre : 

2.1.1 Hauteur maximale (Hmax) de la barre. 

Tableau N°05 : Comparaison avec les données des athlètes de niveau mondial (Hmax)     

Echantillon  Moyenne (%) 
Algérien 79 ± 5.34 
Mondial 74 ± 3 

Comparaison T 1.25 
P > 0.05 

  

2.1.2 Hauteur minimale (Hmin) de la barre.  

Tableau N° 06 : Comparaison avec les données des athlètes de niveau mondial (Hmin) 

Echantillon  Moyenne (%) 

Déplacements  Données moyennes   
Hmax  74 ± 3% 
Hmin  67.3.± 33.3%   
ΔH  7±3% 

DHF 4 à 7 cm  
DHI 2 à 3 cm 
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Algérien 67 ± 2.18 
Mondial 67 ± 3.3 

Comparaison T 0 
P > 0.05 

 

2.1.3 différences (ΔH) entre les hauteurs maximales (Hmax) et minimales (Hmin) 

Tableau N°07 : Comparaison avec les données des athlètes de niveau mondial (ΔH) 

Echantillon  Moyenne (%) 
Algérien 12.2 ± 1.21 
Mondial 7 ± 3 

Comparaison T 1.61 
P > 0.05 

 

2.1.4 Déplacements horizontaux de la barre.  

Tableau N° 07 : Comparaison avec les déplacements horizontaux initiaux (DHI) des 
athlètes de niveau mondial. 

Echantillon  Moyenne (cm) 
Algérien 9.25 ±1.25 
Mondial 5.5  ± 1.6 

Comparaison T 2.09 
P <0.05 

 

Tableau N°08 : Comparaison avec les déplacements horizontaux finaux (DHF) des 
athlètes de niveau mondial. 

 

Echantillon  Moyenne (cm) 
Algérien 7.77 ± 1.25 
Mondial 2.7 ±1.3 

Comparaison T 3.5 
P <0.05 

 

Tableau N°09 : résultats du saut en longueur de l’échantillon. 

 

3. Analyse et discussion des résultats  

3.1 De la hauteur maximale de la trajectoire de la barre. 
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La hauteur maximale de la trajectoire de la barre est un indice révélateur de la puissance du 
geste technique, L’analyse des hauteurs maximales de la trajectoire de la barre nous a permis 
de constater que, notre échantillon, les athlètes d’élite Algériens, réalisent des trajectoires plus 
hautes que les athlètes de niveau mondial. Ainsi notre échantillon a atteint une hauteur de 
79% ± 5.39% de leurs tailles, alors que les athlètes de niveau mondial ne font que 74% ± 3%, 
malgré cela l’étude comparative de ces données n’a pas révélé des valeurs significatives (> 
0.05). 

 

 

                             1.population      2. Niveau mondial 

Fig. N°04 : comparaison des hauteurs maximales de la trajectoire. 

 

3.2. De la hauteur minimale de la trajectoire de la barre. 

 

 

                             1.population          2. Niveau mondial 

Fig. N°05 : comparaison des hauteurs minimales de la trajectoire. 

L’analyse des hauteurs minimales de la trajectoire de la barre (point de réception de la barre) 
nous a permis de constater que, notre échantillon, réalisent des trajectoires similaires de 
réception de la barre. Ainsi notre échantillon a atteint une hauteur de 67% ± %2.18% de leurs 
tailles, au même titre que celles réalisées par les athlètes de niveau mondial à savoir 
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67%±3.3%, les données des deux populations sont presque identiques, la différence n’est pas 
donc significative (> 0.05). 

 

3.3. Différences (ΔH) entre les deux paramètres verticaux (Hmax et Hmin). 

La différence entre les deux paramètres verticaux de la trajectoire de la barre est un indicateur 
de maitrise technique, plus cet indice est petit, plus sa maitrise du geste moteur est élevée. 
Dans notre expérimentation, nous avons enregistrer une différence de12.2% ± 1.21% chez 
notre échantillon, alors que chez les mondiaux elle n’est que de 7% ± 3%, les statistiques nous 
ont révéler une différence significative importante de l’ordre de (P<0.05).  

 

Figure 06 : Différences entre les déplacements verticaux de la trajectoire (%).  

3.4. Du déplacement horizontal initial. 

Les déplacements horizontaux de la trajectoire de la barre sont souvent synonymes de maitrise 
de la technique de l’arraché, on ‘a souvent tendance à comprendre que la barre suit une 
trajectoire purement verticale, mais l’étude et l’analyse de cette dernière par le biais des outils 
technologiques de contrôle et d’observation nous révèle que cette trajectoire n’est strictement 
verticale mais fait des déplacements horizontaux par rapport au point de départ du 
mouvement. Ainsi dans notre expérimentation nous avons constaté que notre échantillon fait, 
en moyenne un déplacement initial (DHI) de 9.2 cm±1.25cm, par contre les études sur la 
trajectoire de la barre des athlètes de niveau mondial révèlent des déplacements moyens à 
l’ordre de 5.5 cm ± 1.6 cm. Sur ce on peut affirmer que pour une bonne maitrise des 
mouvements de la barre nos athlètes doivent maitriser, encore plus, les déplacements latéraux 
de la trajectoire de la barre car notre expérimentation a révélé des différences significatives 
sur ce paramètre (P<0.05). 
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Figure 07 : Déplacement horizontal initial DHI (cm).  

    3.5. Du déplacement horizontal final DHF (cm). 

Les déplacements horizontaux de la trajectoire de la barre sont souvent synonymes de maitrise 
de la technique de l’arraché, on ‘a souvent tendance à comprendre que la barre suit une 
trajectoire purement verticale, mais l’étude et l’analyse de cette dernière par le biais des outils 
technologiques de contrôle et d’observation nous révèle que cette trajectoire n’est strictement 
verticale mais fait des déplacements horizontaux finaux par rapport au point de départ du 
mouvement. Ainsi dans notre expérimentation nous avons constaté que notre échantillon fait, 
en moyenne un déplacement final, en haut du mouvement de l’arraché (DHF) est de 9.2 
cm±1.25cm, par contre les études sur la trajectoire de la barre des athlètes de niveau mondial 
révèlent des déplacements horizontaux finaux moyens de l’ordre de 5.5 cm ± 1.6 cm. Sur ce 
on peut affirmer que pour une bonne maitrise des mouvements de la barre nos athlètes doivent 
maitriser, encore plus, les déplacements latéraux de la trajectoire de la barre car notre 
expérimentation a révélé des différences significatives sur ce paramètre(P<0.05). 

 

 

Figure 08 : Déplacement horizontal final (cm) 

Conclusion  

L’étude comparative des paramètres cinématiques spatiales de la trajectoire de la barre 
(déplacements verticaux et horizontaux de la barre) pendant l’arraché flexion de notre 
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échantillon avec les données des athlètes mondiaux dans les zones maximales et sub- 
maximales nous a permis d’établir les conclusions suivantes : 

La hauteur verticale maximale (Hmax) de la trajectoire de la barre de notre est un peu plus 
grande que celle des athlètes mondiaux mais la différence n’est pas significative.   

  La hauteur verticale minimale (Hmin) de la réception de la barre est presque identique à 
celle du niveau mondial. 

La différence entre les deux hauteurs (ΔH) le seul paramètre ou la différence est significative. 

Quant aux déplacements horizontaux (DHI et DHF) de la trajectoire de la barre de notre 
échantillon, ils nous ont permis de constater des différences par rapport aux déplacements 
verticaux (Hmax, Hmin) 

Notre étude biomécanique de la trajectoire de la barre en haltérophilie dans l’exécution de 
l’arraché technique nous a permis de constater peu de différences entre la technique de notre 
élite et celle du niveau mondial à part quelques différences minimes ; sur ce on peut conclure 
que nos athlètes n’ont rien à envier à ceux du niveau mondial. A ce titre l’accès au niveau 
réside dans d’autres aspects et d’autres exigences de la préparation (récupération, régularité, 
moyens médicosportifs et nutrition…)         
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