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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سورة التوبة 105اآلية فسيرى اهلل عممكم ورسولو والمؤمنون( اعمموا)و قل   
النيار إلى بطاعتؾ .. والتطيب المحظات إال بذكرؾ  إليي اليطيب الميؿ إال بشكرؾ واليطيب

 .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوؾ .. وال تطيب الجنة إال برؤيتؾ
 اهلل جل جاللو 

 .. إلى مف بمغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالميف
 سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم

إلى مف كّمت أناممو ليقدـ لنا لحظة  ........ليسقيني قطرة حبإلى مف جرع الكأس فارغًا 
 سعادة 

والدي العزيز()إلى مف حصد األشواؾ عف دربي ليميد لي طريؽ العمـ إلى القمب الكبير   
إلى رمز الحب وبمسـ الشفاء ..................إلى مف أرضعتني الحب والحناف  

(إلى القمب الناصع بالبياض )والدتي الحبيبة  
 إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحيف حياتي أبناء إخوتي و أخواتي

 
 إلىزميمي في المذكرة 

 و إلى كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذه المذكرة مف قريب أو بعيد 
 أىدي ثمرة جيدي المتواضع
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 أىدي ثمرة ىدا الجيد الى من قال فييما اهلل عز وجل 

 "والتقل ليما اف وال تنيرىما وقل ليما قول كريما"

 "صدق اهلل العظيم"                                            

إلى أمي الغالية منبع الحنان واالمل التي التبخل عميا بالدعاء اطال اهلل في عمرىا وأمدىا 
 عافية .بالصحة وال

 إلى أبي العزيز مثمي االعمى في الحياة .

 إلى اخواتي مع تمنياتي ليما اليناء والسعادة في حياتيما .

 إلى أخوالي وخاالتي وأعمامي وعماتي أبنائيم وبناتيم.

لى جميع أصدقائي الذين ساعدوني في كتابة وطباعة المذكرة.  وا 
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 قدمت لك الخير عمى يديو ""عبدي لم تشكرني مالم تشكر من 

 "حديث قدسي"

الميم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم سمطانك عل ما امدتني بو من قدرة وجيد 
وصبر ومثابرة إلعداد واتمام ىدا البحث فحمدا لك عمى نعمك الكثيرة التي ال تعد وال 

 تحصى .

زيتوني األستاذ الدكتور / أما بعد فأتقدم بخالص الشكر والتقديروالعرفان بالجميل الى
/وجميع أساتذة معيد التربية البدنية والرياضة عمى ما بدلوه من جيد وافر وعون صادق 

 في امدادي بالعمم الغزير والنصح السديد مما عانيتو عمى اتمام ىدا البحث.

ي وجميع اصدقائي الدين ساىموا بآرائيم البناءة تكما اتقدم بالشكر والتقدير الى أستاذ
 مساعدتي في اتمام ىدا البحث.ل
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 :البحث مقدمة – 1 

ندرؾ كمنا اىمية النشاط البدني المكيؼ في تعزيز وتحسيف الكفاءات المختمفة لكؿ 
قة أو ذوي االحتياجات الخاصة أو بمفيـو آخر ذوي اعااالشخاص في وضعية 

 الصعوبات

بالجزائر.فقد ظير  كما ندرؾ كذلؾ الغياب الفادح ليذا النشاط بالمؤسسات المختصة
( IFAPAعند تأسيس الفدرالية الدولة لمنشاط البدني المكيؼ ) 1973ىذا المفيـو سنة 

مف طرؼ البمجيكيف والكندييف حيث يعد ىذا المفيـو حديث العيد بالجزائر فمقد ادخؿ 
بالمركز الوطني لمتكويف المستخدميف المختصيف بمؤسسات االعاقة  1994سنة

 بقسنطينة.

عرؼ النشاط البدني المكيؼ عمى انو مجموعة مف الرياضات وااللعاب وي        
والبرامج التي يتـ تعديميا لتالئـ حاالت االعاقة وفقا لنوعيا وشدتيا ويتـ ذلؾ وفقا 
لالىتمامات االشخاص الغير قادريف وفي حدود قدراتيـ )حممي ابراىيـ 

 (.223فحة،ص1998،

مدربيف لتمبية حاجات ومتطمبات فئة ذوي االحتياجات كما يمـز توفر المؤطريف وال
الخاصة،حيث ركزت المؤسسات المتخصصة لرعايتيـ عمى اعداد مربييف ومدربيف 
 متخصصيف في النشاط البدني المكيؼ والمؤىميف لمتعامؿ مع ىذه الفئة مف المجتمع 

 .(49-31فحة،ص 2004)اسامة البطانية 

ب خاصة بالتعميـ تخصصة في توفير اساليلمكما اتخذت ىذه المؤسسات ا     
)محمود فير المختصيف المدربيف لمتعامؿ وتعميـ ىذه الفئةيف وكذا تو والتدريب لممعاق

 (.2005ابراىيـ الصناعي 



  التعريف بالبحث

 
3 

 البحث: مشكمة -2

يعد مفيوـ التدريب لذوي االحتياجات الخاصة مف المفاىيـ االكثر تعقيدا وذلؾ راجع 
الى صعوبة تحميؿ العالقة التفاعمية التبادلية بيف مكونات العممية التدريبية التعميمية 
بيف مدرب النشاط البدني المكيؼ وفئة ذوي االحتياجات الخاصة وقد يزداد االمر 

يقاتو في الميداف التي تحتاج الى تعديؿ وتكييؼ وتأىيؿ تعقيدا عندما يتعمؽ بتطب
الموقؼ التدريبي لخصوصيات واحتياجات ىذه الفئة.حسب قدراتيـ وامكانياتيـ 
وميوليـ، فمقد أصبح التدريب عممية تفاعمية او اتصالية ما بيف المدرب والمتعمـ يحاوؿ 

ات والخبرات التدريبية فييا المدرب اكساب المتعمميف المعارؼ والميارات واالتجاى
وطرائؽ ووسائؿ مختمفة تعينو عمى ايصاؿ الرسالة مشركا  بأساليبالمطموبة مستعينا 

 (.17فحة،ص2003المتعمـ فييا)سييمة محسف ،

اف ىذا المنظور الحديث لمعممية التدريبية والتعميمية ىو نتيجة الجيود التي باشرتيا 
السبعينات مف القرف الماضي والتي كانت  الحركة التربوية القائمة عمى الكفايات في

تيدؼ مف خالليا تفعيؿ وتطوير التدريس في مجتاؿ الفئة ذوي االحتياجات الخاصة، 
 ألداءوفؽ مدى امتالكيـ وممارستيـ لمكفايات الالزمة  اإلطاراتوكذا التكويف وتدريب 

مينة التدريب وذلؾ مف منطمؽ اف الفاعمية في النظاـ التدريسي تتطمب التوفيؽ مع 
الكفاية وذلؾ بقياـ المدرب بمجموعة مف االنشطة واالجراءات التي يتقدـ بيا في البيئة 
التدريبية عف قصد الوصوؿ،الى فاعمية تعمـ عالية باقؿ قدر مف الوقت او الطاقة او 

 (.31ص2004وآخر، الماؿ )فخر الديف القال

بحوثيـ والتعمؽ فييا حوؿ  بإجراءففي ىذا السياؽ قاـ العديد مف الباحثيف والدارسيف 
محاولة تحديد الكفايات الالزمة لممدرب وذلؾ ألداء سموكو الميني بنجاح وفاعمية 
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واتقاف فاتجيت بعض الدراسات لمبحث عف خصائص الشخصية ومدى كفائتو 
 لبدني لفئة ذوي االحتياجات الخاصة ،نذكر منيا:التدريسية لمدرب النشاط ا

دراسة و  ( حوؿ قياسا الكفاية االنتاجية لممدرب 1981"دراسة محمد مصطفى زيداف)
( حوؿ تحديد صفات المدرب االنتاجية التي يميؿ الييا 2003منصوري عبد الحؽ")

 المتدربيف ويرغب في رؤيتيا مجسدة.

لمينية الخاصة بالمدرب وىي )كفاية اث أخرى سعت الى تحديد الكفايات بحو 
 كفاية التقويـ(.-التنفيذ-التخطيط

 (.2004( و"سييمة محسف كاظـ الفتالوي ")1981منيا دراسة مرعى توفيؽ ")

وفي االخير يمكننا القوؿ اف نجاخ مدرب النشاط البدني المكيؼ لفئى ذوي االحتياجات 
تعمؽ بمدى امتالكو الكفايات التدريبية الخاصة في قيامو بميامو التربوية والتدريبية قد ي

وممارستيا بفعالية مع فئة ذوي االحتياجات الخاصة ،وقد تختمؼ ىذه المرحمة وقد 
تختمؼ ىذه الممارسة بيف المدربيف باختالؼ صفاتيـ الشخصية والوجدانية ومؤىالتيـ 

نوعية التدريب العممية وكذا سنوات االقدمية في الممارسة التعميمية التدريبية الى جانب 
 الذي يتمقاه المدرب الطالب قبؿ واثناء الخدمة.

ابصفتنا كطمبة تخصص نشاط حركي مكيؼ الحظنا أثناء تربصنا  وانطالؽ         
فئة ذوي االحتياجات الميداني  غياب توظيؼ كفاءات ليا عالقة  بكيفية التدريب مع 

البحث محاوليف االجابة عف التساؤالت ليذه االسباب ارتأ الطالباف القياـ بيذا الخاصة و 
  :التالية
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 التساؤل العام :

لفئة ذوي ماىي الكفاءات التدريبية الالزمة  لمدربي النشاط البدني المكيف  -
 ؟االحتياجات

  :البحثت فرضيا -3

ة الالزمة يحتياجات الخاصة الكفاءات التدريبتوقع اف يمتمؾ مدرب ذوي االن         
 الفئة.لمتعامؿ مع ىذه 

  :البحث أىداف -4

التعرؼ عمى مدى امتالؾ مدرب ذوي االحتياجات الخاصة الكفاءات التدريبية الالزمة 
 مف وجية نظر الخبراء والمختصيف.–لممارسة العممية التدريبية مع ىذه الفئة 

  :البحث أىمية -5

البدني  التركيز عمى تقديـ واقع الكفاءات التدريبية لدى عينة مف مدربي النشاط -
 المكيؼ لفئة ذوي االحتياجات الخاصة.

 االىتماـ بوصؼ الممارسة التدريبية في ميداف التربية الخاصة. -

  :البحث مصطمحات -6

 - مفيوم الكفاءة:

 لغة:

ورد في لساف العرب لمعالمة ابف منظور":كافأة عمى الشيء مكافأة وكافاء: جازاه 
،والمصدر الكفاءة وتقوؿ ألكفاء لو  الكفوء والكفيئ :النظير وكذلؾ الكؼء و
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بالكسر،وىو في األصؿ مصدر اي ال نظير لو،والكؼء :النظير المساواة ومنو 
الكفاءة في النطاح وىو اف يكوف الزوج مساويا لممرأة في حسبيا ونسبيا ودينيا 

في  1968وقد ظير سنة     competenceوبيتيا والكفاء: ذات أصؿ التيني 
معاف مختمفة والكفاءة لمعمؿ : القدرة عميو وحسف التصرؼ فيو المغات الوروبية ب
 وىي كممة مولدة.

 اصطالحا: -

يشوب مفيوـ الكفاءة الكثير مف الغموض واالختالؼ وقد ذكر العديد مف البحثيف 
 في ىذا االيطار يوجد أكثر مف مئة تعريؼ لذلؾ بعض التعاريؼ:

مف الميارات المعرفية أو نشاط مجموعة مف التصرفات االجتماعية الوجدانية و  -
 ميمة أو عمؿ معقد عمى أكمؿ وجو )تعريؼ مكيؼ انطالقا مف تعريؼ لوي دينو'

 المدرب : 

يعد المدرب الرياضي مف الشخصيات التي تتولى دور القيادة في عممية التربية 
والتعميـ ويؤثر تأثيرا كبيرا ومباشرا في التطوير الشامؿ والمتزف لشخصية الفرد 

 الرياضي 

 المدرب إجرائيا :

ىو الشخص المناط بو اختيار العبيف وقيادتيـ أثناء المباريات والتماريف وصاحب 
 القرار النيائي في األمور الفنية 

 الخاصة تعريؼ ذوي االحتياجات
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ـ مجموعات مف أفراد المجتمع ينحرفوف بالنسبة ھ.ذوي االحتياجات الخاصة. 
صوؿ إلى مستوى أفضؿ الو  أدى والعقمية األمر الذي والنفسية الجسمية لخصائصيـ

،  2003مف التوافؽ النفسي أو الشخصي أو االجتماعي )محمد سالمة غباري، 
مكانياتيـ قدراتيـ، مما يتناسب مع رعاية الخاصة بيـ توفير يتطمب  وظروفيـ وا 

 الخاصة، حتى يمكف
 والنفسية الجسمية ـھـ مجموعات مف أفراد المجتمع ينحرفوف بالنسبة لخصائصھ

 ـھـ، مما يتناسب مع قدراتھرعاية الخاصة ب توفير األمر الذي يتطمبوالعقمية 
مكانيات ـ الخاصة، حتى يمكف الوصوؿ إلى مستوى أفضؿ مف التوافؽ ھوظروؼ ـھوا 

 (14صفحة 2003النفسي أو الشخصي أو االجتماعي )محمد سالمة غباري، 
 

 النشاط البدني الرياضي المكيؼ

الرياضية المختمفة والمتعددة والتي تشمؿ التماريف عمى انو مجموعة مف االنشطة 
بحيث  واأللعاب الرياضية التي تـ تعديميا وتكيفيا مع حاالت االعاقة ونوعيا وشدتيا

)أحمد بوسكرة النشاط البدني الرياضي 2تتماشى مع قدراتيـ البدنية واالجتماعية والعقمية
 ص 2007/2008المكيؼ...معيد ت ب جامعة الجزائر 

 لدراسات السابقة:ا -7

 -عبد الفتاح ابي مولود وأ،فاطمة عالـ جامعة قاصدي مرباح-دراسة دالدراسة األولى: 
ورقمة)الجزائر( تحت عنواف تقييـ الكفايات التعميمية لدى معممي ذوي االحتياجات الخاصة 

 )فئة المعوقيف ذىنيا، الحقيقة والمتوسطة(

ممو ذوي االحتياجات الخاصة مف فئة المعوقيف تمثمت مشكمة البحث فيما يمي: ىؿ يمتمؾ مع
 ذىنيا الحقيقة والمتوسطة( الكفايات التعميمية الالزمة لمتعامؿ مع ىذه الفئة.
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 فرض البحث:  -

أف يمتمؾ معممو ذوي االحتياجات الخاصة)المعوقيف ذىنيا،الحقيقة والمتوسطة(الكفايات 
 التعميمية الالزمة لمتعامؿ مع ىذه الفئة

 

 البحث:ىدف  -

التعرؼ عمى مدى امتالؾ معممي ذوي االحتياجات الخاصة مف فئة المعوقيف ذىنيا لمكفايات 
 التعميمية الالزمة لمممارسة 

 منيج البحث : -

عينة البحث: تمثمت العينة في معممي التالميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة وقد أختيرت 
عاقيف ذىنيا والمتواجدة ببعض واليات بطريقة مقصودة مف المراكز المتخصصة باألطفاؿ الم

 معمـ يدرسوف بالمراكز المتخصصة في االعاقة الذىنية  98الجنوب الجزائري وتمثمت في 

 أداة مستخدمة: -

ابعاد، وكؿ بعد يحتوي مجموعة مف الكفايات المتعمقة  04تـ اعداد شبكة مالحظة مكونة مف 
 كفاية. 34بالموقؼ التعميمي بمغ عددىا 

 : ةثانيال الدراسة
دراسة أوفقير و موزعيكة حميـ تحت عنواف تأثير النشاط الرياضي المكيؼ عمى 

 سنوات  10سنوات 5ذوي إضطراب التوحد مف الناحية النفس حركية 
 إشكالية الدراسة :
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ىؿ النشاط الرياضي المكيؼ دور في تنمية روح التعاوف والتواصؿ وتقبؿ 
 اآلخريف لذوي إضطراب التوحد ؟ 

 الفرضيات :
تمثمت الفرضية العامة في لمنشاط الرياضي المكيؼ تأثير عمى ذوي إضطراب  

 التوحد مف الناحية النفس حركية
 أىداؼ الدراسة :

تمثؿ أىـ ىدؼ لمدراسة في إبراز تأثير النشاط الرياضي المكيؼ عمى ذوي 
ة دوره سنوات مف خالؿ معرف 10سنوات 5إضطراب التوحد مف الناحية النفس حركية 

 في تنمية روح التعاوف والتواصؿ وتقبؿ اآلخريف
 المنيج المتبع : ىو المنيج الوصفي لمالءمتو لطبيعة الدراسة 
مربي لذوي إضطراب التوحد مف المجموع  24عينة البحث : إشتممت عمى  

 الكمي لممربيف
 أىـ النتائج : 

 ىناؾ بعض المشاكؿ التي يعاني منو
 الدراسة الثالثة :

مف إعداد الباحثاف عبد العزيز زوزو و شاكر  2011/2012ىذه الدراسة سنة تمت 
رة القدـ .دراسة ميدانية يعقوب تحت عنواف تأثير شخصية المدرب عمى أداء العبي ك

 رة تقرت الكبرى صنؼ أواسط لفرؽ دائ
 مشكمة البحث: 

 ىؿ يمكف لشخصية المدرب اف تؤثر عمى أداء الالعبيف في كرة القدـ 
 البحث:ىدؼ 

توضيح مدى أىمية شخصية المدرب في تحسيف ورفع مستوى األداء وتحقيؽ النتائج 
 االيجابية 



  التعريف بالبحث

 
10 

 البحث : يةفرض
 لشخصية المدرب أثر كبير عمى أداء الالعبيف في كرة القدـ منيج البحث :

 عينة البحث :
قػد تـ اختيػار العينػة عشػوائيا دوف تخطػيط أو ترتيػب مسػػبؽ أي ال عمػػى التعيػػيف  

االعبػػ في كػػرة القػػدـ مػػف فػػرؽ دائػػرة تقػػرت الكبرى  45لتعمػػيـ النتػػائج ،واشػػتممت عمػػى 
مدربيف وذلؾ مف أجؿ إيجاد فرص متكافئة لكؿ مف المدربيف والالعبيف لإلجابات 3و 
مف % مجتمع البحث األصمي . أمػا الفػرؽ فيػي مػف  10مػى التسػاؤالت وقػد بمغت ع

العبػػا  15العبػػا مػف فريػؽ التػادي الرياضػي لبمديػة المقػاريف ،  15القسػـ الجيػوي : 
العبا مف فريؽ الشباب الرياضي لبمدية  15مف فريؽ مولودية شباب المقاريف ، 

أي مػدربي الفػرؽ السػالفة الػذكر، حيػث كػؿ فريػؽ وزع عميػو  تبسبست . وثالثػة مػدربيف
اسػتبيانا وتـ اسػترجاع كػؿ أداة البحث : االستبياف يتضمف نوعيف كوسيمة لجمع  16

أ االستبياف األوؿ وجو لممدربيف وتـ خاللو جمع آرائيـ -المعمومات بوفرة وأكثر دقة . 
عبيف بصفتيـ أقرب الناس إلى المدرب أىـ االستبياف الثاني فقد وجو لال -. ب أما 

نتيجة : مف بيف السمات التي ينبغي أف تكوف حاضرة عند أي مدرب ومتصمة أساسا 
بػو ىػي قػوة الشخصػية ذلػؾ أف التػدريب الحػديث يعتمػد عمػى ىػذه النقطػة الفعالػة، الػتي 

بػػداء رأي في  تعتمػد بػدورىا عمػى الشػجاعة وامتالكػو السػمطة والقػدرة في اتخػػاذ القػػرار، وا 
العقوبػػة أو الجػػزاء، كمػػا اليمكػػف لػػو أف يخطػػئ في اتخػػاذ القػػرارات المتعمقػػة بشػػؤوف 
التػدريب الرياضػي أو المنافسػة، فػإذا حػدث وأف جيػؿ أو عقػؿ عػف شػيء يمكػف لػو 

ؾ شيء أىـ توصية :ضرورة ووجوب المجػوء إلى خبرتػو السػابقة، أو العمؿ كأنو اليدر 
استعماؿ التقنيات التكنولوجية في التدريب الرياضػي الحػديث الػتي تسػيؿ عمػؿ 
المػدربيف مػػف جيػػة وترغيػػب الممارسػػيف لمرياضػػة في أداىػػا ومزاولتيػػا بانتظػػاـ 

جػري بالنسػبة عمػػى التطػػورات الحديثػػة والتغػيرات الػتي ت االطالعباإلضػػافة إلى 
ػا لـ تعػد رياضػة تمعػب في لمرياضػة بصػفة عامػة وكػرة القػدـ بصػفة خاصػة ،حيػث أ

الشارع بؿ صارت ليا أكاديميات خاصة تقوـ بتدريب الرياضييف وتطوير ممارسة 
 المعبة



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

النظريالجانب   
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 مدخل الباب األول:
يتمثؿ الباب األوؿ في الدراسة النظرية والتي مف خالليا حاوؿ الطمبة الباحثوف اإللماـ بالموضوع 

المدرب الرياضي والثاني  الكفاءة بعنواف األوؿ ثالثة فصوؿواإلحاطة بكؿ جوانبو، حيث ضـ 
 والثالث  يتحدث عف النشاط البدني المكيؼ
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 تمييد

في جميع المجاالت ، وفرضت نفسيا في كؿ المياديف  الكفاءة مصطمح أصبح متداو ال
واعتمدتيا البمداف في أنظمتيا الرياضية، مسايرة لمقتضيات التحوالت المختمفة وروح 

ا  فقامت  بدورات تكوينية وممتقيات  العصر. والجزائر واحدة مف الدوؿ التي اىتمت بي
  .مف أجؿ مواكبة التقدـ والتطور 

 

 الكفاءة: -

 مفيوم الكفاءة: -1-1

تعاريؼ كثيرة ومتنوعة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ: الكفاءة نظاـ معارؼ تصويرية 
وأدائية منظمة وفؽ تصميـ عممي داخؿ عائمة وضعيات يمكف مف التعرؼ عمى 

 االشكالية وحميا مف خالؿ إعدادات ونشاطات.

كـ نحو المعارؼ الكفاءة عبارة عف ىدؼ تكويني يستمـز تحديث االدماج وليس ترا -
 السابقة.

معارؼ تصويرية وأدائية يستخدـ مف  إلكسابالكفاءة عبارة عف ضرورة معقدة  -
 خالليا قرارات مف سياؽ خاص.

الكفاءة عبارة عف مكتسب شامؿ يدمج مجموعة مف القرارات الفكرية والميارات  -
ية ومواقؼ ثقافية حركية ومواقؼ ثقافية واجتماعية مف القرارات الفكرية والميارات حرك

واجتماعية فالكفاءة المكتسبة مف المدرسة تمكف الطفؿ والمراىؽ مف حؿ وضعيات 
 (29، صفحة  2004اشكالية في الحياة العمومية)نايت سميماف وآخروف ،
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 مجموعة معارؼ وميارات. -

 مجموعة منظمة وشاممة لمعارؼ تصويرية وأدائية  -

 كما يمكف تعريؼ كما يمي:

مجموعة مف الميارات )الحسية/ الجسمية( والميارات العقمية الوجدانية  ىي:الكفاءة
 (16صفحة ، 2007يمكف مالحظتيا والحكـ عمييا بالنجاح أو الفشؿ )اوحيد عمى ،

 

 خصائص الكفاءة: 1-2

 بالنسبة لمطور ،لممرحمة،لممجاؿ المعرفي.(انيا ختامية: 

 الطمب االجتماعياي أنيا محددة لمعارؼ ومواقؼ وفؽ نيا مدمجة: ا -

: مف خالؿ معاينة ألدوات والميارات تبعا لمعايير تقويـ خاصة انيا قابمة لمتقويم -
 بالمجاؿ المعرفي والمياري والوجداني.

 مثاؿ: الكفاءة يكوف المدرس في نياية التربص قادرا عمى بناء وانجاز

 وىي:

 وتعني قابمية العمؿ لمقياس. الكفاءات كسموك: -أ

 ىي التمكف مف المعمومات والميارات وحسف االختيار الكفاءات: -ب

ىي درجة القدرة عمى العمؿ في ضوء معايير متفؽ عمييا مستويات الكفاءة:  -ج
 الكفاءة حسب فترات التعمـ:
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ىي نيائية تصؼ عمؿ كميا منتييا تتميز بطابع شامؿ الكفاءة الختامية-1-أ
 الكفاءات المرحمية. وعمـ،تعبر عف مفيوـ ادماجي لمجموعة مف

انيا مرحمة حالة تسمح بتوضيح األىداؼ الختامية أو الكفاءة المرحمية: -2-ب
النيائية لجعميا قابمة لمتجسيد تتعمؽ بشير او فصؿ او مجاؿ معيف وىي مجموعة مف 

 الكفاءات القاعدية

ىي مجموعة نواتج التعمـ االساسية المرتبطة بالوحدات : الكفاءة القاعدية-3-ج
لتعممية وتوضح ما سيفعمو المتعمـ اـ ما سيكوف قادرا عمى ادائو او القياـ بو في ا

 ظروؼ المتعمـ اـ سيكوف قادرا عمى ادائو او القياـ بو في ظروؼ محددة

 توجييات عممية في تحديد الكفاءات. -

 تحديد الكفاءة الختامية المراد تحقيقيا في نياية المسار. -

 ي تكوف الكفاءات الختامية.ضبط مجاالت التعمـ الت -

 تحديد الكفاءات المرحمية والقاعدية. -

 ضبط الوحدة التعميمية . -

 ضبط مجاالت التعمـ التي تبنى مف خالليا الكفاءات المرحمة  -

الفروؽ الفردية في مختمؼ التأكيد عمى معرفة مستويات التالميذ منذ البداية و  -
 ..المجاالت
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 صياغة الكفاءة شروط 1-3

تحديد ما ىو منتظر مف المتعمـ وذلؾ بتحديد الكفاءة المراد تنميتيا بصورة واضحة  -أ
 مع ربطيا بالوضعية كاؼ مجاؿ واحد.

ضبط شروط تنفيذ الميمة مف قبؿ المتعمـ )تحديد طبيعة التعميمات: اآلالت او -ب
 (71،صفحةأوحيد عمي )التجييزات او الوثائؽ او المراجع التي يجب استعماليا ( 

 

 كفاءات المدرب الرياضي: 1-4

ظيرت حركة التربية القائمة عمى الكفايات في اعداد المدرب  كرد فعؿ لالتجاه 
التقميدي الذي يقـو برنامج اعداده لممدرب عمى اكتساب الطالب المدرب والمرتبطة 

ر في بدوره في الموقؼ التعميمي وعدـ قدرة البرنامج التقميدي عمى احداث تغيير كبي
 أداء الخريجيف وضعؼ الربط بيف الجانب النظري والجانب التطبيقي. 

وقد حدد المختصوف الكفايات التدريبية الواجب توافرىا في المدرب بسبعة مجاالت 
 رئيسية وىي كالتالي:

وتشمؿ اتقاف مادة التخصص واكتساب حصيمة الكفايات االكاديمية والنمو الميني : -
 معرفية متنوعة.

 وتضـ صياغة األىداؼ وتصنيفيا في عدة مجاالت.كفايات التخطيط: -

وفييا اثارة اىتماـ الالعبيف بيدؼ التدريب وربط موضوع الحصص كفايات التنفيذ: -
 بالبيئة 
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وتعني جذب انتباه الالعبيف وتنمية الشعور بالروح المسؤولية  كفايات ضبط اليدف: -
 ثناء الحصة .والتعامؿ بحكمة مع المشاكؿ التي تنشأ ا

كفايات التقديـ :فييا اعداد االختبارات مع استخداـ التقويـ الدوري ثـ تحميؿ وتفسير  -
 النتائج.

كفاية ادارية: تضـ التعاوف مع ادارة والمشاركة في تسيير االختبارات وتقديـ آراء  -
،صفحة  1996) مغني ابراىيـ ،والمقترحات التي يمكف اف تسيـ في تطوير العمؿ

63) . 

 كفايات التواصل االنساني: -

فييا تكويف عالقات حسنة مع الالعبيف مع الرؤساء ،ومع االباء ،ويرى بعض  
المختصيف اف تطوير الحالة النفسية الالعب في إطار التكويف الرياضي ميـ جدا 

لمسماح بمواجية مقتضيات المنافسة،اف تحضير الفريؽ عمى المخطط النفسي ويرجع 
فاءتو،وىذا التحضير يتـ مف خالؿ وجييف او طريقتيف )طويؿ المدى الى المدرب وك
 .(63) مغني ابراىيـ ، المرجع السابؽ صفحة  ،وقصيرالمدى(

و مخطط ريب اف يضع في ذىنلذا يجب عمى اي مدرب يخوض تجربة في مجاؿ التد
مبني عمى اسس عممية ،ويكوف ىذا المخطط ذو بعديف ،بعد يكوف في مخطط قصير 

او أىداؼ خاصة وبعد آخر يكوف في مخطط طويؿ المدى وكذلؾ أو أىداؼ المدى 
 خاصة بو.

دربيف مف يميموف بطبيعتيـ الى تدربيـ فرؽ الناشئيف،وكذلؾ فاف ىناؾ اف ىناؾ مف الم
 .(64المرجع نفسو صفحة )البعض اآلخر يفضؿ اف يقـو بتدريب الفرؽ األعمى سنا
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مينيا مع مياـ التدريب في المراحؿ السنية البد اف يعد مدربو الناشئيف اعدادا  -
المبكرة، بحيث يجب أف يظيروا كفاءة عالية في كؿ النواحي 

)الفنية،الميارية،البدنية،الحركية،(.وتطور وظائؼ االعضاء لمصغار والمظاىر النفسية 
المرتبطة بالتعمـ الحركي اضافة الى تخطيط البرامج والتعريؼ بالقواعد والقوانيف دوف 

 ننسى التغذية واالسعافات االولية.اف 
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 : تمييد

دارة تنظيـ عف عبارة التدريب مينة تعتبر  خبرة لتصبح لمرياضة التعميمية لمخبرة وا 
 عمى يجب المدرب،حيث وثقافة وخبرة كفاءة عمى أولى بدرجة فيذا يتوؽ و تطبيقية
 الطرؽ استخداـ كيفية وكذا التدريب لفيـ عالية مقدرة و دراية عمى يكوف أف المدرب

 فالتدريب الالعبيف وقدرات خامات وتوجيو بتنظيـ المتصمة واإلجراءات واألساليب
 عمـ مف استمدت عممية وأسس مبادئ عمى كبير بشكؿ يعتمد أصبح الحديث الرياضي
 الرياضي.... وغيرىا واالجتماع النفس وعمـ الحركة وعمـ األعضاء وظائؼ و التشريح

 القدـ كرة تطوير في يساىـ الذي الكؼء المدرب إعداد في تساعد التي العمـو مف
 . والجماعية الفردية الالعبيف بقدرات واالرتقاء

 الرياضي:  التدريب مفيوم 2-1

 المعطاة المعينة الحمؿ كميات جميع عف عبارة أنو عمى البروفيس" Holmanيعرفو
 تتغير بحيث يؤديو الذي االنجاز دفع إلى ييدؼ المعينة الزمنيةو  الفترة في لمرياضي
 (16،صفحة 1980، عبده عمي نصيؼ )والعضوية الخارجية األجيزة وظائؼ

 الجسمي التحضير ييعني الرياض التدريب اصطالح إف فيرى  "matwin"أما الباحث
 طريؽ عف الجسمية التمرينات بمساعدة لمرياضي والتربوي والنفسي والعقمي والتكتيكي
 (11،صفحة  1972عصاـ عبد الخالؽ ، الجيد)

 المبنية الرياضية لمحركات التمريف ىو التدريب عبدالخالؽ" أف الدكتور "عصاـ ويقوؿ
 كذلؾ و التربوية النواحي مراعاة مع موضوعية خطة إطار في العممية األسس عمى

 الرياضي النشاط في مستوى أعمى إلى بالفرد لوصوؿدؼ  الصحية الرعاية
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 الميارات و البدنية الصفات لتنمية الدقيؽ و الجيد التخطيط خالؿ مف الممارس،يتـ
 .النفسية الدوافع و الرياضية البيانات كذلؾ و طيةالخ القدرات و الحركية

 بالفرد،سواء الخاصة الجوانب كؿ عمى يشمؿ الرياضي التدريب أف نستنتج مماسبؽ
 الصحية وحتى أوالنفسية اجتماعية أو تكتيكية بدنية كانت

 الرياضي:  التدريب خصائص 2-2

 األساسية المبادئ مف وعةؿ مجتشك التي الخصائص ببعض الرياضي التدريب يتميز
 :يمي فيما الخصائص ىذه تتمخص و الخاصة، صبغتيا التدريب عممية تعطي

 

 يطبؽ التخصص الرياضي النشاط في الرياضية لمنتائج األقصى الحد تحقيؽ -
 . الفردية المفروؽ

 في الرياضية المستويات ألعمى بالفرد الوصوؿ إلى الرياضي التدريب ييدؼ -
 التي إمكاناتو و الفرد لالستعدادات طبقا الرياضية األنشطة مف معيف نوع

 مبادئ ثالثة لتطبيؽ منخال عمميا ذلؾ يتحقؽ آخر،و إلى فرد مف تختمؼ
 :تشمؿ أساسية

 :الفردية الفروق مبدأ – أ

 إلى األفراد جميع يصؿ أف اليمكف حيث الرياضية لمنتائج األقصى الحد إلى لموصوؿ
 يحقؽ موحد تدريبي برنامج استخداـ أف دائما ليس و الرياضي، لإلنجاز موحد مستوى
 األقصى الحد تحدد قفردية و كفر فينا الرياضييف، لكؿ الرياضي االنجاز مستوى نفس

 .منيـ لكؿ تحقيقو الممكف
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 :التخصصية زيادة مبدأ – ب

 فإنو لذلؾ ،و متعددة اتجاىات في الرياضية لإلنجازات األقصى الحد تحقيؽ يمكف ال
 .الدقيؽ الرياضي التخصص إلى االتجاه زاد الرياضي االنجاز مستوى ارتفع كمما

 :الفردية زيادة مبدأ

 متكامؿ، لفريؽ عضويتو مف بالرغـ خاصة كحالة رياضي كؿ يعامؿ أف بذلؾ ويقصد
 ومراعاة الضعؼ، ونقاط المميزة الرياضي خصائص عف بالكشؼ االىتماـ ذلؾ ويعني
 التخصص نحو توجييو و التدريبية البرامج وضع و الرياضي، مع التعامؿ عند ذلؾ

 (16،صفحة  1997) أبو العال  الفردية بإمكاناتو األمثؿ الرياضي

 : المدرب تعريف

 la المنيجي بالتحضير يقوـ مف ىو ،فالمدرب الجياد يدرب الذي الشخص ىو
rousse الرياضييف يمد ،الذي ما لمنافسة األشخاص أو لمخيوؿ لروس حسب 
 يقصد الفريؽ، فالمدرب عمى سمطتو فرض و البسط عمى القدرة يممؾ ،الذي بالنصائح

 بيف متزنة عالقات ربط عمى القادر عممو في الكؼء الشخصية القوي القائد  ذلؾ بو
 مع التأقمـ عمى القادر انفعاليا، المسؤوؿ المتزف و قراراتو في فريقو، الحاـز افرد بيف ىو

 (.Jacquecervoiser 1985 page 33تصادفو) التي المواقؼ

 التربوية الشخصية ىو الرياضي الفاتح" المدرب مصطفى الدكتور "وجدي مفيـو وفي
 مباشرا تأثيرا الرياضي مستواىـ في تؤثر و الالعبيف تدريب و تربية عممية تتولى التي
 يكوف أف وجب لذلؾ متزنا شامال تطويرا الالعب شخصية تطوير في فعاؿ دور ولو ،

 الرياضي المدرب يمثؿ و ومعموماتو، تصرفاتو جميع في بو يحتذى أعمى مثال المدرب
  25،صفحة 2002)وجدي مصطفى الفاتح،التدريب عممية في الياـ و األساسي العامؿ
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 خصائصو:  و المدرب شخصية 2-3

 أف يريد مف لكؿ البد و التدريب، عممية نجاح في دورا الجيد المدرب شخصية تمعب
 : يمي ما في تتمثؿ ومميزات بخصائص يتصؼ أف فني مدير وظيفة يشغؿ

 ليـ الذيف الغير، وخاصة مع الجيد التعامؿ عمى قدرتو يعني وىذا االجتماعي الذكاء -
 ومع لو لممعاونة والطبية الفنية األجيزة وأعضاء النادي إدارة مف التدريب بعممية عالقة
 .ذالؾ غير إلى والجميور الحكاـ

 تقابمو التي المشاكؿ حؿ في الذكاء و الجيدة والمعب التدريب خطط وضع في الذكاء -
 .العمؿ خالؿ

 . ناسالو  المشاكؿ عمى حكمو و تصرفاتو في العدالة و األمور عمى الصائب الحكـ -

 . طمع دوف الطموح و بالنفس والثقة االنفعالي النضج -

 .التدريب بعممية تتعمؽ التي لمعمـو الجيدة المعرفة و كمعمـ القدـ بكرة الجيدة المعرفة -

 . كالعب السابقة الخبرة -

 . الغير عمى اليجابي تأثيرىا قوة و الثقة و باالحتراـ الموحي العاـ المظير -

 . النفسية الصحة و البدنية المياقة -

 الواضح و المقنع القوي الصوت -
 

 يتعامموف مف جميع و الالعبيف إلى بسيولة المعمومات توصيؿ و التعبير عمى القدرة -
 . معو
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 لو، مما المعاونة األجيزة أفراد وجميع الالعبيف تقدير محؿ العقمية قدراتو تكوف أف -
 عمى قويا تأثيره يكوف لدييـ، وبذلؾ قناعة ذات تعميماتو تكوف أف عميو يترتب
 (.04مختار بدوف سنة،صفحة يف)حنفي محمود الالعب

 :الرياضي لممدرب الشخصية السمات2-4

 الشخصية السمات فعمى التعر يتـ لكي مستفيضة بدراسات الباحثيف مف العديد قاـ
 البروفيؿ لتحديد االختبارات أحدث الباحثيف استخدـ وقد لممدربيف، بالنسبة اليامة

 تنظر وجو أفاؽ تبيف النتائج ىذه تحميؿ عند و الرياضي، لممدرب المثالي الشخصي
 :يمي ما أىميا ومف الناجح، لممدرب الشخصية السمات حوؿ الكثيريف

 الواقعية الشخصية . 
 اإلبداعية الشخصية . 
 بالذكاء تتميز التي الشخصية . 
 االنبساطية الشخصية . 
 السيطرة عمى القادرة . 
 انفعاليا المتزنة . 
 (الفعالة )العممية الشخصية 
 المبدعة الشخصية . 
 القرارات اتخاذ عمى القادرة . 
 التغير ممكة لدييا 
 الودودة و المحببة الشخصية 
 ( متغطرسة القانعة )الغير الشخصية 
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 التي القوية الشخصية المدرب في يروف الرياضييف فإف السمات، ىذه مف ذكر مما و
 عمى قادرا يكوف األحياف مف كثير في ،و الصعبة المواقؼ في عمييا االعتماد يمكف
يحي السيد الحاوي عمييـ ) السيطرة ىو العبي أحواؿ وتنظيـ المتغيرة الظروؼ ةمجا
 ).20،صفحة  2002،

 الناجح : المدرب صفات 2-5

 المدرب أىميا مف عوامؿ بعدة الرياضية المستويات ألعمى الالعب صوؿ و يتحدد
 قدرات بمدى مباشرا ارتباطا الرياضية المستويات إلى الوصوؿ يرتبط إذ الرياضي
 تقديـ و تنفيذ و تخطيط عمى أي الرياضي التدريب عممية إدارة عمى الرياضي المدرب
رشاد  .المباريات . بعد و وأثناء قبؿ الالعب وا 

 يمي : ما  الناجح الرياضي المدرب تميز التي الصفات بيف مف و 1

 .الجيد المثؿ و الحسف المظير و الجيدة الصحة -

 .المشاكؿ ةومجا التصرؼ حسف و القيادة عمى القدرة -

 االيجابية المشاركة و الالعبيف مشاكؿ وتفيـ المدح و العطؼ بروح االتصاؼ
 (www.elhiwar .info ,18/02/2008 18:13).فيحميا

 . التربوي بدوره التاـ االقتناع -

 .يؤديو الذي بالعمؿ التاـ االقتناع و بالنفس الثقة -

 .والخاصة العامة المعمومات و المعارؼ مجموعة -

 .الخاصة والميارات القدرات مجموعة -
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 :المستوى واقعية

 لذلؾ نتيجة و العالية الرياضية المستويات نحو بالدافعية يتميز الناجح المدرب إف
 .ممكف مستوى أعمى  لتحقيؽ توجييـ ىو العبي دفع إلى يسعى

 

 :المرونة

 األحواؿ نطاؽ تحت سيما وال المتغيرة المواقؼ عمى التكيؼ عمى القدرة في تتمثؿ
 . الرياضية المنافسات في الحاؿ ىو كما الصعبة

 :اإلبداع

 وكذالؾ التدريب أثناء المؤثرة اإلمكانيات مف العديد استخداـ و ابتكار عمى القدرة إف
 والمبتكرة المتجددة األنواع استخداـ عمى القدرة و والتعمـ التعميـ لبرامج المتنوع التشكيؿ

 . اإلبداع عمى المدرب قدرة فييا تظير التي النواحي أىـ مف التدريب عممية مجاؿ في

 :التنظيم
 إلى التوصؿ أجؿ مف الجماعية لمجيود المنظـ لترتيب وا التنسيؽ عمى القدرة إف

 السمات مف تعد درجة أقصى إلى الالعبيف و الفريؽ ميارات و قدرات مستوي تطوير
 . الناجح لممدرب اليامة
 : المثابرة
يضاح شرح عمى التحمؿ و الصبر في تتمثؿ  األخطاء تصحيح و األداء وتكرار وا 
 . النيائي اليدؼ تحقيؽ في األمؿ فقداف وعدـ الروتيني الطابع ذات التمرينات وتحمؿ
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 : الثقة موضع

 مستواه تنمية و تطوير لمحاولة عممو في تفانيو و المدرب بجيود الالعب إحساس إف
 بينيما التعاوف مدى عمى ايجابية بصورة يسيـ الذي األمر الالعب، ثقة المدرب يكسب
 :لمسؤولية تحمال

 حاالت في وخاصة األوقات جميع في المسؤولية التحمؿ مستعد يكوف الناجح المدرب
 . اآلخريف انتقاد قبؿ الذاتي النقد ممارسة إلى يسعي و اإلخفاؽ

 :النقد عمى القدرة

 المدرب عمؿ طبيعة أف إذ المناسب الوقت في الالعب نقد يخشى ال الناجح المدرب
 العقوبات بعض إيقاع تتطمب أو الضرورية الحاالت في النقد ممارسة ضرورة تتطمب

 بيانا توضيح يراعى الحاالت تمؾ االمتيازات . في بعض مف الالعب حرماف أو
 . األسباب ليذه الالعب فيـ مف التأكد و لذلؾ الموضوعية ألسباب

 :األحكام إصدار عمى القدرة

 عمييا الحكـ و المنافسة أو التدريب مواقؼ مالحظة سرعة عمى القدرة في ذلؾ يتمثؿ
 طيةالخ التطورات تغيير أو تنويع سرعة عمى القدرة كذلؾ و موضوعية بطريقة

 . لألخطاء ممكف تحديد و الحركي األداء تحميؿ عمى القدرة إلى باإلضافة

 : بالنفس الثقة

 أف كما الالعبيف لدى قويا مركزا المدرب تكسب القرارات و األحكاـ إصدار في الثقة
 التعميمات



 لفصل الثاني                                                 مدرب النشاط البدني الرياضي المكيفا

 
29 

 العنؼ طابع يكسبيا أف دوف حازمة و واضحة بصورة المدرب يقدميا التي والتوجييات
 .االلتزاـ و احتراميا عمى الالعبيف تجبر العدوانية و

 

 : االنفعالي الثبات

 إشاعة يستطيع حتى الناجح المدرب بمكاف األىمية مف االنفعاالت في التحكـ إف
 نصائحو ىو تعميمات إعطاء مف يتمكف حتى و الالعبيف نفوس في االستقرار و اليدوء
 ذات المنافسات موقؼ في ىادئة وخاصة بنبرات و واضحة و صحيحة بصورة لالعبيف
 . الميـ الطابع

 في تسيـ التي العوامؿ مف الحدة و التغمب وسرعة الغضب و التأثر سرعة أف إذ
 التربوي بالعمؿ البالغ األضرار

 www.elhiwar .infoالمدرب) وسمطة لنفوذ السمبي التأثر عمى تساعد و لممدرب
,(18/02/2008 18:13 

 العام :  المدرب دور 2-6

 : التالية النقاط في نمخصيا أف يمكف العاـ لممدرب المميز الدور معالـ أىـ

 التوجيو عمميات في العممية المساعديف،القيادة المدربيف لفريؽ التخصصية القيادة -
 . الجماعي وغيرىا التدريبي

 . بالالعبيف المتعمقة الرياضية الفنية و النفسية المشكالت عالج حمو و تشخيص -

 .بالالعبيف . الخاصة السجالت وحفظ وسائؿ إعداد عمى اإلشراؼ -



 لفصل الثاني                                                 مدرب النشاط البدني الرياضي المكيفا

 
30 

 و العممية ىذه عف المسؤوؿ الخبير األخصائي فيو التوجيو و اإلرشاد عمى العمؿ -
 عامة بصفة الفني التوجيو خدمات و خاصة بصفة اإلرشاد العالجي و التوجيو تقديـ
 . اجتماعية أو تربوية بطريقة ذلؾ كاف سواء

 . الالعبيف حاالت متابعة مسؤولية تولى -

 حيث التخصص نواحي ببعض يتعمؽ فيما استشاريا الجياز أعضاء زمالئو مساعدة -
 . في الميداف تخصصا أكبرىـ ـأ

 توجيو و التوجيو مجرد عف دورة يقؼ وال تامة بإيجابية التدريب عممية في االشتراؾ -
 . المسؤولية ىذه تولى األخصائييف عمى أقدر ود فيالنق

 برنامج وتكامؿ إدماج و التدريب طرؽ و التدريبية العممية نظرية في اإلسياـ -
 ).225،صفحة  2002زكي محمد  حسف، فييا)  التدريب

 وواجباتو: ب المدر  حقوق2-7

 عمى يتوقؼ و التدريب عممية في اليامة و الرئيسية األعمدة أحد المدرب يعتبر
 إلى بالالعبيف الوصوؿ كيفية في مقدرتو أىميا مف أمور كثيرة المفريؽ درب اختيارىـ
 في الالعبيف تنظيـ صفوؼ يستطيع المدرب أف المعموـ مف ،و األفضؿ المستوى
 أساسيات ىمف حكـ و قراراتو دائما يبني أف ،و واحدة حدة او ليكونو الواحد الفريؽ

 أف ،ذلكؿ األشياء عمى الجيد لمحكـ وسيمة العممي األسموب مف متخذا وقواعد منطقية
 وعمى عمييـ يؤثر أف خالليا مف يستطيع طويمة العبيو فترات مع يقضي المدرب

 مف تفاعميـ زيادة و أجؿ تحفيزىـ مف واحدة تقة نفيبو و ينصير يجعميـ و مشاعرىـ
الطاقات  استخراج المدرب يستطيع المقابؿ أداءه، وفي تحسيف و الفريؽ نصرة أجؿ

 . ككؿ الفريؽ مصمحة في منيا لالستفادة الالعبيف لدى المتعددة المواىب و الكامنة
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 الكامنة المواىب ينمي أف و العبيو عمى يؤثر أف يستطيع المدرب أف ذكر مما نستنتج
 قدراتيـ ويطور لدييـ

 و عمييـ التأثير في المتميز بأسموبو القادر عمميا المؤىؿ المدرب مف إال يتأتى ال وىذا
 إدارة لدى خاصة مكانة و تقديرا لممدرب يجعؿ نتائج طيبة،وىذا لتحقيؽ الفريؽ قيادة
 أف المدرب عمى الواجب كاف مف ذا الرياضييف،إ النقاد و الجميور و والالعبيف النادي
 : يمي بما يتصؼ

 . الطبية و البدنية بالمياقة متمتعا المظير، حسف يكوف أف _

 . بو يحتذى نموذجا يكوف وأف أفعالو و أقوالو في متزنا يكوف أف _

 .العصر مستحدثات استيعاب عمى قادرا االطالع، واسع يكوف أف _

 وفي ـقدرا يناسب بما إرشادىـ و العبيو توجيو يستطيع مثاليا، قائدا يكوف أف _
 ( 33يحي السيد الحاوي ،مرجع سابؽ ،صفحة لفريؽ) العامؿ الصالح
 :خالصة

 لمفريؽ الفقري العمود ىو المدرب أف نجد الفصؿا ىذ في إليو تطرقنا ما خالؿ مف
 الفريؽ أعضاء حماية عمى القادر ىو الفريؽ،فالمدرب وقيادة تقع مسؤولية عاتقو فعمى
عدادىـ األىواء و الفاسدة التيارات مف  النشاط ممارسة طريؽ عف لمحياة الشخصية وا 

 قدرة بمدى ،ويرتبط ذلؾ فريقو بيا أداء يتحدد التي التدريب عممية خالؿ مف الرياضي
 ما وغالبا العبيو بقدرات و باالرتقاء نجاحو و التدريب عممية وتنفيذ إدارة عمى المدرب
 و والجميور الفريؽ أفراد نفوس في عالية مكانة المدربيف مف ىذا النوع يحتؿ

 المسؤوليف.
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 :المكيف الرياضي البدني النشاط مفيوم _2-8

 التي المفاىيـ تعدد مشكمة يواجو المكيؼ الرياضي البدني النشاط مجاؿ في الباحث إف
 اف مع الواحد لمصطمح واستخداميما الميداف في العامموف المختصوف و تداوليا
                                   مصطمحات  الباحثوف بعض استخدـ فقد مختمفة
 أو المعدلة الرياضية التربية أو المعدؿ الحركي النشاط أو المكيؼ الحركي النشاط
 األخر البعض استخدـ حيف في الخاصة الرياضية التربية المكيفة أو الرياضية التربية

 اختالؼ مف فبالرغـ التكييؼ أنشطة إعادة أو العالجية الرياضية األنشطة مصطمحات
 تفيد رياضية وحركية أنشطة أنيا أي واحدا الجوىر يبقى الشكمية الناحية مف التسميات
 : التعاريؼ ىذه مف نذكر المصابيف األفارد

 التي والبارمج األلعاب و الرياضات فرحات: يعني السيد إبراىيـ ليمى حممي تعريؼ -
 الىتمامات وفقا ذلؾ يتـ و شدتيا و لنوعيا وفقا اإلعاقة حاالت تعديميا لتالئـ يتـ

 . حدود قدراتيـ في و القادريف غير األشخاص

 التي الرياضات وكؿ التمرينات و الحركات كؿ بو :نعني(stor) ستور تعريؼ أما -
 النفسية، البدنية، الناحية مف قدارتيـ في محدوديف أشخاص مف طرؼ ممارستيا يتـ

 .الكبرى الجسمية الوظائؼ بعض مف إصابة أو تمؼ  بفعؿ أو بسب ذلؾ و العقمية

 و الرقص و الترويح و البدنية التربية و لمصحة األمريكية بطةاالر  تعريؼ كذلؾ -
 التربية

 واألنشطة األلعاب خالؿ مف لمنمو المتنوعة البرامج تمؾ الخاصة: ىي الرياضية
 نقص لدييـ الذيف األطفاؿ وحدود وقدارت بميوؿ لتناس األنشطة اإليقاعية و الرياضية

  لمتربية العامة البارمج أنشطة نفي أما و ليشتركوا بنجاح االستطالعات أو القدارت في
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 اإلنمائية النشاطات مف المتنوعة البارمج تمؾ البواليز: ىي الحميـ عبد محمد تعريؼ -
 عميو تفرضيا التي والقيود المعاؽ الطفؿ وقدارت ميوؿ و التي تنسجـ األلعاب و

 .اإلعاقة

 ىو المكيؼ الرياضي بالنشاط فالمقصود التعاريؼ تختمؼ العرض ىذا خالؿ ومف
 ألجميا وجدت التي الغايات مع لتتماشى المبرمجة الرياضية في األنشطة تعديؿ إحداث
 وتدريبيا الفئة حسب الرياضية تكييؼ األنشطة ىو التنافسية الرياضات في فمثال

 (223، صفحة  1998)حممي ابراىيـ ليمى ، العالية المستويات إلى لموصوؿ

 تاريخ النشاط البدني الرياضي المكيف في الجزائر: 2-8-1

 االحتياجات ذوي أو العاىات ذوي أو المعاقيف لرياضة الجزائرية الفيدرالية تأسيس تـ
 تأسيسيا مف سنوات 3بعد  رسميا عمييا االعتماد وتـ 1979فيفري  19في  الخاصة

 كانت و الرياضة مف النوع ىذا المتخصصة في اإلطارات انعداـ كذا و المالي في
 لكفي تقصاريف وكذ فيCHU  في المكيؼ الرياضي البدني لمنشاط األولى التجارب
 السنة نفس في اعيموتـ بوسـ في CMPP كذلؾ و العاشور في المكفوفيف مدرسة
 .جدا محدودة بإمكانيات ىذا و األلعاب الوطنية تنظيـ

 ISMGF التحادية المعوقيف لرياضة الجزائرية االتحادية نظمت 1981سنة  وفي
 تنظيـ تـ 1983سنة  وفي IBSA جزئيا و كميا الدولية لممكفوفيف لمفدرالية وكذلؾ
 وطنية ألعاب عدة تبعتيا سبتمبر حيث 30إلى  24مف  وىراف في الوطنية األلعاب
 أوؿ في الجازئر وشاركت .الوطف أنحاء مختمؼ في تمقتيا التي السنوات في أخرى
 وكاف .القوى ألعاب مثال بفوجيني برشمونة في 1992سنة  بالمعوقيف إفريقيا ألعاب
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 في المعوقيف الرياضة قوي دافعا الجزائر في العالمي مستوى نذوياؿ عدائي لظيور
 (1996 –الجزائرية لرياضة المعاقيف ،سنة  )منشورات الفيدراليةبالدنا. 

  :المكيف الرياضي البدني النشاط أنواع 2-8-2

  :التنافسي الرياضي النشاط

 يعتبر و الرياضية األوساط في عريضا او واسع استخداما المنافسة تعبير يستخدـ
 تعبير يستخدـ كما رياضي الكممة مرادؼ أو بديال يكوف غالبا ما المتنافس و المنافس
 أكثر أو اثناف يكافح عندما عممياتيا، وتتحقؽ وصؼ خالؿ مف عاـ بشكؿ المنافسة

 غرضو بالتحديد حقؽ إذا الفرد اف مف الرغـ عمى و معيف، ىدؼ لتحقيؽ سبيؿ في
 و الجيد وبذؿ اكافح إذ األىداؼ بعض يحرر أنو منو،إال اآلخريف المنافسيف يحـر فإنو
عف  قدـ "شو" نقال ولقد المباريات نياية باب مف اقتربت كمما المنافسة  اتشتد ىكذ

 :التالي النحو عمى ىي و لممنافسات الرياضية و"ماج" تضيؼ   "رسوف"

 عناصر بعض ضد فرد مف أكثر بيف منافسة فريقيف، بيف ،منافسة فرديف بيف منافسة
 غيره عف الرياضي بالنشاط التصاؽ األكثر المفيـو المنافسة مفيـو ويعتبر .الطبيعة

 و االنتصار روعة باعتبار ذلؾ. والمعب...إلخ البدني كالترويج النشاط أشكاؿ سائر في
 وقوانيف التنافس األلعاب قوانيف احتراـ فمثال تنافسي إطار خالؿ مف إال يتـ ال بيجتو

 .الشريؼ التنافس و الرياضية الروح و التشريعات و بالموائح اإللزاـ و

 معنوية أمور خالؿ مف لمرياضة الالـز الدفع بإعطاء يتسـ التنافسي الرياضي فالنشاط
 النشاط ألف وذلؾ بتواضع المعب و اليزيمة تقبؿ اليزيمة ودافعية و كالنصر رمزية و

)اميف القادمة المرة في بأف نفوز مانع ال لكف و نيـز قد أننا يعممنا التنافسي الرياضي
 (.190، صفحة  1996،   انور الخولي
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 ارتباطا االجتماعية النظـ أقدـ ىو لترويح لعال و بالترويح وثيقا اتصاال الرياضة تتصؿ
 أف الترويح ئدار  يعتقد و بالرياضة اتصالو في التربية نظاـ مف أقدـ وربما.بالرياضة

 و كثيرة أصبحت قد المعاصر المجتمع في الفراغ أنشطة و الترويح مؤسسات دور
 شاركة عـ تتوز بحيث البدنية و الرياضية باألنشطة يتصؿ فيما متنوعة. وخاصة

 األمر الميارة مستوى الميوؿ كالسف المختمفة االعتبارات ضوء في المجتمعات و األفراد
 يربط بالتالي و بينيما الفجوة تضييؽ و األجياؿ بيف االنفصاؿ تخطي عمى يعمؿ الذي

 مف كبيرا قدرا يتيح فيما األسرة خالؿ مف االتصاالت و االىتمامات مف بشبكة المجتمع
)درويش أوميف أنور الخولي ، الواحد المجتمع داخؿ االتصاؿ و التفاىـ و التماسؾ
 (.44 - 43، صفحة  1990

 :المكيفة الرياضية و البدنية األنشطة أقسام 2-8-3
 و البدنية النشاطات وىما رئيسييف قسميف إلى الرياضية و البدنية النشاطات تنقسـ

 االختصاصات مف العديد يتضمف قسـ كؿ و الجماعية النشاطات الفردية و الرياضية
 حيث مف تكييفيا بعد لكف و درجة إعاقتيـ و أنواعيا يختمؼ المعاقيف لدى و الرياضية
 .القوانيف و الوسائؿ
  :فردية أنشطة

القوى  ألعاب نجد المعوقوف يمارسيا التي الفردية الرياضية و البدنية األنشطة بيف مف
 المسابقة الطاولة تنس األثقاؿ، الجيدو، رفع الدراجات، جري ،رمي ،قفز السباحة،سباؽ

 األنواع مف غيرىا و .بالسالح الرمي عمى الثمج، ،التزحمؽ بالقوس ،الرمي ،اليوكي
 آلخر. بمد مف المناخ الثقافات و باختالؼ األسباب بعض تختمؼ و الفردية الرياضية

 (nied de chanterelle éducation physique tout Edition viquo 
1993,) 
 :الجماعية األنشطة

 :يمي ما نجد المعاقيف يمارسيا التي الجماعية األنشطة بيف مف
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 العبيف 7أو  5ب  القدـ كرة التجديؼ، الجرس، ،كرة اليد كرة ، الطائرة ،كرة السمة كرة
 .الجماعيةالرياضات  مف وغيرىا
  :المكيفة الرياضية أنشطة  تعديال طرؽ

 القانونية النواحي في التعديؿ
 أف مدرس أو كمدرب لؾ يمكف ممارستو وتنظيـ رياضي نشاط كؿ تحكـ قوانيف ىناؾ
 في التسمؿ قاعدة إلغاء مثال: يمكف القانونية النواحي بعض بتعطيؿ أثناء التدريب تقـو

 مباراتيا في لالعبيف منا معيف عدد لو رياضي نشاط الالعبيف: كؿ عدد في التعديؿ
 الالعبيف عدد نزيد أف يمكف مثال السمة كرة-
 الالعبيف عدد نقمؿ أف القدـ كرة مثال يمكف-
  :لمحركة المياري األداء في التعديؿ-
 البد التعميـ عممية عند و األداء في فنية طرؽ رياضي نشاط أي في حركية ميارة كؿ
الخاصة  االحتياجات نذوي الالعبي أو التالميذ مع كذلؾ و الطرؽ الفنية ىذه نطبؽ أف

 المثاؿ :يمكف سبيؿ عمى بعض الحركات عف االستغناء يمكف ) و الحركية (اإلعاقة
 . الحركة مف بدال الثبات مف الطويؿ الوثب ممارسة

)عبد  المتحرؾ الكرسي العبيلكرة  تنطيطا ميارة عف االستغناء يمكف السمة كرة في
  (.12،صفحة  2005الرحمف محمد العيسوي ، 

 
  :األدوات في التعديل-

 :فمثال الممارسة ثناء أ نستخدمو أدوات رياضي نشاط لكؿ
 .السفمي الطرؼ بتر لحاالت الجمة دفع أثناء ثابت كبير كرسي استخداـ
 .ذلؾ إلى الحاجة حسب تكبيره أو الممعب مساحة تصغير
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 حاالت مثال لتناسب األثقاؿ رفع رياضة في الظير عمى لمرقود خاصة أجيزة استخداـ
 .موتى األطراؼ و الشمؿ

  :االجتماعي الجانب تطوير في الرياضي النشاط-
 االجتماعية العالقات و االجتماعي التفاعؿ فرص أف عمى االجتماع عمماء أجمع

 المنافسة...الخ كالتدريب، متضمناتيا خالؿ مف عبر الرياضة المتاحة و المتبادلة
 االجتماعية المعايير المقبولة ،واكساب االجتماعية القيـ خمؽ في واضح بشكؿ تساعد
ذا العاـ الشعور في المشاركة ،و الدولة تخب مف بتشجيع االىتماـ و المتميزة ا م ،وا 
 امتثاؿ...الخ، و وتكيؼ تعاوف و صارع مف االجتماعية العمميات فإف الواقعى إل نظرنا
 يعتبرونو الذي األمر الرياضي، الفريؽ إطار داخؿ المواقؼ و بالتفاعالت تزخر كميا

 عمى الشباب و األطفاؿ تدريب في المساعدة شأنيا ثرية مف تربوية فرص التربويوف
 .الفعاؿ االجتماعي التكيؼ

 االلتزاـ عف فضال الرياضية التشريعات و بالموائح االلتاـز و التنافس قواعد و قوانيف إف
 احتراـ و الشريؼ التنافس و النظيؼ المعب لرياضة الخمقية المعايير القيـ و و بالقوانيف

 بأثر يسمى ما ينطمؽ كبرى تربوية قيـ يعتبر بمثابة القوانيف ليذه الرياضي الفرد تقبؿ و
 .(134،صفحة  1980)أميف أنور الخولي،األـ مجتمع مف الصؼ مجتمع مف التدريب

 
  :المكيف الرياضي البدني النشاط تصنيفات 2-8-4-
 التنافسية، ومنيا و التربوية فمنيا أشكاليا تنوعت و الرياضية األنشطة تعددت لقد

 أىـ إلى سنتعرض فإنناؿ حا آية عمى الجماعية، و الفردية  الترويحية و العالجية
 : إلى الباحثيف أحد قسمو فقد التقسيمات،

 تحقيؽ بغرض نفسو تمقائي مف الفرد بو يقـو نشاط الترويحي: ىو الرياضي النشاط-
 السعادة
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 و لنفسية حاجاتيا تمبية و الممارسة بعد أو أثناء أو قبؿ بيا يشعر التي الشخصية
 .لممعاقيف تعزيزىا و تنميتيا إلى كبيرة في حاجة سمات ىي و االجتماعية

 مف بو يتميز لما الترويح بارمج في األساسية األركاف مف الرياضي الترويح يعتبر
 الشاممة التنمية في أىميتو إلى ،باإلضافة لمفرد المتعة الشاممة في كبرى أىمية

 .االجتماعية و العقمية و البدنية النواحي مف الشخصية
 بغرض كاف أو الفارغ وقت استغالؿ بغرض كاف سواء البدني النشاط مزاولة إف

 الصحة تحقيؽ نحو اسميما طريؽ العالية، يعتبر الى المستويات لموصوؿ التدريب
 النواحي مف الكامؿ لمفرد النمو يتحقؽ النشاط ذلؾ مزاولة خالؿ انو ،حيث العامة
 الجسـ أجيزة كفاءة عمؿ تحسيف عمى باإلضافة االجتماعية و النفسية و البدنية

 1998)ابراىيـ رحمة،العصبي. و العضمي و التنفسي و الدوري كالجياز  المختمفة
 (. 09صفحة 

 النشاط أف ،إذ نافعة وظائؼ عدة يخدـ الرياضي البدني النشاط إف عباس رممي يرى
 النفس عف التعبير بوسائؿ يزودىـ كما عاطفيا إشباعا األطفاؿ الحر يمنح العضمي
 بالترويح األغمبية تمد و االنجاز القدرة عمى و بالثقة اإلحساس و االبتكار و والخمؽ
 لياقة مف اجؿ الجسـ ظائؼ و تعزيز ىو األساسي عقميا... والغرض و بدنيا اليادؼ
، صفحة  1991)عباس رممي و محمد شحاتة ،  الرفاىية و بالسعادة شعور و مقبولة
79.) 
 في ىاما جانبا بشكؿ الترويحي الرياضي البدني النشاط مجيد" إف عاؿ أكد "مرواف كما
 في الرغبة والصبر لمذات الواقعية العناصر استرجاع مف إذ يمكنو المعاؽ نفس

 النفسي التوازف إعادة في كبير بدور ايجابي ويساىـ الحياة التمتعب الخبرة اكتساب
 .اإلصابة بعد ما المممة و الرتيبة الحياة عمى التغمب و لممعاؽ
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 روح و االنضباط و النفس عمى االعتماد غرس عمى الترويحية الرياضة وتيدؼ
 العصبي و النفسي الجانب تدعيـ وبالتالي المعوؽ لدى الطفؿ الصداقة و المنافسة

المجيد  عبد )مرواففي المجتمع نفسو عمى لتيفرضيا عزلتيا مف المعوؽ جاإلخر 
 (112 – 111،صفحة  1997

  :المكيف الرياضي البدني النشاط أىمية– 2-8-5
عاـ  السنوي اجتماعيا في الترويح و البدنية التربية و لمصحة األمريكية الجمعية قررت
 جانب إلى الرياضة تضمف الذيي الترويح في حقو تشمؿ بانحقوؽ اإلنساف 1978
 قارات عدة في المختمفة المجتمعات بدأت معمرور الوقت و األخرى الترويحية األنشطة
 مختمؼ عمى اجتمع العمماء قد و الخواص الحؽ ىذا يشمؿ أف عمى تعمؿ مختمفة

 الرياضية والترويحية األنشطة باف االجتماع و النفس و البيولوجيا عمـ في تخصصاتيـ
 نفسيا اجتماعيا بيولوجيا األنشطة ىذه ألىمية وذلؾ بالذات لمخواص و عموما ىامة

 .سياسيا و تربويا اقتصاديا
 :البيولوجية األىمية

 البيولوجيا عمماء اجمع حيث الحركة ضرورة يحتـ البشري لمجسـ البيولوجي البناء إف
 األداء بسالمة االحتفاظ في أىميتيا عمى البشري الجسـ دراسة في المتخصصيف

 المشكالت اختالؼ برغـ الخاص الشخص العادي أو مف الشخص المطموب اليومي
 أىميتو عقمية فاف و اجتماعية و عضوية أسباب الخواصؿ منيا يعاني قد التي

ابراىيـ، مرجع  )مرواف عبد المجيد الحركة عمى التأكيد ضرورة ىو لمخواص البيولوجية
 (.122سبؽ ذكره، ص 

 ثقؿ و الجسـ نحافة زداد حيثت الجسمي التركيب عمى المنظـ خاصة و التدريب يؤثر
 مف شيور خمسة تأثير زمالئو و ويمز فحص قد و وزنو عمى تغيرات تذكر دوف سمنتو
 مراىقة 34عمى  اليومي البدني التدريب
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 األنسجة نمو تزداد حيث الجسمي التركيب في تغيرات واضحة النتائج ظيرتو أ
 .الذىنية األنسجة نمو في تناقص في مقابؿ الجسـ كتمة نحافة و النشطة

  :االجتماعية األىمية-
 االجتماعية العالقة تنمية عمى يشجع أف الرياضي لمنشاط يمكف إعاقة مجاالؿف إ     
 أف يستطيع و الذات االنطواء) عمى أو االنغالؽ ( و العزلة يخفؼ مف و األفراد بيف

 نادي في أو ممعب أو مركز جماعة في فالجموس األفارد بيف توافقا او انسجاـ يحقؽ
 الجيدة بيف العالقات يقوي أف شانو مف األحاديث و آلراء تبادال و األسرة أفراد مع أو

 .األفراد
 حيث االشتراكية األوربية البمداف في جميا ىذا يبدو او تماسؾ و إخوة أكثر ويجعميا
 إلحداث غافر  قاتاؿ أو أنشطة خالؿ االجتماعي الدعـ الماسة إلى الحاجة دعت

 .الصناعي العمؿ بظروؼ المرتبطة و المرجوة المساواة
 أف بأوربا التاسع القرف مجتمع في الترويح عف كتاباتو في Veblen فبمف بيف فقد

 اجتماعية لطبقة رمز بمثابة أو الطبقية الفرد انتماءات عف تتعبر الرياضة كاف ممارسة
 في ستغرقونو الحر الوقت مف أوفر بقدر يتمتع أفرادىا إذ البورجوازية لمطبقة خصوصا

 و ليوا أكثر عمى أنيـ متنافسوف مسرفاا بذخ و طائمة أمواال منفقوف المعب و الميو
 ( .130)حممي ابراىيـ ليمى السيد فرحات، مرجع سابؽ ، صفحة إسرافا

 
 يمي: الروح فيما الترويح و لمرياضة االجتماعية القيـ و الجوانب كوكيمي استعرض وقد

 ،المتعة االجتماعية التنمية اآلخريف، عف النظر بغض اآلخريف التعاوف تقبؿ الرياضية
 التكيؼ و االرتقاء لتبعية، القيادة التعود عمى الصالحة المواطنة ،اكتساب البيجة و

 .االجتماعي
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 الشخص مساعدة في تكمف الرياضي النشاط أىمية أف بسيوني عوض محمد أكد كما
 الممارسة ىذه أف حيث فييا، يعيش التي الجماعات و األفارد مع عمى التكيؼ المعوؽ
 .بالمجتمع االتصاؿ و بالتكيؼ لو تسمح
 الشخص في تنمي الرياضية الممارسة أف مف مرواف المجيد عبد كذلؾ أكده ما وىو

 السرور...،كما و بالمذة شعوره عف ،فضال الشجاعة و التعاوف و بالنفس الثقة المعوؽ
 .المعاؽ الفرد نفسية الكبير عمى األثر األصدقاء و المجتمع و لمبيئة أف
 :النفسية األىمية-
 كبيرا نجاحا لنفس عمما حقؽ ذلؾ ،ومع قصير وقت منذ النفسية بالدراسات االىتماـ بدأ
 التأثير عمى النفسية الدراسات بداية في التأكيد وكاف السموؾ اإلنساني، فيـ في

 سموؾ عمى يؤثر فطري دافع أف ىناؾ حينذاؾ االتفاؽ كاف و السموؾ في البيولوجي
 البشري، لمسموؾ األساسي الدافع أنيا عمى الغريزة لفظ ىؤالء ،واختار الفرد
 ىذا أف السموؾ تفسير في الغريزة كممة استخداـ يتبعد أجر التي التجارب أثبتت وقد

 حاالت في يمعبوف اال أطفاؿ ىناؾ أف إذ معينة تحت ظروؼ لمتغير، قابؿ األخير
 في الدوافع استخداـ إلى لجيؿ الثانياتجو  ،وقد عقميا أو عضويا مرضيـ عند معينة
عمى  مكتسبة دوافع ىناؾ بأف الغريزة و الدافع بيف فرقوا و اإلنساني السموؾ تفسير
 الدراسات في أساسيتيف كمدرستيف ىنا أف نقوؿ أف يمكف ،ليذا الموروثة الغرائز خالؼ
 بالنسبة النظرية ىذه أىمية وتقع فرويد، سيجموند التحميؿ النفسي مدرسة و النفسية
 :ىاميف مبدئيف تؤكد أنيا الترويح و لمرياضة

  .المعب خالؿ خصوصا أنفسيـ عف لمتعبير السف لصغار السماح-
 الترويحية األنشطة أف الواضح مف حيث السموؾ، تطوير في االتصاالت أىمية-

 .اآلخر ،والمشترؾ ئداالر  و المشترؾ بيف ىائمة لالتصاالت فرصا تعطي
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 الذوؽ الشـ الخمس: الممس الحواس أىميةى عم تؤكد حيث الجشطالت مدرسة أما
 أف في النظرية ىذه في الترويح أىمية البشرية. وتبرز في التنمية السمع النظر

 الممس في فعالة مساىمة تساىـ الترويحية األنشطة
 ،فيناؾ الطبخ ىواية مثؿ ترويحية كأنشطة ىنا أنو عمى وافقنا إذ السمع و والنظر
 عند ىامة والترويحية الرياضية الخبرة فإف ،لذلؾ التذوؽ والشـ ماسمي لتقوية احتماؿ
 .الجشطالتية المدرسة مبادئ تطبيؽ

 األمف إلى ،كالحاجة النفسية الحاجات إشباع أساس عمى تقوـ ماسمو نظرية أما
 بإثبات والمقصود ، واثباتيا الذات تحقيؽ و االنتماء الحاجة إلى ،واشباع والسالمة
 باألمف الشعور و الرضا النفسي مف عاؿ مستوى إلى الشخص يصؿ أف الذات

لمشخص  يمكف اما مجااله تمثؿ الترويحية األنشطة أف فيو الشؾ ،ومما واالنتماء
 (.20، صفحة  1978)حزاـ محمد رضا ،خاللو مف ذاتو تحقيؽ

  :االقتصادية األىمية-
 و النفسي استعداده و العمؿ عمى ومثابرتو العامؿ كفاءة بمدى يرتبط اإلنتاج أف الشؾ
 االىتماـ ،واف مسمية ارحة في جيدة فارغ أوقات بقضاء يأتي إال ال ىذا و البدني
 العامة اإلنتاجية مف قد يتمكف سميما تكوينا تكوينيا و ترويحيا في العاممة بالطبقة
تخفيض  أف المجاؿ ىذا في فرنارد بيف ،لقد ننوعيتيا يحس و كميتيا زيد في لممجتمع
% 15بمقدار  اإلنتاج يرفع قد األسبوع في ساعة 55إلى  ساعة 96مف  العمؿ ساعات

 (.560، صفحة  1967)محمد نجيب توفيؽ األسبوع في
 

 أىميتو تبدو ىنا مف و االرتباط أشد بو يرتبط المعاصر، االقتصادي انتاج إذ فالترويح
 مف نتجت الترويح أىمية يروف آخريف مفكريف المجتمع،لكف حياة في  االقتصادية

 .نفسو العمؿ ظروؼ
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 عمى العصبي،مؤكديف اإلرىاؽ و والتعب با،كاالغتر  اإلنساف عمى السيئة آثاره مف أي
)حزاـ محمد رضا لتسميةا و النفسية باالرحة يعوضيا و اآلثار يزيؿ تمؾ الترويح أف

 (. 32 – 31 -القزويني، مرجع سبؽ ذكره، ص 
 :التربوية األىمية-

 أف عمى العمماء أجمع فقد التمقائية األنشطة يشمالف الترويح و الرياضة أف مف بالرغـ
 :مايمي بينيا المشترؾ،فمف عمى تربوية تعود فوائد ىناؾ

 خالؿ مف دااألفر  يكتسبيا جديدة تاكميار  جديديف : ىنا سموؾ و تاميار  تعمـ-
 الشخص تكسب ترويحي كنشاط الكرة مداعبة الماؿ سبيؿ  عمى الرياضية األنشطة
 .مستقبال المكاتبة المحادثة في يمكف استخداميا ونحوية، لغوية جديدة ميارة

 الترويحي و الرياضي نشاطو أثناء الشخص يتعمميا معينة كنقاط الذاكرة: ىنا تقوية-
 يكوف
 تمثيمية ألعاب في الشخص اشترؾ إذا المثاؿ سبيؿ عمى الذاكرة، عمى فعاؿ أثر ليا
 التي المعمومات مف الكثير أف حيث الذاكرة تقوية كثيرا عمى يساعد الدور حفظف فإ

 في مخازنيا مف المعمومة ويتـ استرجاع المخ مخازف في مكاف تجد اإللقاء أثناء تردد
 .الحياة العادية مسار أثناء و التمثيمي الدور مف االنتياء عند إلييا الحاجة عند المخ

 منيا، التمكف إلى الشخص يحتاج حقيقية كمعمومات المعمومات: ىنا حقائؽ تعمـ-
 مثال

 بالطريؽ رحمة الترويحي البرنامج اشتمؿ اذا ،و ما رحمة أثناء نقطتيف بيف المسافة
 الذي الوقت ىي ىنا تتعمـ المعمومة فإف إلى االسكندرية القاىرة مف الصحاروي
 .الرحمة ىذه تستغرقو

 يساعد الترويح و الرياضة طريؽ عف خبارت و معمومات اكتساب إف القيم: اكتساب-
 معمومات اكتساب عمى رحمة تساعد ،مثال إيجابية جديدة قيد اكتساب عمى الشخص
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 االقتصادية ،القيمة اليومية الحياة في النير لقيمة ىذا اكتساب وىنا النير، ىذا عف
 .السياسية القيمة كذا االجتماعية ،القيمة
  :العالجية األىمية

 المجاؿ يكوف يكاد الترويح الرياضة ،أف العقمية الصحة في المختصيف بعض يرى
 جيدا استخداما فارغنا أوقات تستخدـ حينما النفسي التوازف فيو عممية تتـ الذي الوحيد
 منيا اليدؼ يكوف أال شريطة سينما، رياضة، سياحة موسيقي، التراويح : تمفزيوف في

 عمى قادرا و مع البيئة توافقا أكثر اإلنساف يجعؿ أف شأنو مف ىذا الفراغ، وقت تمضية
 .واإلبداع الخمؽ
 التوتارت مف تخمصو فيي لجسـ، توازنا الحرة الحركات و الرياضية األلعاب تعيد وقد

 تعقد و الصناعية فالبيئة وارتياحا مرحا أكثر كائنا وتجعمو اآللي، ومف العمؿ العصبية
 كثيرة، انحارفات إلى يؤدياف قد الحياة

 ممارسة إلى المجوء يكوف الحالة ىذه العنؼ،وفي و الكحوؿ شرب في كاإلفراط
 لمتخمص ىامة وسيمة المعدنية الحمامات و الطمؽ اليواء و الخضراء البيئة و الرياضة

 االضطرابات بعض لعالج وسيمة خير تكوفا ربم العصبية،و األمارض ىذه مف
 (57 – 56 -)محمد عادؿ خطاب ، صفحة العصبية
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 :خالصة

إف النشاطات البدنية والرياضية الموجية لممعاقيف التي تكيؼ حسب نوع ودرجة 
عموما مستمدة مف النشاطات البدنية والرياضية التي يمارسيا  اإلعاقة ىي نشاطات

والجماعية لكنيا تكيؼ حسب نوع اإلعاقة و  األفراد العادييف ومنيا النشاطات الفردية
الالعبيف ومقاييس  طبيعة الفرد المعاؽ مف حيث الوسائؿ المستعممة  والقوانيف وعدد

الممعب والوسائؿ المساعدة لمفرد المعاؽ لممارستو.وتعد ىذه الجوانب ليا أىمية حسب 
في ىذه  والتنافسي الحالة في اضطراب التوحد وما يالحظ أف الجانب الترويحي

النشاطات ال ييتـ بيا كثيرا في بالدنا بالرغـ مف أنو يعد مف الجوانب األكثر أىمية 
نظرا لطبيعة الفرد المعاؽ والتي تساىـ في توازنو النفسي الحركي وتعمؿ عمى إخراجو 

مع المجتمع. مف العزلة و ادماجو لمتواصؿ
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 مدخل الباب الثاني:

تـ تقسيـ ىذا الباب الى فصميف، احتوى الفصؿ األوؿ عمى منيجية البحث، إجراءاتو       
الميدانية مف حيث منيج البحث المتبع، والعينة وكيفية اختيارىا، وكؿ ما تعمؽ بالتجربة الرئيسية، 
 أما الفصؿ الثاني ففيو تـ عرض ومناقشة النتائج المتوصؿ إلييا و مناقشة الفرضيات، اضافة

 الى مقابمة النتائج بالفرضيات ثـ االستنتاجات ليختتـ بأىـ االقتراحات.
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 منيجية البحث

 تمييد

تيدؼ مذكرتنا الى توضيح الكفاءة التدريبية الالزمة لمدرب ذوي االحتياجات الخاصة 
.وىذا ارتأينا الى دراسة ميدانية بعدة جمعيات ونوادي بكؿ مف والية معسكر ومستغانـ 
ومف خالليما تـ اختيار المنيج المتبع وكذا مجاالتو العينة التي تـ احتيارىا وكذا اداة 
البحث كما قمنا بتحميؿ نتائج البحث ومناقشتيا لمتأكد مف صحة الفرضيات المقدمة 

 الى جانب النظري لتكويف اكثر دقة واكثر منيجية.
 منيجية البحث: -1-1

العمميات والخطوات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيؽ يعرؼ المنيج  انو :"مجموعة 
 (.29،ص1998بحثو )عثماف حسف عثماف،

ي ويعرؼ عمى انو:" المنيج الذي بيعة الدراسة اتبعنا المنيج الوصفوتماشيا مع ط
ييدؼ الى جمع البيانات ومحاولة اختيار فروضيا او االجابة عف التساؤالت تتعمؽ 

نة والدراسة الوصفية تحدد وتقدر الشيء كما ىو عميو في بالحالة الراىنة الفراد العي
 (.30،ص1998الواقع") عثماف حسف عثماف ،

 مجتمع البحث: -1-2

ىو اجراء ستيدؼ تمثيؿ المجتمع االصمي او مقدار محدود التي عدد طريقيا تؤخذ 
يتـ القياسات او البيانات المتعمقة بالدراسة او البحث وذلؾ بغرض تعميـ النتائج التي 
التوصؿ الييا مف العينة عمى المجتمع االصمي المسحوب مف العينة وكاف مجتمع 

 بحثنا متمثؿ في مدربي النشاط الحركي المكيؼ لفئة ذوي االحتياجات الخاصة
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في بعض النوادي وجمعيات رياضة بكؿ مف والية معسكر ومستغانـ والبالغ عددىـ 
 مدرب في: 29

 :ىاعينة البحث وكيفية اختيار  -1-3

تعرؼ العينة عمى انيا :" مجتمع الدراسة الذي تجمع منو البيانات الميدانية وىي تعتبر 
جزءا مف الكؿ يعني اف تؤخذ مجموعة افراد المجتمع عمى اف تكوف ممثمة لممجتمع 

 .(91،ص2001لتجري عميو الدراسة )رشيد زوالي 

عالوي  وتعرؼ عمى انيا جزء مف الكؿ او بعض مف المجتمع ")محمد حسف 
 .(143،ص1999

فقد شممت فئة ذوي االحتياجات الخاصة مف بعض النوادي والجمعيات بكؿ مف والية 
معسكر ومستغانـ وحتى تكوف العينة المختارة منيجية وذات نتائج اكثر صدؽ 

جمعيات  8عبر  .29مدرب مف اصؿ  25بامئة اي 86وموضوعية ثـ اخذ نسبة 
 ونوادي

 : متغيرات البحث:-1-4

موضوع مف مواضيع الخاضعة لمدراسة يتوفر عمى متغير بيف اوليما متغير مستقؿ اي 
 واآلخر متغير نابع.

المتغير المستقؿ : ويعرؼ عمى انو ذو طبيعة استقاللية حيث يؤثر في المتغير بيف  -
 النابع والدخيؿ دوف اف يتأثر بيما وىنا المتغير المستقؿ ىو:') الكفاءة التدريبية(.
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 التابع: المتغير

جابي فاف كاف ا  يتأثر مباشرة بالمتغير المستقؿ في كؿ شيء سواء الى تجاه سمبي او  
المتغير المستقؿ يحميا كاف المتغير التابع مباشرة ايجابي والعكس ")فاطمة عوض 

 .(والمتغيرات التابع ىنا ىو :" مدرب النشاط الحركي المكيؼ.167،ص2002صابر 

 مجاالت البحث : -1-5

 :المجال المكاني: -1-5-1

 تـ اجراء الدراسة الميدانية عمى معظـ نوادي وجمعيات والية مستغانـ والية معسكر
المجاؿ الزمني: شرعنا في البحث مباشرة وذلؾ بعد الموافقة عمى الموضوع وقد دامت 
دراسة الجانب النظري مف اواخر شير جانفي حتى بداية شير أفريؿ اما فيما يخص 

 مف شير ماي. 14ي فقد كانت مف اواخر شير أفريؿ الى الجانب التطبيق
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 :توظيف عينة البحث -1-6

 الواليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػػػـ النادي ػػـالرقػػػػػػػػػػػ
 مستغانـ جمعية الظيرة  01
 مستغانـ جمعية النصر 02
 مستغانـ مارس 08جمعية  03
 مستغانـ جمعية النور 04
 مستغانـ جمعية األمؿ 05
 معسكر جمعية الرابطة البمدية لمرياضة لمجميع 06
 معسكر جمعية نشاطات الشباب  07
 معسكر نادي األمير عبد القادر 08
 :ادوات البحث -1-7

دوات العممية دراسة عممية البد مف استعماؿ األ إلضفاء الموضوعية والدقة الالزمة ألي
بواسطتيا يصؿ الباحث الى كشؼ النقاب عف الظاىرة محؿ االىتماـ والوسائؿ التي 

 والدراسة وقد استخدمنا في دراستنا ما يمي:

 اوال: المصادر والمراجع :

وىذا مف خالؿ االستعانة بالدراسات السابقة التي تناولت ىذا الموضوع وكذا مف  
مية المتخصصة في خالؿ االطالع عمى الفقرات النظرية تحميؿ محتوى المراجع العم

 مجاؿ النشاط الحركي المكيؼ والكفاءة التدريبية.
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 ثانيا: االداة )االستمارة االستبيانية(.

في البداية تـ اعداد استمارة استبيانيو اعتمادا عمى الدراسات المشابية والمصادر 
 والمراجع بعد ذلؾ قمنا بتقديـ االستمارة لمتحكيـ مف طرؼ بعض االساتذة في المعيد

 وىـ عمى التوالي

 يمثؿ اسماء االساتذة المحكميف لالستمارة االستبيانية : 02جدوؿ رقـ

 الدرجػػػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػة االسػػػػػػـ والمقػػػػػػػػػػػب الرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 دكتػػػػػػػػػػػػػػػػػوراه. زبشػػػػػي نورالديف 01
 دكتػػػػػػػػػػػػػػػػوراه. زيػػػػػػػػػػػدافبػػػػػػػف  02
 دكتػػػػػػػػػػػػػػػػػوراه. بػػػػػػػف قنػػػػػػػػػػػػاب 03
 دكتػػػػػػػػػػػػػػػػػوراه. جبػػػػػػػػوري بف عمر 04
لنخرج في االخير باستمارة نخائية مع االخذ بعيف االعتبار المالحظات الخاصة  

المحكميف ولتحقيؽ اليدؼ مف البحث تث اعداد استبياف مكوف مف محوريف  باألساتذة
 االحواؿ الشخصية الكفاءة التدريبية .

 بالنسبة لممحور االوؿ متكوف مف اربع عبارات اما المحور الثاني مف

في عممية اعداد اداة البحث ثـ اتباع الخطوات التالية ثـ الرجوع الى االدب التربوي 
 المتخصص 

 ت بناء األداة :خطوا

 الخطوة األولى : اليدؼ مف االستبياف ىو تحديد الكفاءات التدريبية 

 الخطوة الثانية : تحديد المحاور 

 الخطوة الثالثة تحديد العبارات 
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 :البحث ألداةالعممية  األسس: -1-8

 : صدقال

المحكميف وذلؾ بعدد عرض االستمارة في البداية عمى االستاذ المشرؼ عبد  صدؽ
القادر زيتوني قمنا بتحكيميا كؿ مف خالؿ عرضيا عمى مجموعة مف االساتذة وىـ 

 عمى التوالي 

 االستاذ زبشي نورالديف  -

 بف زيداف  -

 بف قناب -

 جبوري بف عمر. -

 الثباث: -

يتمثؿ الثباث مف خالؿ توزيع االستبياف واعادة توزيعو مرة اخرى وذلؾ بعد اسبوع  
مدرب ثـ اختيارىا بطريقة عشوائية ليتـ عزليـ فيما بعد عف  25عمى عينة قوامو 
 دراسة االساسية .

الموضوعية: االستبياف الموضوعي يقؿ فيو التقدير الثاني لممحكميف فموضوعية  -
ة وعدـ وجود اختالؼ في التقويـ ميما اختمؼ المحكميف فكمما قؿ االستبياف تعني قم

التبياف بيف المحكموف كؿ ذلؾ عمى اف االستبياف موضوع و يجب اف تكوف مستويات 
 واضحة ومفيومة وكمما تحقؽ الثباث تحقؽ الموضوعية.

 النسبة المؤوية: عدد االجابات 
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 المجموع الكمي

ابات  مف المجموع الكمي الفراد العينة وىي معرفة وية :ىي نسبة عدد االجالنسبة المئ
 ×    =%100بالعالقة التالية: النسبة المؤوية 

 (/ عدد أفراد العينة100×وية =)عدد االجابات النسبة المئ

 صعوبات البحث: -1-9

 نظاـ استعارة الكتب ال يتناسب مع متطمبات واحتياجات الطمبة. -

 المور االدارية.صعوبة تسميـ االستمارات في ظؿ ا -

 صعوبة استعادة بعض االستمارات وضياع البعض منيا  -

 عدـ رغبة بعض االساتذة في مأل االستمارة -



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 عرض و مناقشة النتائج : -2
  

 تمييد -
 عرض و مناقشة نتائج البحث -1
 عرض و تحميؿ نتائج الفرضية األولى -1-1
 عرض وتحميؿ نتائج الفرضية الثانية -1-2
 عرض وتحميؿ نتائج الفرضية الثالثة -1-3
 الفرضيات ضوء عمى النتائج مناقشة -1-2
 االستنتاجات -2
 التوصيات -3
 الخالصة العامة -
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 تميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد :

اف البحث في المجاؿ العممي محدد لنتائج بحوث ودراسة قدميا وعرفيا الجانب النظري 
واضفي عمييا الجانب التطبيقي دالئؿ  في مفيوميا المعنوي واالصطالحي والتكويني

ونتائج لوقائع وحقمئؽ تـ معالجة نتائج بياناتيا ومعطياتيا مف الواقع وفي ىذا الفصؿ 
مف دراستنا ىذه سنعمؿ ونؤكد فروض بحثنا مف خالؿ عرض وتحميؿ لنتائج االختبار 

خيرة اضافة المستند عميو في البحث ثـ مناقشة تمؾ النتائج البداء الدليؿ حوؿ ىذه اال
الى التقدـ االستنتاجات خمصت بيا معالجتنا لمعطيات بحث ىذا الموضوع وتقديـ 
اقتراحات وتوصيات تساعد مستقبال في اعتماد ىذه النتائج عمى الواقع التعميمي 

 والتربوي.
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 عرض وتحميل ومناقشة النتائج: 2-1

 المحور االوؿ: االحواؿ الشخصية

يتكوف مف اسئمة تيدؼ الى معرفة مستوى ومدى كفاءة مدرب النشاط البدني  المكيؼ 
 لفئة ذوي االحتياجات الخاصة 

الشيادات المتحصؿ 
 عمييا

ىؿ تتمقى  عدد سنوات العمؿ
دورات تكوينية 
لتحسيف ورفع 
المستوى في 

 المجاؿ 

عمى ماذا اعتمدت لمعرفة  
المستوى الذي وصمت إليو 

 المجموعة

 ة شياد
أكاديم

 ية

 شيادة 
لسان
 س

شياد
 ة 

ماس
 تر

سنة 
واحدة 
 4إلى 

4  
 إلى
6  

أكثر 
 مف
6 

المالح ال نعـ
 ظة 

االختبارا
 ت

التقويـ 
المستم

 ر

00 20 05 02 19 04 21 04 00 06 19 

00 80 20 08 76 16 84 16 00 24 76 

 الشخصية.يبيف تكرار ونسبة العبارات الخاصة بالمحور األوؿ :األحواؿ  03جدوؿ رقـ 

الذي يمثؿ تكرارات النسبة المؤوية لمعبارات  03التحميؿ: مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
الخاصة بالمحور األوؿ . نالحظ اف ىناؾ توازف ممحوظ مف خالؿ عدد االجابات 

والنسبة المؤوية حيث انو في العبارات االولى ىناؾ تفاوت واضح بيف االختبار االوؿ ) 
 بالمئة.( 20مئة واالختبار الثاني، شيادة ليسانس بال0شيادة اكادمية بنسبة 

 بالمائة . 5بالمئة والعبارة الثالثة شيادة ماستر 0وتقارب بيف العبارات األولى 
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وفي العبارة الثانية نجد تقارب في عدد اإلجابات فيما يخص عدد سنوات الخبرة فيما 
اإلجابة الثالثة %  مع  76،23سنوات بنسبة  5الى  1يخص اإلجابة األولى مف 

سنوات كانت متفاوقة ومتباعدة عنيـ  10% اما اإلجابة الثالثة اي أكثر مف 64،25
% اما العبارة الثالثة فيما يخص اذا ما تـ تمقي المدربيف دورات تكوينية  58،13بنسبة 

% 84لتحسيف ورفع المستوى فكانت متفاوقة ومتباعدة فنجد االختبار األوؿ بنعـ بنسبة
% اما العبارة الرابعة فيما يخص عمى ما يعتمد 16تبار الثاني ب ال بنسبة خأما اال

المدرب لمعرفة المستوى الذي وصمت اليو المجموعة فكاف متفاوت بيف االختبار األوؿ 
 % . 19% والثالث ب06% والثاني بنسبة 00ة ببنس

 
ؿ :األحواؿ تكرار ونسبة العبارات الخاصة بالمحور األو  بيف: ي 01شكؿ بياني رقـ 

 الشخصية.
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 التفسير:

بيانات الموضحة في الجدوؿ لمف خالؿ ما تطرقنا اليو في عرض النتائج الخاصة با
 الخاص بمحور الحالة الشخصية 

فسير التالي:معظـ مدربي نية توصمنا نحف الباحثاف الى التوما تبينو االعمدة البيا
مدرب بنسبو  20انس البالغ عددىـ دني المكيؼ متحصميف عمى شيادة لسالنشاط الب

80 % 

متقاربيف بنسبة  ااما المدربيف المتحصميف عمى شيادة كفاءة و شيادة ماستر فكانو 
 %عمى الترتيب 5% و 00

اما العبارة الثانية الخاصة بعدد سنوات العمؿ كمدرب في النشاط البدني المكيؼ. فقد 
ة العبارة االوؿ اي الشيادة بعالق سجمنا تبايف في عدد االجابات و ذلؾ مرتبط

%اجمعو عمى 80% بنسبة 20المتحصميف عمى شيادة ليسانس البالغ عددىـ 
ى اما المدربيف المتحصميف عم %76سنوات بنسبة  6الى  4االختبار الثاني اي مف 

%الى 16%و 8شيادة الماستر توزعت اجابتيـ بيف االختبار االوؿ و الثالث بنسبة 
ميسانس لعدـ ة منيا جؿ المدربيف متحصميف عمى شيادة المتعدد ألسبابالترتيب 

التحصؿ عمى شيادة الماستر بسبب ارتباطات ادارية و تدريبية اما مزاولتيـ الدراسية و 
العبارة الثالثة المرتبطة بذات المدربيف يتمقوف دورات تكوينية لتحسيف ورفع المستوى 

مدربيف فقط قالوا لو ذلؾ  04و% اجمعوا عمى نعـ 12فكانت متفاوتة بشكؿ كبير اي 
راجع الى اف اجؿ المدربيف متحصميف عمى شيادة الميسانس وليس لدييـ مف الخبرة ما 

 يكفي لمزاولة التدريب فيـ بحاجة الى تمقي حوارات تكوينية لرفع المستوى .
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أما العبارة الرابعة المتعمقة ب عمى ماذا يعتمد المدرب لمعرفة المستوى الذي وصمت 
مدربيف يعتمدوف عمى  6فئة ذوي االحتياجات الخاصة فكانت اجابتيـ متفاوتة اي  اليو

االختيارات وذلؾ راجع الى اف ىؤالء المدربيف يقوموف باجراء اختبارات كؿ ثالثي او 
كؿ سداسي لمعرفة اذا كانت ىذه الفئة  قد تمكف مف معرفة واتقاف كؿ الميارات 

% عمى  76مدرب بنسبة  16تكوف عددىـ مف المتعمقة لكف اجمع جؿ المدربيف الم
اعتمادىـ عمى تقويـ المستمر والدائـ اي مف خالؿ كؿ حصة لكؿ ميارة او حركة 

متعمقة وذلؾ راجع حسب نظرىـ الى اف التقويـ المستمر ضروري لتصحيح األخطاء 
ـ والتعمـ الجيد اما المالحظة فمـ يتـ اختبارىا مف طرؼ المدربيف وذلؾ راجع في نظرى

 انيا ليست ضرورية  وال تقيـ المستوى الذي وصمت اليو المجموعة .

الكفاءة المعرفية تتكوف ىذه الكفاءة مف سؤاليف واليدؼ منيما معرفة ما اذا كاف مدرب 
النشاط البدني المكيؼ يمتمؾ كفاءة معرفة الزمة لتدريب فئة ذوي االحتياجات 

 الخاصة.

ىل الكفاءة تؤىل المدرب  العبارات
عرفة مختمف انشطة لم

 البدنية والرياضية

ىل تؤىل ىذه الكفاءة 
المدرب لمعرفة طرق تنظيم 

االلعاب والعمل 
 واستراتيجية تعمم الميارات

 ال نعػػـ                         ال نعػػػػػػػػػـ اإلجابة
 25 التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار

 
00 25 

 
00 

 %100 النسبػػػػػةالمؤويػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

00% 100% 
 

00% 

 يبيف تكرار ونسبة المحور الثاني فيما يخص الكفاءة المعرفية.:04جدوؿ رقـ
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التحػػػػػػػػػػميؿ: مف خالؿ الجدوؿ الذي يمثؿ التكرارات والنسب  المؤوية لمعبارات الخاص 
نالحظ تقارب واضح وكبير االجابة  بالمحور الثاني والمرتبطة بالكفاءة المعرفية حيث

% مف المدربيف قاؿ واف الكفاءة المعرفية تؤىؿ المدرب لمعرفة 100بنعـ حيث اف 
 % قالو ال .00مختمؼ انشطة البدنية والرياضية بينما 

%مف المدربيف اجمعوا عمى االختيار االوؿ  بنعـ و 100اما السؤاؿ الثاني فكانت 
 % قالو ال.100

 
مكفاءة لمحور الثاني لة باالتكرارات ونسبة العبارات الخاصيبين 02البياني رقـالشكؿ 

 المعرفية.
 التفػػػػػػػػسػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػر:

مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا فاف كؿ مدرب النشاط البدني المكيؼ لفئة ذوي 
مختمؼ االنشطة  االحتياجات الخاصة يجدوف اف الكفاءة المعرفية تؤىؿ المدرب لمعرفة

% وذلؾ راجع الى اف مختمؼ االنشطة البدنية البد مف 100البدنية والرياضية بنسبة 
 معرفتيا معرفة جيدة ليسيؿ اتقانيا وتجسيدىا 

 النسبة المئوية

 التكرار
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اف  المدربيف% فقد اجمع 100اما فيما يخص السؤاؿ الثاني فكانت نسبة االجابة بنعـ 
العمؿ واستراتيجيات تعمـ الميارات  الكفاءة المعرفية تؤىؿ المدرب لمعرفة ظرؼ تنظيـ

وذلؾ راجع الى الشيادة المتحصؿ عمييا وعدد سنوات الخبرة التي تمكنيـ مف اكتساب 
 كفاءة معرفية.

كفاءات األداء: تتكوف ىذه الكفاءة مف سؤاليف واليدؼ منيما معرفة ما اذا كاف لممدرب 
 القدرة عمى اتقاف كفاءة األداء.

رب كفاءة ىل يمتمك المد العبارة
االداء لمواجية وىيئات 

 المشكمة

ىل يمتمك المدرب القدرة 
عمى القيام بالسموك 

 المطموب النتاج  حركي 
 ال نعػػػػػػػـ ال           نعػػػػػـ اإلجابة

 00 25 00 25 التكػػػػػػػػػػػػػػػػػرار
 00 %100 %00 %100  النسػػػػػػػػػػػػػػبة

 يبيف تكرار ونسبة االسئمة الخاصة بكفاءة االداء في المحور الثاني. 05رقـ  جدوؿ

وية لمعبارات ؿ : مف خالؿ الجدوؿ رقـ الذي يمثؿ التكرارات والنسب المئالتحػػػػػػػػػػػمي
الخاصة بالكفاءة االداء حيث نالحظ تقارب في اجابات المدرب واجماعيـ عمى 

% اما االجابة ب ال نجد 100الثاني بنسبة االجابة بنعـ في كؿ مف السؤاليف االوؿ و 
00 % 
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 : يبيف تكرار ونسبة االسئمة الخاصة بكفاءة االداء في المحور الثاني03شكؿ رقـ 

 التفػػػػػػػػػػػػسير:

مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا فاف اجابات مدربي النشاط البدني المكيؼ لفئة ذوي  
% في كؿ مف السؤاليف 100االحتياجات الخاصة تركز اجاباتيـ باالجابة بنعـ كانت 

االوؿ والثاني فنرجع اتفاقيـ عمى االجابة بنعـ مف خالؿ الشيادة المتحصؿ عمييما اي 
خبرة تؤىميـ الى امتالؾ والكفاءة الالزمة  6السسيف الى شيادة الميسانس وازيد مف ا

 لمواجية المشاكؿ والقياـ بالسموؾ المطموب النتاج حركي منسؽ. ألداء
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 الكفاءات التدريبيةالمحور الثاني: 

 يمثؿ تكرار ونسب العبارات الخاصة بالمحور االوؿ لمكفاءة االكادمية 06جدوؿ رقـ 

لمؤوية الذي يمثؿ التكرارات والنسب ا 1التحميؿ: نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
لمعبارات الخاصة بالمحور االوؿ لمكفاءة االكاديمية ،اف ىناؾ تفاوت ممحوظ مف خالؿ 

اجابة وفي  25عدد االجابات في رسـ االجابات حيث اف عدد االجابات قدرت ب
 % 0االجابة )ال( اي نسبة  0% و100تتمثؿ نسبة 

ونسبة  25تكرار  اما فيما يخض العبارة الثانية فنفس الشيء االجابة ب)نعـ( مثمت
 %0ونسبة  0%اما اجابة )ال( فتمثمت تكرار 100

 

 

  

  

 

 النسبةالمؤوية التكرار االجابات  األسئػػػػػػػػمة
ىؿ يمتمؾ مدربذوي االحتياجات 

 إلتقانمادة التخصصالخاصة الكفاءة 
 %100 25 نعـ

ىؿ يكتسب  مدربذوي االحتياجات 
الخاصة ما يكفي مف حصيمة معرفية 

 حوؿ ىذا المجاؿ 

 %0 0 ال
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لمكفاءة  الثانيسبة العبارات الخاصة بالمحور نيبيف تكرار و  04شكؿ بياني رقـ
 األكاديمية

التفسير: مف خال ما تطرقنا اليو في عرض  النتائج الخاصة بالبيانات الموضوعية في 
 األكاديميةالجدوؿ الخاصة بالكفاءة 

توصمنا نحف الطالباف الى تفسير اف جميع المدربيف في  1وما تبينو االعمدة البيانية رقـ
بنعـ عمى العبارة اف االولى التي جاءت كالتالي ىؿ يمتمؾ  باإلجابةىذا المجاؿ قاموا 

نسبة  اعميمادة التخصص حيث حمت  إلتقافمدرب ذوي االحتياجات الخاصة الكفاءة 
 % .100وىي 

اما في العبارة الثانية فقد اجمعوا ىؤالء المدربيف عمى انيـ يكسبو ما يكفي مف حصيمة 
 %100اجابة بنعـ واتى مثمت نسبة  25مثمت عددىـ  أيمعرفية حوؿ ىذا المجاؿ 

 األكاديميةتمكوف مستوى ال بائس بو في الكفاءة وىذا راجع الى اف معظـ مدربيف يم
 لمنمو الحقيقي

 كفاءة التخطيط:
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 النسبةالمؤوية التكرار االجابات االسئمة
درب وفقا ىؿ يتـ صياغة واىداؼ طرؼ الم

 طيطلمتطمب ىذه الكفاءة التخ
 %100 25 نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

 %0 0 ال
 يمثؿ تكرار ونسب العبارات الخاصة بالمحور االوؿ لكفاءة التخطيط. 07جدوؿ رقـ

 التحميؿ:

وية لمعبارات الذي يمثؿ التكرارات والنسب المئ 02نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
د  الخاصة بالمحور االوؿ بكفاءة التخطيط اف ىناؾ تفاوت ممحوظ مف خالؿ عد

وية حيث انو  في ىذه العبارة وجود تباعد في االجابات حيث اف عدد والنسبة المئاجابات
االجابة )ال( اي نسبة  0% و100مثؿ بنسبة اجابة والتي ت 25ت بنعـ قدرت ب ااجاب
0% 

يبيف تكرار ونسب العبارات الخاصة بالمحور االوؿ لمكفاءة  05شكؿ بياني رقـ 
 التخطيط
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التفسير : مف خالؿ ما تطرقنا اليو في عرض النتائج الماضية الخاصة بالبيانات 
توصمنا  02يانية الموضحة في الجدوؿ الخاصة بكفاءة التخطيط وما تبينو االعمدة الب

الى تفسير التالي: اف جميع المدربيف في ىذا المجاؿ قاموا باالجابة بنعـ عمى ىذه 
العبارة التي جاءت كالتالي: ىؿ يتـ صياغة االىداؼ مف طرؼ المدرب وفقا لمتطمب 

 %100ىذه الكفاءة )كفاءة التخطيط( ؟ حيث تمثمت اعمى نسبة وىي 

 المحور الثاني : كفاءة التنفيذ

 يمثؿ تكرار ونسبة العبارة الخاصة بالمحور االوؿ لكفاءة التنفيذ 08جدوؿ رقـ

الذي يمثؿ تكرار ونسبة العبارة الخاصة  03التحميؿ: نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ
مف خالؿ عدد االجابات والنسب بالمحور االوؿ لمكفاءة التنفيذ اف ىناؾ تفاوت واضح 

وية حيث انو في ىذه العبارة وجود تباعد في االجابات حيث اف عدد االجابات بنعـ المئ
 %.16اجابات ب )ال( اي نسبة 4% و 84نسبةة اجابة والتي تمثؿ  21قدرت ب 

 النسبةالمؤوية التكرار االجابات االسئمة
ىؿ يتـ مف خالؿ ىذه 

الكفاءة اثارة اىتماـ الفئة 
 بيدؼ التدريب؟

 %84 21 نعـ
 %16 04 ال
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 يبيف تكرار العبارة الخاصة بالمحور االوؿ لكفاءة التنفيذ. 06شكؿ بياني رقـ

التفسير: مف خالؿ ما تطرقنا اليو في عرض النتائج الخاصة بابيانات الموضحة في 
لطالباف الى توصمنا نحف ا 3الجدوؿ الخاصة بكفاءة التنفيذ وما تبينو اعمدة البيانية 

التفسير التالي: اف معظـ المدربيف في ىذا المجاؿ قاموا باالجابة بنعـ عمى ىذه العبارة 
التي جاءت كالتالي "ىؿ يتـ مف خالؿ ىذه الكفاءة  اثارة اىتماـ ىذه الفئة بيدؼ 

%اما المدربيف الذيف 84التدريب وربط موضوع الحصص بالبيئة ؟" حيث مثمت بنسبة 
 %16مثمت بنسبة  اجابوا ب )ال(
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 ؼ:بط الصض كفاءة

 النسبةالمؤوية التكرار االجابات االسئمة
ىؿ يعمؿ المدرب 
عمى جذب اىتماـ 
 ىذه الفئة الخاصة؟

 %100 25 نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 %0 0 ال

ىؿ ينمي المدرب 
مف خالؿ ىذه 
الكفاءة الشعور 

بروح المسؤولية لدى 
 ىذه الفئة؟

 ال
 

25 
 

100% 
 

 %0 0 نعػػػػػػـ

ىؿ يتـ التعامؿ 
بحكمة مع 

المشكالت التي تنشأ 
 اثناء الحصة؟

 نعـ
 

25 
 

100% 
 

 %0 0 ال

 ؼصلكفاءة ضبط ال ثانيمحور الليمثؿ تكرار ونسب العبارات الخاصة با 09جدوؿ رقـ

ات الخاصة الذي يمثؿ تكرار ونسب العبار  04التحميؿ: نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
تفاوت ممحوظ مف خالؿ عدد اجابات ؼ لف ىناؾ صبط الاالوؿ لكفاءة ضبالمحور 

وية حيث انو في العبارة االولى وجود تباعد في االجابات حيث اف عدد النسب المئ
لالجابة ب ال اي  0% و 100اجابة والتي تمثؿ نسبة  25االجابات بنعـ قدرت ب 

 %0نسبة 

% اما في 100ونسبة  25ثمت تكرار اما العبارة الثانية الشيء االجابة بنعـ م -
 %.0ونسبة  0االجابة ال فمثمت تكرار 
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اجابة  25اما فيما يخص العبارة الثالثة فنفس الشيء لذلؾ االجابة بنعـ قدرت ب  -
 % 0( اي نسبة 0% لما االجابة ب ال فقد قدرت ب )100ممثمة بنسبة 

 
لكفاءة ضبط  ثانييوضح تكرار ونسب العبارات الخاصة بالمحور ال 07شكؿ بياني رقـ

 الصؼ 

التفسير: مف خالؿ ما تطرقنا اليو في عرض النتائج الخاصة بالبيانات الموضحة في 
توصمنا نحف  04ؼ وما تبينو االعمدة البيانية رقـصالجدوؿ الخاصة بكفاءة ضبط ال

بنعـ  باإلجابةبيف في ىذا المجاؿ قاموا الطالباف الى التفسير التالي: اف جميع المدر 
عمى العبارة االولى والتي جاءت كالتالي: ىؿ يعمؿ المدرب عمى جذب اىتماـ ىذه 

 %100الفئة الخاصة ؟" حيث تمثمت اعمى نسبة ىي 

كذلؾ نفس الشيء في العبارة الثانية والتي جاءت كالتالي "ر وىؿ ينمي المدرب مف -
ذه الفئة؟" حيث مثمت اعمى نسبة روح المسؤولية لدى ىخالؿ ىذه الكفاءة الشعور ب

 %.100وية مئ
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ونفس الشيء في العبارة الثالثة:' ىؿ يتـ التعامؿ بحكمة مع المشكالت التي تنشأ  -
 %100اثناء الحصة؟" كذلؾ اعمى نسبة قدرت ب 

 كفاءة التقويـ :

 النسبةالمؤوية التكرار االجابات االسئمة
ىؿ يتـ اعداد 

والتقويـ  اختبارات
 الدوري؟

 نعػػػػػػػػػػػػـ
 

25 
 

100% 
 

 %0 0 ال

ىؿ يعمؿ المدرب 
عمى تحميؿ وتفسير 
النتائج مف خالؿ 
 ىذه االختبارات؟

 نعػػػػػػػػـ
 

25 
 

100% 
 

 %0 0 ال

 يمثؿ تكرار ونسب العبارات الخاصة بالمحور االوؿ لكفاءة التقويـ. 10جدوؿ رقـ

الذي يمثؿ تكرار ونسب العبارات الخاصة  05رقـ التحميؿ: نالحظ مف خالؿ الجدوؿ
بالمحور االوؿ لكفاءة التقويـ اف ىناؾ تفاوت ممحوظ مف خالؿ عدد االجابات والنسبة 
المؤوية حيث امو في العبارة االولى وجود تباعد في االجابات حيث اف عدد االجابات 

 %0( اي نسبة باالجابة )ال 0% و100اجابة والتي تمثؿ بنسبة  25بنعـ قدرت ب 

% اما االجابة 100ونسبة  25اما العبارة الثانية فنفس الشيء )نعـ( مثمت تكرار  -
 %          0( ونسبة 0)ال( فمثمت تكرار )
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يوضح تكرار ونسب العبارات الخاصة  08رقـ :شكؿ بياني  
 لكفاءة التقويـ.                      ثانيبالمحور ال

تطرقنا اليو في عرض النتائج بالبيانات الموضحة في الجدوؿ  التفسير: مف خالؿ ما
توصمنا نحف الطالباف الى  05الخاصة بكفاءة التقويـ  وما تبينو االعمدة البيانية رقـ

 التفسير التالي:

اف جميع المدربيف في ىذا المجاؿ قاموا باالجابة ب )نعـ( عمى العبارة االولى والتي  -
عداد اختبارات واستخداـ التقويـ الدوري؟ حيث مثمت اعمى جاءت كالتالي ' ىؿ يتـ ا

 %% 100نسبة ىي 

كذلؾ نفس الشيء في العبارة الثانية والتي جاءت كالتالي: " ىؿ يعمؿ المدرب عمى  -
 %100تحميؿ وتفسير النتائج مف خالؿ ىذىاالختبارات ؟ حيث مثمت اعمى نسبة ىي 
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 الكفاءة االدارية:

 النسبةالمؤوية التكرار االجابات االسئمة
 %80 20 نعـ ىل يتم التعاون بين المدرب واالدارة

 %20 5 ال
ىل تساىم ىذه العالقة بين المدرب 
وادارة في تطوير العمل عمى رفع 

 مستوى ىذه الفئة؟

 %80 20 نعـ
 %20 5 ال

 

 لكفاءة االدارية  ثانييمثؿ تكرار ونسب العبارات الخاصة بالمحور ال 11جدوؿ رقـ

الذي يمثؿ تكرار ونسب العبارات الخاصة  06التحميؿ: نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ
مف خالؿ عدد االجابات بالمحور االوؿ لمكفاءة االدارية اف ىناؾ تفاوت ممحوظ  

وية حيث انو في العبارة االولى وجود تباعد  في االجابات حيث اف عدد والنسب المئ
)ال( اي نسبة  لإلجابة 5% و 80اجابة والتي تمثؿ  20قدرت ب  االجابات ب )نعـ(

20% 

ونسبة  20اما فيما يخص العبارة الثانية فنفس الشيء االجابة )نعـ( مثمت تكرار  -
 %.20ونسبة  5% اما في االجابة )ال( فمثمت تكرار 80
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لمكفاءة  ثانييوضح تكرار ونسب العبارات الخاصة بالمحور ال 09شكؿ بياني رقـ

 االدارية.

التفسير:  مف خالؿ ما تطرقنا اليو في عرض النتائج الخاصة بالبيانات الموضحة في 
توصمنا نحف الطالباف  06الجدوؿ الخاصة بالكفاءة االدارية وما تبينو االعمدة البيانية 

 الى التفسير التالي:

ارة االولى والتي جاءت اف معظـ المدربيف في ىذا المجاؿ قاموا باالجابة بنعـ عمى العب
% .اما المدربيف 80كالتالي: " ىؿ يتـ التعاوف بيف المدرب واالدارة؟ حيث مثمت نسبة

 %.20الذيف اجابوا ب )ال( مثمت بنسبة 

كذلؾ تطوير العمؿ عمى رفع مستوى ىذه الفئة ؟حيث معظـ المدربيف اجابوا ب  -
 %.20فمثمت ب  % اما االجابة التي كانت ب )ال(80)نعـ( مثمت بنسبة 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 2سؤال 1سؤال

20 

5 

 النسبة المئوية    نعم

 التكرار      ال



 عرض ومناقشة النتائج                              الفصل الثاني                                

 
79 

 كفاءة التواصؿ االنساني:

 النسبةالمؤوية التكرار االجابات االسئمة
ىؿ يتـ مف خالؿ ىذه 

الكفاءة تجييز ىذه الفئة 
الخاصة مف مجتمع نفسيا 

لمواجية مختصات 
 التدريب؟

 %100 25 نعـ
 %0 0 ال

الكفاءة التواصؿ  ثانييمثؿ تكرار ونسبة العبارة الخاصة بالمحور ال 12جدوؿ رقـ
 االنساني.

الذي يمثؿ تطور ونسبة العبارة الخاصة  07التحميؿ: نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ
بالمحور االوؿ لكفاءة التواصؿ االنساني اف ىناؾ تفاوت واضح مف خالؿ عدد 

االجابات والنسب المؤوية حيث انو في ىذه العبارة وجود تباعد في اجابات حيث اف 
لالجابة ب  0% و 100اجابة والتي تمثؿ نسبة 25)نعـ( قدرت ب  عدد االجابت ب

 %0ال اي نسبة 
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لمكفاءة  ثانييوضح تكرار ونسبة العبارة الخاصة بالمحور ال 10شكؿ بياني رقـ
 التواصؿ االنساني.

التفسير: مف خالؿ ما تطرقنا اليو في عرض النتائج بالبيانات الموضحة في الجدوؿ 
توصمنا نحف  07ؿ االنساني وما تبيف االعمدة البيانية رقـالخاصة بكفاءة التواص

الطالباف الى تفسير التالي: اف جميع المدربيف في ىذا المجاؿ قاموا باالجابة ب نعـ 
عمى ىذه العبارة والتي جاءت كالتالي "ىؿ يتـ مف خالؿ  ىذه الكفاءة تجييز ىذه الفئة 

ريب والمنافسة والتفاعؿ مع الخاصة مف المجتمع نفسيا لمواجية مختصات التد
 %.100المجتمع." حيث مثات اعمى نسبة ىي 

 الكفاءة القاعدية:

 النسبةالمؤوية التكرار االجابات االسئمة
ىؿ يتـ مف خالليا التوضيح 
بدقة مجموعة نواتج التعمـ 

االساسية المرتبطة بالوحدات 
 العممية؟

 %76 19 نعػػػـ
 %24 06 ال
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تجعؿ  ىؿ الكفاءة القاعدية -
المدرب قادرا عمى التحكـ في 

ىذه الوحدات ليتسنى لو الدخوؿ 
 في تعممات جديدة دوف مشاكؿ؟

 %100 25 نعـ
 %0 0 ال

 لمكفاءة القاعدية. ونسب العبارات الخاصة بالمحور الثانييمثؿ تكرار  13جدوؿ رقـ -

وية التكرارات والنسب المئ الذي يمثؿ 08التحميؿ :نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ
مف خالؿ لمعبارات الخاصة بالمحور االوؿ لمكفاءة القاعدية اف ىناؾ تفاوت ممحوظ 

وية حيث انو في العبارة االولى وجود تباعد في االجابات عدد االجابات والنسب المئ
اجابات 6% و 76اجابة والتي تمثؿ نسبة   19حيث اف عدد االجابات ب نعـ قدرت 

% اما فيما يخص العبارة الثانية فنجد عدد االجابات ب )نعـ 24بنسبة  ب ال اي
 %.0اي نسبة 08 لإلجابة 0% و 100اجابة والتي تمثؿ نسبة  25قدرت ب 

 
 .قاعديةلمكفاءة ال ثانييمثؿ تكرار ونسب العبارة الخاصة بالمحور ال 11شكؿ بياني رقـ

يانات الموضحة في الجدوؿ التفسير: مف خالؿ ما تطرقنا اليو في عرض نتائج ب
 قاعديةالخاصة بالكفاءة ال
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توصمنا نحف الطالباف الى التفسير التالي اف جميع  09وما تبينو اعمدة البيانية رقـ -
بنعـ عمى ىذه العبارة التي جاءت كالتالي : ىؿ  باإلجابةالمدربيف في ىذا المجاؿ قاموا 

ا اكثر قابمية لمتجسيد حيث مثمت يعمؿ المدرب عمى توضيح اف اىداؼ الختامية لجعمي
 %.100اعمى نسبة وىي 

 الكفاءة المرحمية:

 النسبالمؤوية التكرار االجابات االسئمة
ىؿ يعمؿ المدرب عمى توضيح األىداؼ 

 الختامية لجعميا أكثر قابمية لمتجسيد 
 %100 25 نعـ
 %0 0 ال

 لمكفاءة المرحمية. ثانيمحور الليمثؿ تكرار ونسب العبارات الخاصة با 14جدوؿ رقـ

الذي يمثؿ التكرار والنسب المؤوية لمعبارات  09التحميؿ: نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ
الخاصة بالمحور االوؿ لمكفاءة المرحمية اف ىناؾ تفاوت ممحوظ مف خالؿ عدد 

االجابات والنسب المؤوية حيث اف في العبارة اآلتية اعاله يوجد ىناؾ تباعد في النسب 
 % ومف ىنا يمكننا القوؿ اف100ف جميع المدربيف اجابوا بنعـ والتي مثمت نسبةحيث ا

الفرؽ ممحوظ.
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:يمثؿ تكرار ونسب العبارات الخاصة بالمحور الثاني لمكفاءة  12الشكؿ البياني رقـ 
 المرحمية

التفسير : مف خالؿ ما تطرقنا اليو في عرض نتائج بيانات الموضحة في الجدوؿ 
توصمنا إلى أف جميع   12ءة المرحمية  وما تبينو األعمدة البيانية  رقـ الخاصة بالكفا

المدربيف في ىذا المجاؿ قاموا باإلجابة بنعـ عمى ىذه العبارة: ىؿ يعمؿ المدرب عمى 
 %  100توضيح األىداؼ الختامية لجعميا أكثر قابمية لمتجسيد؟ حيث مثمت نسبة 

 الكفاءة الختامية:

 النسبةالمؤوية التكرار االجابات االسئمة 
ىؿ يكوف المدرب في المرحمة 

الختامية قادرا عمى ادماج مجموعة 
 مف الكفاءات المرحمية

 %92 23 نعـ
 %08 2 ال

ىؿ يستجيب المدرب لمحاجيات 
الشخصية واالجتماعية لفئة ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

 %84 21 نعـ
 %16 04 ال

 

 لمكفاءة الختامية. ثانييمثؿ تكرار ونسب العبارات الخاصة بالمحور ال 15جدوؿ رقـ

الذي يمثؿ التكرار ونسب العبارات الخاصة  10التحميؿ: نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
بالمحور االوؿ لمكفاءة الختامية اف ىناؾ تفاوت واضح مف خالؿ عدد االجابات 

ود تباعد في االجابات حيث اف عدد والنسب المؤوية حيث انو في العبارة االولى وج
لالجابة ب ال اي  2% و 92اجابة والتي تمثؿ نسبة  23االجابات ب نعـ قدرت ب 

 % 08نسبة 
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اجابة اي نسبة  21اما في العبارة الثانية فنجد عدد االجابات ب نعـ قدرت ب  -
 %.16اجابات اي نسبة  4% اما عدد االجابات ب ال فكانت 84

 

 
لمكفاءة  ونسب العبارات الخاصة بالمحور الثانييبيف تكرار  13رقـشكؿ بياني 
 الختامية.

التفسير: مف خالؿ ما تطرقنا اليو في عرض النتائج بالبيانات الموضحة في جدوؿ 
توصمنا نحف الطالباف الى  10الخاصة بالكفاءة الختامية وما بينو اعمدة البيانية رقـ

ذا المجاؿ قاموا باإلجابة ب نعـ عمى العبارة تفسير اآلتي اف معظـ المدربيف في ى
االولى والتي جاءت كالتالي: ىؿ يكوف المدرب في المرحمة الختامية قادرا عمى ادماج 

مجموعة مف الكفاءات المرحمية التي يتـ بناءىا  وتنميتيا خالؿ السنة حيث مثمت 
 %.08فيي بنسبة  08% اما االجابات التي كانت 92بنسبة 

ارة الثانية فنفس الشيء فمعظـ المدربيف في ىذا المجاؿ قاموا باإلجابة ب اما العب -
نعـ عمى ىذه العبارة والتي جاءت كالتالي: ىؿ يستجيب المدرب لمحاجات الشخصية 
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% اما االجابات التي 84واالجتماعية لفئة ذوي االحتياجات الخاصة حيث مثمت نسبة 
 %16كانت ب ال فيي بنسبة 

 :االستنتاجات  2-2
 :عمى ضوء نتائج البحث والمعالجة االحصائية الستبياف توصمنا الى 

جؿ مدربيف النشاط البدني المكيؼ لفئة ذوي االحتياجات الخاصة ومف خالؿ  -
اجاباتيـ يروف مدرب النشاط ليذه الفئة يمتمؾ كفاءة تدريبية الزمة تؤىمو الى 

 تدريب ىذه الفئة
مدربيف النشاط البدني المكيؼ لفئة ذوي االحتياجات ال يوجد تبايف في اراء  -

 الخاصة حوؿ الكفاءة التدريبية الالزمة.

 مناقشة الفرضيات : -2-3

مف خالؿ دراستنا ىذه حاولنا التوصؿ الى نتائج موضوعية حوؿ الكفاءة التدريبية 
 الالزمة لدى مدرب النشاط البدني المكيؼ لفئة ذوي االحتياجات الخاصة.

 النتائج االستبياف مشابية الى حد كبير ما وصمنا اليو الطمبة في دراسة السابقة.كما اف 

وبعد عرض  وتحميؿ النتائج التي تطرقنا الييا فصؿ وعرض وتحميؿ النتائج االستبياف 
الموجو الى مدربي النشاط البدني المكيؼ لفئة ذوي االحتياجات الخاصة يمكننا اف 

 سة التطبيقيةتقـو باستنتاج عاـ ليذه الدرا

بالنسبة لمفرضية العامة التي تقوؿ نتوقع اف يمتمؾ مدرب النشاط البدني المكيؼ لفئة 
ذوي االحتياجات الخاصة الكفاءة التدريبية الالزمة لمتعامؿ مع ىذه الفئة تحققت وىذا 

ما اثبثو صدؽ نتائج االستبياف وتحميؿ نتائج الجداوؿ المكونة مف محوريف ىما االحواؿ 
 الشخصية والكفاءات التدريبية.
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 :العامة الخالصة 4- 2

لقد تمحورت ىذه الدراسة حوؿ موضوع مف اىـ المواضيع المطروحة عمى الساحة  
التدريبية لفئة ذوي االحتياجات الخاصة وقد طرح ىذا الموضوع المعالج في البحث 

لفئة ذوي  حوؿ مشكمة الكفاءة التدريبية الالزمة لمدرب النشاط البدني المكيؼ
 االحتياجات الخاصة وابراز االىمية الكبرى إلكساب المدرب كفاءة تدريبية.

عممنا في ىذا البحث عمى ابراز مختمؼ الكفاءات التدريبية الالزمة لمدرب النشاط 
 البدني المكيؼ ليذه الفئة.

 ومف خالؿ بحثنا النظري المدعـ بالبحث الميداني خرجنا بنتائج يمكننا اف نقوؿ عمى
 اساسيا اف المدرب يمتمؾ كفاءة تدريبية الزمة لتدريب ىذه الفئة .

وبيذا نتائج ىذا البحث تتفؽ مع فرضية العامة وفي االخير نتمنى اننا قد وفقنا الى حد 
ما في اطراء ىذا الموضوع ونأمؿ اف يفتح البحث الحالي المجاؿ لمزيد مف البحوث 

ح التربوي ونحمد اهلل وتعالى عمى اعانتو المماثمة حتى يستفاد بيما في خطط االصال
 لنا واعطائنا القدر الكافية إلتماـ موضوع بحثنا ىذا.

االقتراحات والتوصيات: واستنادا الى ما تـ التطرؽ اليو مف خالؿ الجانب النظري 
والدراسة االحصائية جاءت التوصيات مستندة عمى النتائج المتوصؿ الييا في ىذه 

ستوى وكفاءة مدرب النشاط البدني المكيؼ لفئة ذوي االحتياجات الدراسة بغرض رفع م
 الخاصة وىي  كالتالي:

 ضرورة االىتماـ بمدرب النشاط البدني لفئة ذوي االحتياجات الخاصة  -

 ضرورة تكويف وتأىيؿ المدربيف لمرفع مف الكفاءة التدريبية -
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 برة.تكثيؼ الدورات التكوينية لممدربيف المبتدئيف وعديمي الخ -

 فتح مراكز تكوينية لمراغبيف في االندماج الى تدريب فئة ذوي االحتياجات الخاصة. -
 :والتوصيات االقتراحات 2-5

 جاءت االحصائية الدراسة و النظري الجانب خالؿ مف اليو التطرؽ ماتـ الى استنادا
 مستوى مف الرفع بغرض الدراسة في الييا المتوصؿ النتائج عمى مستندة التوصيات
 المعاقيف الطمبة وباقي خاصة ( اوسمعيا حركي ) المعاقيف الطمبة بيف النفسية الصحة
 .المكيفة الرياضية األنشطة لممارسة عامة بصفة

 بشكؿ المنياج تنفيد في لمساعدتيـ الخاصة والكتب بالوثائؽ المعاقيف مراكز تدعيـ-
 .صحيح

 المعاقيف الطمبة مع لمتعامؿ الرياضية التربية جامعات مف المتخرجيف اعداد يتـ اف -
البدني المكيؼ لممارسة النشاط
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- 1996 
 1980 -أميف أنور الخولي،طالب الكفاءة التربوية،مؤسسة شرؼ لمطباعة بيروت،  
 1978 -حزاـ محمد رضا القزوني، التربية الترويحية، دار العربية لمطباعة ، بغداد ،  
القاىرة،دار -1يف،طبعةليمى السيد فرحات،التربية الرياضية والترويح لممعاق–حممي ابراىيـ  

 1998الفكر العربية
حنفي محمود مختار :"المدير الفني لكرة القدـ "؛بدوف طبعة ،مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة  

 :بدوف سنة
 -درويش أوميف أنور الخولي ، أصوؿ الترويح و أوقات الؼ ا رغ دار الفكر العربي  

1990 
فيفي مينة التدريب "؛منشاة حسف:"المدربالرياضي  أسس العمؿ  زكي محمد محمد 

 2002المعارؼ اإلسكندرية ،القاىرة : 
 2003سييمة محسف كاظـ الفتالوي، 
عباس عبد الفتاح رممي و محمد شحاتة ، المياقة و الصحة، دار الفكر العربي، القاىرة،  

- 1991 
عبد الرحمف محمد العيسوي ، رعاية ذوي االحتياجات الخاصة ، دار الفكر الجامعي  

 2005 -كندرية، سنة االس



 

 
90 

،دار المعرفة ،بغداد  1عبده عمي نصيؼ  قاسـ حسف حسيف "مبادئ التعمـ الرياضي"؛ط  
 :1980 

 1972، دار الكتب الجامعية،مصر: 2عصاـ عبد الخالؽ :"التدريب الرياضي"؛ط  
محمد عادؿ خطاب، النشاط الترويحي، و ب ا رمجو، ممتـز الطبع و النشر، مكتبة  

 الحديثةالقاىرة 
محمد نجيب توفيؽ، الخدمات العمالية بيف التطبيؽ والتشريع، مكتبة القاىرة الحديثة،  

 1967 -الطبعة األولى، 
( تأىيؿ العامميف مع المعاقيف ومقتراحات تطويرىا ، 2005محمود ابراىيـ الصناعي   

 2005أفريؿ  27إلى  26دراسة مقدمة في مؤتمر الخاص العربي " الواقع والمأموؿ مف 
 . عماف األردف

مرواف عبد المجيد ابراىيـ، االلعاب الرياضية لممعوقيف، دار الفكر لمطباعة و النشر و  
 ، 1997 -التوزيع، عماف، االردف، 

 . 1996 -منشورات الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعاقيف ،سنة  
ضي لالعب وجدي مصطفى الفاتح _ محمد لطفي السيد :"األسس العممية لمتدريب الريا 

 2002والمدرب "؛دار اليدى لمنشر والتوزيع ،جامعة ألمنيا : 
يحي السيد الحاوي :"المدرب الرياضي بينيف األسموب التقميدي والتقنية الحديثة فيفي  

 مجاؿ التدريب"
 



 

 



 

 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجميورية
 العممي البحث و العالي التعميم وزارة
 مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة

 الرياضية و البدنية التربية معيد
  المكيف البدني النشاط قسم

 
 استمارة استبيان

  واحتراـ..... تحية

 : بعنواف دراسة بإعداد يقومالطمبة

البدنيالمكيف النشاط لمدرب الالزمة التدريبية الكفاءة  
الخاصة االحتياجات ذوي لفئة  

 
 النشاط لمدرب الالزمة التدريبية الكفاءة وييدؼ ، البحث في اليامة الجوانب أحد االستبياف ىذا يمثؿ

 التكـر أرجو لذا  مستغانـ اليةو  معسكر بوالية الجمعيات لبعضالخاصة االحتياجات ذوي لفئة البدنيالمكيف

 التي اإلجابة عمى (X  ) إشارة وضع خالؿ مف القيمة بآرائكـ الطمبة وتزويد المطروحة األسئمة عمى واإلجابة

  البحث. ليذا العممي البحث مستوى مف إجاباتكموترفع تغني أف  الطمبة يأمؿ كما . مالئمة ترونيا
 ستكوف وأنإجاباتكـ العممي البحث ألغراض االستبياف ىذا ضمف المطروحة األسئمة جميع أف العمـ يرجى

  الفائقة. العممية والعناية الكاممة بالسرية محاطة

  استجابتكـ.... لتعاونكموحسف شكرا

 إشراف:                                                                                         الطمبة: إعداد
 زتوني / د              السالم عبد غربي -
 عمر خيار -
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 :البحث ممخص

تمثؿ عنواف البحث في الكفاءة التدريبية الالزمة لمدرب النشاط البدني المكيؼ لفئة ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

البدني ليذه وىدفت الدراسة الى محاولة التعرؼ عف مدى وجود كفاءة تدريبية لمدرب النشاط 
 الفئة كما تدركو عينة البحث مف بعض نوادي وجمعيات اوؿ مف والية معسكر ومستغانـ .

وتمثؿ فرض البحث في امتالؾ مدرب النشاط البدني الكفاءة التدريبية الالزمة لمتعامؿ مع ىذه 
 ـ.الفئة كما تدركو عينة البحث مف بعض المدربيف في نوادي وجمعيات بوالية معسكر ومستغان

قمنا باختيار عينة البحث بطريقة عشوائية وشمؿ مدربي النشاط البدني المكيؼ لفئة ذوي 
كما  25االحتياجات الخاصة ولـ نخص العينة بأي خصائص او مميزات وكاف حجـ العينة 

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدى امتالؾ مدرب النشاط البدني الكفاءة التدريبية  الالزمة 
 ممية التدريبية مع ىذه الفئة لمممارسة الع

وتمثمت الفرضية العامة : توقعنا اف يمتمؾ المدرب الكفاءة التدريبية الالزمة لمتعامؿ مع ىذه الفئة 
. 

 المنيج: استعممنا المنيج الوصفي 

 أدوات جمع البيانات االستبياف

 ألساليباالمعالجة االحصائية: تـ االعتماد في معالجة البيانات المتحصؿ عمييا عمى 
 االحصائية المتمثمة في النسبة المئوية.

 استخداـ النسب المئوية 

يمتمكوف كفاءة اىـ استنتاج معظـ مدربي النشاط البدني المكيؼ لفئة ذوي االحتياجات الخاصة
 .تدريبية 

 كما نوصي بضرورة االىتماـ مدربي النشاط البدني المكيؼ لفئة ذوي االحتياجات الخاصة.



 

 

Résumé d’étude 
 
Il représente une recherche de titre dans l'activité physique entraîneur 
efficacité de la formation nécessaire adaptée aux personnes ayant des 
besoins spéciaux 
L'étude visait à essayer de déterminer l'étendue de l'existence d'un 
coach d'efficacité de la formation de l'activité physique pour cette 
catégorie également au courant de l'échantillon de recherche de certains 
clubs et associations de premier camp et Mostaganem de l'État. 
L'imposition de la recherche en la possession de l'activité physique des 
compétences d'instructeur de formation nécessaire pour faire face à 
cette catégorie telle qu'elle est perçue par l'échantillon de recherche de 
certains formateurs dans les clubs et les associations de camp de 
mascara  et Mostaganem. 
Nous avons sélectionné une recherche d'échantillons au hasard et inclus 
les formateurs de l'activité physique adaptée aux personnes avec 
l'échantillon des besoins spéciaux ne sont pas singularisé des propriétés 
ou des caractéristiques et la taille de l'échantillon 25. L'étude visait 
également à identifier la mesure dans laquelle l'instructeur de l'activité 
physique de la pratique nécessaire de la formation scientifique avec ce 
groupe du point  
Le principe général: nous nous attendions à ce que l'entraîneur doit faire 
face à cette catégorie d'efficacité de la formation. 
Approche: Nous avons utilisé l'approche descriptive 
outils de collecte de données au questionnaire 



 

 

Traitement statistique: L'accréditation des données de traitement 
obtenues sur les méthodes statistiques de pourcentage. 
La conclusion la plus importante de la plupart des formateurs de 
l'activité physique adaptée pour les personnes ayant des besoins 
spéciaux 
 
Nous vous recommandons également les formateurs doivent prendre 
soin de l'activité physique adaptée aux personnes ayant des besoins 
particuliers 
 
 



 

 

 


