
   ٌلرايضَني  اًخحضري اًيفيس من ثلٌَاث  ٌليخحة اًوظيَة مدزيبحتمك

ق اًوظين ٌلمالمكة الذزاسة حاةل مدزيب    فًر

 

رت                                             نػػػػػواص مٌريت                                      الأس خارت   خامـة ب لكي حميد بأوحلاح اًحٍو

 

:  امللخص

ًـخرب الإؿداذ اًيفيس ًالؾة معلحا بأساس َا ل ًلي بأمهَة ؾن الإؿداذ اًحدين و املِازي و اًخىذَيك، و ل جية بأن ًلذرص ؿىل       

ر بأهَ كأي هوع ب خر من الإؿداذ جية بأن ًحدبأ من اًفرتت الأوىل ملٌلزسة اٌلـحة      فئة مـَية من اًالؾحني بأو ؿىل مس خوى مـني مهنم، اإ

. بأو اًرايضة

هنا      ومبا بأن املخعلحاث احلرهَة و ظحَـة اًخيافس يف بأي زايضة كد فرضت ؿىل لؾحهيا كدزاث تدهَة  و هماًزة وخععَة خاضة، فاإ

را اكهت زايضة حٌلؾَة، وثسل  ا اإ كد فرضت بأًضا ثوفر سٌلث هفس َة خاضة ًلك لؾحهيا، و سٌلث خاضة تالؾيب لك مرنز من مرانُز

ة يف مجَؽ بأهواع الإؿداذ مبا ٌساؿد  ؽ ػروف اًخدًز ا و حمنَهتا، و رزل تخعًو حراءاث ؿلمَة ُاذفة لإػِاُز اًسٌلث جية اًخدخي بإ

 .ؿىل حتلِق اًِدف املًشوذ

 

Résumé : 

     La psychologie du sport nous permet d'apprendre comment les facteurs psychologiques 

affectent la performance physique individuelle, et de comprendre comment la participation au 

sport et à l'activité physique a une influence sur le développement psychologique, la santé et 

le bien -être. Toutes les disciplines sportives dans leurs ensembles demandent aux athlètes 

d'intégrer des composantes physiques, techniques, tactiques mais aussi psychologiques. 

    La prise en charge psychologique des athlètes, est une composante vitale du programme 

d'entrainement de l'athlète d'élite. L'athlète armé d'aptitudes psychologiques précieuses est 

bien préparé physiquement et psychologiquement, peut atteindre une performance optimale 

dans des épreuves majeures, en évaluant et en développant des plans spécifiques 

d'amélioration du comportement par une approche collaborative pour le perfectionnement de 

sa performance. Quelles sont les mesures scientifiques et pratiques qui peuvent être d'ordre 

psychologique à prendre au sujet de ces athlètes ?  

 

 :ملدمة

ىل اًسمل      و الأمن ؿرب اًـامل فاًرايضَون يف امليافساث      ثـد اًرايضة من بأمه مٌاتؽ اًطحة و اًرتفَِ مـا مٌذ اًلدم، نٌل ثدؾو اإ

َة اخملخلفة ًـدون سفراء تدلاهنم دلى ادلول املس خضَفة، و خالل الأًـاة الأوملحَة اًلدمية اكهت لك احلروة ثخوكف و ثدخي  ادلًو

 .اًشـوة يف ُدهة من تداًة امليافساث الأوملحَة حىت الإؿالن ؾن اخذخاهما

  وكد ؾرفت اًرايضة ؿدت ثعوزاث ؿرب اًس يني و بأضححت كواهُهنا بأنرث رصامة و مداذهئا بأنرث ثيؼامي، و كد حلق اًخلدم        

ة، خاضة يف ما ًخـلق بجلاهة اًيفيس املللى ؿىل ؿاثق  ة اًراييض ظفرت يف مِدان اًـلوم املرثحعة بًخدًز اًـلمي يف جمال اًخدًز

ة بأو بأزياء امليافسة، و بأضحح اًخيافس يف املحازايث ًُس ثيافسا فٌَا فلط تي ثيافسا هفس َا، فبأوشئت  اًالؾة سواء بأزياء اًخدًز

ن املدزتني و الإظازاث يف لك زايضة، و ُذا هؼرا ٌلميافسة اًشدًدت تني خمخلف اًفرق و اًيواذي،  مـاُد ؿلَا خمخطة يف حىٍو



ق وحوذ مدزة حميم رو نفاءت ؿاًَة يف خمخلف حواهة اًخحضري اًحدهَة و اًفٌَة و اًخىذَىِة          فداث من بأس حاة جناخ اًفًر

و اًيفس َة،  مبا فهيا معلَة الإحاظة مبخخلف اجلواهة اًوخداهَة، الاهفـاًَة و الاحامتؾَة اًرضوًزة تغرط اًخحمك فهيا و اًس َعرت 

ش حاع حاحذَ اًيفس َة، احلرهَة و اذلُيَة   .ؿلهيا، مث ثوحهيِا تغَة سزع ؿالكة هفس َة ثؤمن ًلك فرذ اإ

ر بأهنم مل ٌس خعَـوا اًخحمك يف مذغرياثَ و  اًخًس َق     ل بأن ما ًلف ؿائلا بأمام املدزتني ُو املَدان اًيفيس مبخخلف حواهحَ، اإ   اإ

ة اًيفيس، ن يف ُذا  و رزل ًخحاٍن اًعرق معلَا فامي ٌسمى جباهة اًخدًز و املهنجَاث املخحـة من هجة بأو ًـدم خضوؾِم ًخىٍو

ىل خاهة بأن مفِوم اًخحضري اًيفيس ل ٍزال . اجلاهة  .و احلوافز املاذًة مٌحرصا يف اًلكٌلث اًدشجَـَة اإ

شاكًَة : الإ

و ٍرثحط بدلزخة الأوىل جرايضة املس خوى اًـايل،        ًـخرب الإؿداذ اًيفيس ٌلرايضَني جمال ُاما من جمالث ؿمل اًيفس اًراييض

ؿداذا شامال مزتان ًَحلق بأفضي املس خوايث اًرايضَة اًيت جسمح تَ كدزاثَ و اس خـداذاثَ،  ؿداذ اًالؾة اًراييض اإ و ًيك ميىن اإ

ؿداذٍ بأزتـة حواهة رضوًزة يه الإؿداذ اًحدين، الإؿداذ املِازي، الإؿداذ اخلععي و الإؿداذ اًيفيس، : من اًرضوزي بأن ٍراؾى يف اإ

غفاهل ًـين بأن اًالؾة كد فلد حزءا ُاما  و هبذا هالحغ بأن الإؿداذ اًيفيس زهن ُام من بأزاكن الإؿداذ املخاكمي ٌلرايضَني، نٌل بأن اإ

.  من حواهة اًخحضري ًخحلِق بأفضي املس خوايث اًرايضَة

ىل ُذا  ق ٌلراييض ًيك ًطي اإ و الإؿداذ اًيفيس ٌلمشازنة يف زايضة املس خوايث اًـلَا ًخعلة خطائص بأساس َة متِد اًعًر

ة اًَويم، و بأول ُذٍ املخعلحاث  ىل مس خوايث اًلمة يف اًرايضة اًخيافس َة ًخعلة ساؿاث من اًخدًز املس خوى، و اًوضول اإ

يب ملنن و مىثف ًـدت س يواث، بأما اثًر ُذٍ املخعلحاث  ىل جرانمج ثدًز حة و الاس خـداذ اًوزايث و اثىهيا بأن خيضؽ اًراييض اإ املُو

. فِيي بأن ٌشازك اًراييض يف ؿدت تعولث و مٌافساث وفق خدول سمين مربمج ختطص هل بأموال ظائةل

ة احلدًر  ر مل ًـد ُياك بأرساز يف ؿمل اًخدًز             و لك ُذٍ املخعلحاث مذفق ؿلهيا و ثخوفر ؾهنا ذزاساث و نخة نثريت، اإ

ىل ذزخة حـلت اًفرق تني املرنز الأول  وتني، و ُذا ما حـي امليافسة جش خد اإ ة و نذا بأسس اخذَاز املُو وحِة اًخدًز   و فس ًَو

. و بًس يدميرتاث، نٌل بأن اًفوس يف اًحعولث اًـاملَة مل ًـد ًلذرص ؿىل ذول مـَية و اًثاين و اًثاًر ًلاش تبأحزاء اًثاهَة

    و اًخفوق اًراييض ًخوكف ؿىل مدى اس خفاذت اًالؾحني من كدزاهتم اًيفس َة، ؿىل حنو ل ًلي ؾن الاس خفاذت من كدزاهتم 

اًحدهَة، فاًلدزاث اًيفس َة جساؿد الأفراذ ؿىل ثـحئة كدزاهتم و ظاكاهتم اًحدهَة ًخحلِق بأكىص و بأفضي بأذاء زاييض، و ميىن 

ة اًخلٌَاث اًيفس َة حاث و جرامج خاضة يه جرامج ثدًز ا من خالل ثدًز ُر (  3 ، ض 2000بأسامة اكمي زاثة،  ). ثعٍو

    مٌذ ذوزت موهرتايل الأوملحَة حدج اهفجاز يف املـازف املخـللة بًخحضري اًيفيس ٌلرايضَني، فدـد ذزاسة بأاكذميَة يف ؿمل اًيفس 

ت ؿىل   زاييض نيدي شازهوا يف الأًـاة الأوملحَة تلوش بأجنلس         235اًراييض يف اًس خٌُاث و اًس حـَياث، مهنا ذزاسة بأحًر

 زاييض مذحطي ؿىل مِداًَة، اكهوا ؿىل ملدزت من مـرفة اًـوامي اًيفس َة اًيت جسمح 75، تًَت بأن 1984و رساًَفو س ية 



ًـاة  ر كدزاهتم اذلُيَة خالل حتضريمه ًلأ ًََ و ُو ثعٍو تخحسني الأذاء و بأهنم حدذوا ُدفا واحدا معلوا من بأخي اًوضول اإ

   Orlick et Partington  1988)). الأوملحَة

ا ؿمل اًيفس اًراييض،  ىل بأخرى بًعرق و الأساًَة اًيت ًوفُر     و كد بأخذ الاُامتم بًخحضري اًيفيس  ًزتاًد من ذوزت بأوملحَة اإ

و كد بأضحح ُذا اجلزء من اًخحضري ٌلرايضَني زنيا ل ميىن الاس خغياء ؾيَ من كدي املدزة و اًراييض ؿىل حد سواء و ًلول 

حراء اس خفذاء لندشاف ما ٍمتزي تَ الأتعال ؾن بأكراهنم ًاكن متزيمه ٍمتثي يف  :" Orlickبأوزًَم  : بأهَ ًو مت اإ

 اًلدزت ؿىل اًخوحَِ اذلايت،الاهضحاظ اذلايت، الاؾامتذ ؿىل اًيفس و اًخحفزي اذلايت و بأن مـؼمِم ًضحي جبزء هحري من  -

ة و الاس خـداذ ٌلميافسة . حِاهتم اًَومِة يف اًخدًز

وايث حمدذت مس حلا - و مه ًددـون ما ًخعلة حتلِق بأُدافِم و ل حيَدون .اًخيؼمي اجلَد حِر بأن حِاهتم مٌؼمة حسة بأًو

 .ؾن رزل لأي سخة

ر ًلومون تـمي لك ما ميىن معهل يف سخِي حتلِق بأُدافِم -  .الإرصاز اإ

يب بأو اًخيافيس يف اًوكت  - ر ٍرنزون ؿىل بأحسن الإشازاث راث اًـالكة تبأذاء واحهبم اًخدًز يب اإ اًرتنزي ؿىل اًواحة اًخدًز

 . املياسة

 تًَت بن اًخىراز اذلُين ًًشاظ ما 1991 س ية Pasténe و   Decety،  Jeqnnerod ،Germain      نٌل بأندث ذزاسة ًػ 

وحِة دلهيا ؿالكة مدارشت ثشدت اجملِوذ املخطوز، و رُة  ىل بأن اًخطوز 1997 س ية  Thillدلًَ ثبأزرياث فس ًَو  يف ذزاسة ؿلمَة اإ

لة نٌل و كأن اًراييض ًلوم هبا بًفـي ىل جسازع يف رضبث اًللة و اًخيفس تيفس اًعًر  . اذلُين ملِازت زايضَة ما ميىن ان ًؤذي اإ

 فلد تًَت تبأن اًرايضَني 1996        و حسة ذزاسة ملازهة ؾن اًفرق اًرايضَة الأمٍرىِة املشازنة يف الأًـاة الأوملحَة س ية 

اٌرلٍن حطلوا ؿىل هخاجئ حِدت، مه اًرايضَون اٌرلٍن ًخدزتون يف شلك حٌلؾي و حيحذون حضوز املخفرخني و ؿائالهتم، و خضـوا 

ىل ذزخة ؿاًَة من اًرتنزي  (Gould et Al,1999 ) .ًربانمج اًخحضري اًيفيس و حيحون املواكف اًيت حتخاح اإ

 ذزاسة لكِا بأندث فـاًَة خمخلف اًخبأزرياث و اًخدخالث 23 ما ًـاذل (Greenspan et Feltz, 1989)     نٌل بأحىص لك من 

. اًيفس َة ؿىل حتسني الأذاء يف امليافساث

 حِر اكن َلد 1964    ًلد شازهت اًيخحة اًوظيَة لأول مرت يف ذوزت بأوملحَة تـد اسرتخاع اًس َاذت، و ُذا يف ذوزت ظوهَو ؿام 

ازي اًراييض اًوحِد اذلي شازك يف زايضة ادلحاس، ومٌذ رزل اًَوم ثعوزث مشازنة اًيخحة اًوظيَة يف الأًـاة الأوملحَة من  ًُز

. حِر ؿدذ اًرايضَني ومن حِر اًرايضاث املشازك فهيا



     وؾلة لك مشازنة يف الأوملحَاذ ثخداول بأس حاة اًفوس و اًِزمية، ومما ًبأيت ؿىل بأًس ية املدزتني و اًرايضَني من ثرصحياث فاإن 

ىل بأس حاة هفس َة سواء ثـلق الأمر بًرايضاث ادلاؾَة بأو اًفرذًة ؾعاء املدزتني . الاس حاة غاًحا ما حرحؽ اإ واملالحغ يف املَدان اإ

ي املدى و كطري املدى، واذلي ًـد راث بأثر فـال  ة ٌلخحضري اًحدين واًخىذَيك ؿىل حساة اًخحضري اًيفيس تحـدًَ ظًو ًو الأًو

اًيخحة مدزيب ؿىل مس خوى بأذاء اًالؾحني ، وبًخايل حتلِق اًِدف و اًفوس و من ُيا بأزذان وضف واكؽ اًخحضري اًيفيس دلى 

 . يف زايضة املالمكةاجلزائًرة 

:  و رزل من خالل الإخاتة ؿىل اًدساؤلث اًخاًَة

ن مدزيب اًيخحة اًوظيَة املشازنة يف الأًـاة الأوملحَة يف جمال اًخحضري اًيفيس مذخطص ؟  -1 ُي حىٍو

ة اًيخحة املشازنة يف الأًـاة  الأوملحَة ؟ -2 وايث جرانمج ثدًز  ُي اًخحضري اًيفيس ٌلرايضَني من بأًو

: اًفرضَاث

: اًفرضَاث اجلزئَة

ن مدزيب اًيخحة اًوظيَة املشازنة يف الأًـاة الأوملحَة يف جمال اًخحضري اًيفيس مذخطص -1 . حىٍو

ة اًيخحة املشازنة يف الأًـاة الأوملحَة -2 وايث جرانمج ثدًز  .اًخحضري اًيفيس من بأًو

:  بأُداف اًححر

ن  - ني ؾن اًخـلمي اًـايل و اًححر اًـلمي و كعاع اًرايضة ؾن رضوزت حىٍو اًِدف اًرئُيس من اًححر ُو ًفت اهدداٍ املس ئًو

ة املخاكمي  رشاوِم يف معلَة اًخدًز خمخطني يف ؿمل اًيفس اًراييض و الإزشاذ اًيفيس اًراييض روي نفاءت مِداهَة ؿاًَة، و ذجمِم واإ

ة مهنا  .ٌليواذي اًرايضَة  خاضة اًيخحًو

 .وضف اًخحضري اًيفيس اًراييض يف اًيخحة اًرايضَة اجلزائًرة املشازنة يف الأًـاة الأوملحَة -

ذاء اجلَد ًرايضيي اًيخحة اًوظيَة املشازنة يف الأًـاة الأوملحَة -  .اًىشف ؾن املـَلاث اًيفس َة ًلأ

حراءاثَ و حـلِا يف  - خلة اهدداٍ اًحاحثني اًيفساهَني من بأخي اًخـمق يف ذزاسة اًخحضري اًيفيس ٌلرايضَني و ثخس َط اإ

 .مذياول املدزتني و اًرايضَني

 :بأمهَة اًححر 

ن اًِدف الأسايس ملوضوع حبثيا ُو فذح ب فاق خدًدت يف ذزاسة واكؽ اًخحضري اًيفيس يف زايضة اًيخحة و رزل من خالل     اإ

ىل هلص . جشخَطَ، و مـرفة ادلوز اذلي ًلـحَ اجلاهة اًيفيس يف اًخبأزري ؿىل مرذوذ اًراييض يف امليافساث الأوملحَة فت الإهدداٍ اإ ًو

جراس بأمه اًعرق و اًوسائي املس خخدمة يف اًخحضري اًيفيس ن دلى مدزيب اًيخحة اًوظيَة يف اجلواهة اًيفس َة، و ثلدمي و اإ .  اًخىٍو



: حتدًد املفاُمي و املطعلحاث

: اًخحضري اًيفيس

ؿداذ و تياء اًحعي اًيخحوي املزوذ بدلافـَة و الاهفـالث  ي يف اإ يه اًـملَة ًلوم هبا املدزة و املرشد اًيفيس اًراييض املُؤ

( 1999َلد اًـريب مشـون،  ).املخيوؿة من بأخي اًخحمك اجلَد يف رشوظ و ثلٌَاث الاس خـداذ اًحدين و اًيفيس و اًخىذَيك

   و ًلطد بًخحضري اًيفيس لك الإحراءاث و اًواحداث اًيت ًضـِا املدزة هبدف حمنَة و ثثخِت اًطفاث الإزاذًة دلى اًالؾحني 

 1980 حٌفي َلوذ خمخاز (و اًيت حمتثي يف اًثلة بًيفس، اًشجاؿة و ؿدم اخلوف، اًىفاخ و اًخطممي، ؿدم اًرتذذ و املثاجرت 

 )133ض

:  اًيخحة اًوظيَةذزةم

ة، فزتوًد اًفرق اًرايضَة بملدزة املياسة ميثي بأحد املشالك  ميثي املدزة اًراييض اًـامي الأسايس و اًِام يف معلَة اًخدًز

ل احملرك، و يف  فاملدزة من وهجة هؼر تـظ اخملخطني ما . املسؤوًني و مدٍري الأهدًة اخملخلفة،كاتي اًالؾحني ثاًرئُس َة اًيت  ُو اإ

. لأذاء اًطـة ًطحح املدزة مبثاتة املـملاكتـظ املواكف 

ؿداذمه     ة اًراييض مفٌِلثَ الأساس َة تياء لؾحََ و اإ ىل بأن املدزة اًراييض ًـخرب كأي كائد مذفرغ ًِذا اًخدًز نٌل ما ٌشري ب خرون اإ

ىل بأؿىل مس خوايث اًحعوةل فِو بأول و بأخريا ًلؽ ؿىل ؿاثلَ اًؽ يب ةءتدهَا، هفس َا، همازاي و فٌَا ٌلوضول اإ     الأنرب يف املهنج اًخدًز

ىل خشطَة  ة ثـخرب من اًوػائف اًطـحة حتخاح اإ يب و بأخريا جية ؿلَيا ثوضَح حلِلة ُامة و يه بأن هممة اًخدًز و اًًشاظ اًخدًز

ىل جمِوذ ذاخًل و حسمي هحري   (.1997 ،سيك َلد َلد حسني). راث ظاتؽ خاض فِدٍ املِمة حتخاح اإ

: زايضة اًيخحة

وتة و احملرتفني، و رزل من بأخي حتلِق مٌجزاث كِاس َة نربى يف ؿامل اًرايضة هبدف ذفؽ مس خوى   متازش من ظرف اًيخحة املُو

ىل ب فاق خدًدت نٌل ًعلق ؿىل ُذا اًيوع من مس خوى اًرايضة بأحِاان زايضة املس خوايث اًرفِـة، و بًخايل فاإن . اًرايضة نٌل و هَفا اإ

ُذٍ اًرايضة مذـللة بًخىفي بملواُة اًرايضَة اًشاتة اًيت س حق اندشافِا و ثوحهيِا ؿىل بأسس و ملوماث ختدم زايضة اًيخحة 

.  اًوظيَة

حرايئ يه ضفوت من الأفراذ ٍمتخـون تطفاث مـَية ٍمتزيون هبا ل  و اًيخحة حسة ما خاء يف اًلاموش اًراييض املوسؽ نخـًرف اإ

ثخوفر يف غريمه و ًمت فهيا حتلِق الأًلاة و املرانز اًرايضَة، و يه ٍلوؿة من اًرايضَني دلهيم ضفاث تدهَة و هفس َة خاضة 

(  1980ظازق اًيارص،). ٍمتخـون هبا ؾن غري اًرايضَني

 

 



حراءاثَ املَداهَة : مهنجَة اًححر و اإ

: مهنج اًححر

ىل هخاجئ ميىن ثـمميِا     مت يف ُذٍ ادلزاسة الاؾامتذ ؿىل مهنج ذزاسة احلاةل، و ُو ؾحازت ؾن حبر مًسق حلاةل حمدذت هبدف اًوضول اإ

ة،  ). ؿىل حالث بأخرى مشاهبة و ميخاس ُذا املهنج ؾن غرٍي تبأهَ ٍمتزي بًـمق و اًرتنزي ؿىل ػاُرت  (102، ض1983بأمحد غًر

       املوضوع، و ؿدم الانخفاء بًوضف اخلازيج ٌلحاةل، فاملهنج هيمت بملوكف اًلكي من خالل حتلَي خمخلف اًـوامي املؤثرت يف احلاةل،

ا ثبأزري اًحُئة اخلازحِة ؿىل احلاةل موضوع الاُامتم ( 45، ض 1999َلد ؾحَداث و ب خرون، ). و تطوزت ذًيامِىِة ثبأخذ يف اؾخحاُز

: ٍلوؿة اًححر

نٌل س حق و بأسلفت اذلهر فاإن املهنج املـمتد ؿلََ يف ُذٍ ادلزاسة اكن مهنج ذزاسة احلاةل، و اذلي ًلوم ؿىل ذزاسة وحدت مـَية ًخـذز 

ا من وحفِمِا هؼرا ًيوؾَهتا اًفًردت، ًِذا  ىل ثـماميث مذـللة هبا و تغرُي لة مفطةل، كطد اًوضول اإ ة اًرتنزي ؿلهيا مبفرذُا و ذزاس هتا تعًر

مخس ، و كد متثلت ٍلوؿة اًححر يف ٍلوؿة من مدزيب زايضة املالمكةاًوحداث املشاهبة ًِا، و تياءا ؿىل رزل وكؽ الاخذَاز ؿىل 

جياتَة ؿىل املس خوى ادلويل َة و حللوا هخاجئ اإ ة اًيخحة اًوظيَة يف مٌافساث ذًو  . مدزتني هلم ؿدت مشازاكث يف ثدًز

: بأذواث ادلزاسة

شاكًَة ادلزاسة و اًفرضَاث امللرتحة، اس خلزم الاس خـاهة بمللاتةل كأذات بأساس َة يف معلَة مجؽ املـلوماث يف اجلاهة املَداين   تياءا ؿىل اإ

.  من اًححر

 ما ميزي امللاتةل يه بأهنا متىن اًحاحر من الاسرتسال بحلدًر مؽ املححوج، و يه وس َةل ثـمتد ؿىل ثحاذل احلدًر تني اًحاحر :امللاتةل 

لة و تيفس اًرتثُة دلَؽ . و املححوج و يف حبثيا ُذا مت الاؾامتذ ؿىل امللاتةل امللٌية و يه هوع ٌسمح تخوحَِ هفس اًلكٌلث و تيفس اًعًر

املححوزني اذلٍن جتري ملاتلهتم، و ًوفر ُذا اًيوع من امللاتالث اًضواتط اًالسمة اًيت جسمح تطَاغة ثـماميث ؿلمَة، و هيدف اًخلٌني 

ىل اًخبأند من بأن الأفراذ ٌس خجَحون ًيفس املوضوع و خيضـون ًيفس اًؼروف تلدز الإماكن بأزياء امللاتةل و كد ثيوؾت بأس ئةل امللاتةل . اإ

.  تني بأس ئةل مغللة، و بأس ئةل هطف مغللة و بأخرى مفذوحة

:  جمالث اًححر

  : اجملال املاكين1

فاث  ىل ٍلوؿة من املىذحاث اجلامـَة ذاخي و خازح اًوظن دلؽ انرب كدز ممىن من املًؤ ؿداذ ُذٍ ادلزاسة مت اًخيلي اإ          من بأخي اإ

ت موضوع حبثيا ر اهَ زمغ املراحؽ اًىثريت اًيت نخخت حول . و املراحؽ اًيت ثياًو ًىن املالحغ ُو كةل ادلزاساث املَداهَة يف ُذا اجملال، اإ

ل بأهنا اُمتت يف بأغلهبا مبـازف هؼًرة بأنرث مهنا معلَة مِداهَة، و متثلت يف  املوضوع من ظرف بحثني من مرص و الأزذن و فروسا، اإ



املحاذئ اًـامة و الاحرائَة يف اًخحضري اًيفيس، ُذا فامي ًخـلق بجملال املاكين ٌدلزاسة اًيؼًرة بأما اجملال املاكين ٌدلزاسة املَداهَة ، فلد 

  . املرهة اًراييض ٌلرشاكة بًرشاكة اجلزائر اًـامصة، و اًفدزاًَة اًرايضَة ٌلمالمكةيفمتت 

: اجملال اًزماين

ىل 2013ًيحرص اجملال اًزماين ٌدلزاسة من اًفرتت املمخدت من    بأهين تـد حتدًد املوضوع من خمخلف حواهحَ اًيؼًرة      ، حِر2014 اإ

متام اًخحضري ٌدلزاسة املَداهَة و اخذَاز و اًـلمَة حراء ادلزاسة الاس خعالؾَة، و تـد اإ ىل املَدان من بأخي اإ  ثوهجت تـدُا مدارشت اإ

.           دلؽ املـلوماث، ثوهجت ٌلمَدان  و تياء ذًَي امللاتةل بأذواث ادلزاسةاخذَاز و ٌلححراجملال اًخرشي

:ؾرط و مٌاكشة هخاجئ ادلزاسة  

 

: مٌاكشة هخاجئ اًفرضَة الأوىل

ة فرتاوحت تني : متخاس ٍلوؿة اًححر بخلطائص اًخاًَة  س ية 12مس خواُا اًخـلميي تني اجلامـي و اًثاهوي، بأما س يواث اخلربت يف اًخدًز

ىل 4 س ية مهنا من 25و   س ية خربت مكدزة ٌليخحة اًوظيَة، و ُذا ما ًفرس الإحراءاث اًيت اؾمتدُا املدزتون يف زفؽ ذافـَة 14 اإ

حراءاث انتـة ؾن اخلرباث املرتامكة دلى املدزتني الكؾحني بأول مث مكدزتني و بأخريا  اًالؾحني و مساهدهتم خالل امليافساث، فِيي اإ

ن الأاكذميي اذلي ثللٍو يف جمال اًخحضري اًيفيس. مكدزيب اًيخحة اًوظيَة خاتة املدزتني ؾن ثلِميِم ٌلخىٍو  تبأهَ غري اكف يف ،و ثؤند اإ

.  املرثحة الأوىل مث اكف يف املرثحة اًثاهَة، و بأخريا اكف خدا بًًس حة ملفرذت وحِدت

ن خاض مواسي يف مِدان اًخحضري اًيفيس ًرايضيي اًيخحة فبأثت الإخاتة بًيفي يف املرثحة الأوىل و بلإ  اة جي    بأما يف ما ًخـلق تخىٍو

ن بأكي من  فلطفرذت واحدتمل ن الأاكذميي يف جمال اًخحضري اًيفيس ؿىل اًخىفي .  بأشِر6 و كد ذامت مدت اًخىٍو بأما ؾن اهـاكش اًخىٍو

حراءاث اًخىفي اًيفيس اكًخـٍزز الإجيايب ثمت فلط كدي امليافسة  ة و امليافساث، فاملالحغ بأن اإ بحلاةل اًيفس َة ٌلرايضَني خالل اًخدًز

 فلط، و ُذا ما ًدل ؿىل بأن اًـمي اًيفيس اذلي ًلوم ؾيد مفرذت واحدتبًًس حة لأغلة احلالث، و حىون كدي و بأزياء و تـد امليافسة 

 . مؽ اًرايضَني مرثحط فلط بمليافساثونتَ املدزة

  بأما ؾن حرض املدزتني ؿىل ثوفري حو امليافسة بأزياء اًخحضري، فلط هطف ٍلوؿة اًححر بأخاتت بأهنا حترض ثشلك ذامئ ؿىل ثوفري 

ىل بأن الأمر ٍرثحط مبدى ثوفري اًفدزاًَاث  هفس حو امليافسة، يف حني بأن اًيطف اًثاين حيرض بأحِاان فلط ، و جتدز الإشازت ُيا اإ

بأما ؾن اؾامتذ املدزتني . ًالإماكهَاث املاذًة اًالسمة ذلزل من حرتطاث يف اخلازح فغاًحا ما ٌشىو املدزتون من هلص الإماكهَاث املاذًة 

ة بأو امليافساث، فاإن بأغلة املدزتني بأخاتوا  ؿىل اخذحازاث هفس َة ًخلِمي احلاةل اًيفس َة و اًربوفِي اًيفيس ًالؾحني خالل فرتت اًخدًز

ن يف اجملال اثهَا، بأما املدزة  ىل اهـدام اًوكت بأول مث هلص اًخىٍو تـدم اؾامتذمه ؿىل الاخذحازاث اًيفس َة، و ًـوذ اًسخة حس هبم اإ

اًوحِد اذلي بأخاة بأهَ ًـمتد ؿىل الاخذحازاث اًيفس َة، ملا ظلحيا ثوضَح بأنرث ؾن الاخذحازاث املـمتدت و مىت و هَف ًمت ثعحَلِا، 

ىل ؿدم اًخخطص يف اجملال و نذا ؿدم اًخفرغ ًلأمر .  هترة من الإخاتة مما ًدل ؿىل ؿدم اؾامتذٍ ؿلهيا، و ُذا ما ًـوذ حامت اإ



ن مدزيب اًيخحة اًوظيَة املشازنة يف الأًـاة الأوملحَة يف جمال اًخحضري  و من ُيا ميىن اًلول تبأن اًفرضَة الأوىل و اًيت ثلول تبأن حىٍو

. اًيفيس مذخطص مل حىن ضاذكة تًس حة هحريت

: مٌاكشة هخاجئ اًفرضَة اًثاهَة

جياتَة تًس حة  و ما ًؤند الأمر ، % 100     ثؤند ٍلوؿة اًححر بأن اًخحضري اًيفيس ٌلرايضَني من املخعلحاث الأساس َة ًضٌلن هخاجئ اإ

ة ٍىون تطفة ًومِة بًًس حة لأغلحَة املدزتني، و ًىن املفازكة حمكن يف اهـدام ماكهة بأن ُو  اًخحضري اًيفيس يف اًربانمج اًس يوي ٌلخدًز

ر بأن املدزة ُو اذلي ًلوم تدوز اخملخص اًيفيس يف  حاث حىت خالل امليافساث ، اإ خمخص هفيس ٍرافق اًفرق اًرايضَة بأزياء اًخدًز

ق، زمغ بأن    من املدزتني ًؤندون ؿىل بأمهَة اخملخص اًيفيس % 80بأغلة احلالث و يف حاةل واحدت فلط ًخدخي املدٍر اًفين ٌلفًر

ق اًفين املرافق ٌلرايضَني خالل امليافساث . اًراييض مضن اًفًر

ي حسة املدزتني ٌلخىفي بحلاةل اًيفس َة ق اًعيب مُؤ را اكن اًفًر و اًخحضري اًيفيس ٌلرايضَني، ثؤند بأغلحَة ٍلوؿة       و يف ما اإ

ي تبأهَ غري م% 80اًححر تًس حة    ؿدم مرافلة خمخص هفيس ٌليخحة اًرايضَة املشازنة يف الأًـاة الأوملحَة، فريى املدزتون بأما ؾن. ُؤ

ىل اجلِي و هلص اًوؾي دلى املسؤوًني ؿىل اًرايضة  و نذا هلص الإماكهَاث  ماكهَة جناخ بأي خعة بأما. بأن الامر ًـوذ اإ  ما ًخـلق بإ

ىل اًخحضري اًيفيس فلط  ماكهَة جناهحا وا كالاملخحلني املدزتنيو  من ٍلوؿة اًححر بأكرث بس خحاةل رزل،% 40حىذَىِة ذون اٌلجوء اإ  بإ

ىل حتضري هفيس حني ظلة من املدزتني حرثُة ثبأزري بأهواع اًخحضري اًخلين، اًحدين، اًخىذَيك و اًيفيس ؿىل حتلِق  و. ذون اٌلجوء اإ

جياتَة اكن حرثُة اًخحضري اًيفيس يف املرثحة الأوىل تًس حة   من ٍلوؿة اًححر، و يف املرثحة اًراتـة بًًس حة ملفرذت واحدت % 80هخاجئ اإ

جياتَة خالل امليافساث، فرثة هلص اًخحضري اًيفيس يف  . % 20تًس حة   و يف سؤال ب خر ؾن سخة فشي حتلِق اًرايضَني ًيخاجئ اإ

 و ُذا ًحني وؾي تطفة وسخِة دلى % 20 و يف املرثحة اًراتـة تًس حة % 20 و يف املرثحة اًثاهَة تًس حة % 60املرثحة الأوىل تًس حة 

ة اًخحضري اًيفيس ٌلرايضَني، من خالل . املدزتني تبأمهَة اًخحضري اًيفيس و ثبأزرٍي ؿىل هخاجئ اًرايضَني ًو بأما يف ما ًخـلق تخجس َد بأًو

خاتة املدزتني تًس حة  د اًرايضَني ؿىل بأحواء خدًدت ، جشري اإ ة ًخـًو  % 60حرض املدزة ؿىل ثوفري هفس حو امليافسة خالل اًخدًز

طة ؿىل رزل، و  ىل اهنا حًر .   ؿىل بأن الأمر ٍىون يف تـظ الأحِان% 40اإ

   و من ُيا ميىن اًلول تبأن اًفرضَة اًثاهَة و اًيت ثلول تبأن اًخحضري اًيفيس ًرايضيي اًيخحة اًوظيَة املشازنة يف الأًـاة الأوملحَة من 

ة، اكهت ضاذكة تطفة وسخِة حِر بأن الإخابث خاءث يف شلِا الأول ثحني اكذياع بأغلة املدزتني تبأمهَة وايث جرانمج اًخدًز          بأًو

ل بأن هلص ختططِم يف اجملال و اوشغاهلم بًخحضري اًحدين ة اًخحضري اًيفيس يف حتسني الأذاء و حتلِق اًيخاجئ الإجياتَة، اإ ًو         و بأًو

حاث و امليافساث حيول ذون رزل . و اًخلين و اًخىذَيك و اهـدام اخملخص اًيفيس ملرافلة اًرايضَني خالل اًخدًز

 

 



:  اًححرلضةد

ة اًراييض احلدًر، بأل و ُو اًخحضري اًيفيس  يا من خالل ُذٍ ادلزاسة مـاجلة بأحد املواضَؽ اًرئُس َة و املِمة يف اًخدًز ًلد حاًو

ًرايضيي اًيخحة املشازنة يف الأًـاة الأوملحَة، ملا ميثهل اجلاهة اًيفيس من بأمهَة سواء يف حتلِق بأحسن بأذاء و بأحسن الأًلاة بأو حىت 

ىل اكمي ظاكذَ و وشاظَ . اًخىفي اًيفيس بًراييض املطاة و مرافلذَ حىت ًـوذ اإ

ن الأاكذميي ٌلمدزتني، يف جمال اًخحضري اًيفيس مبا بأهَ املرافق ادلامئ  يا جسلَط اًضوء ؿىل اًخىٍو شاكًَة اًححر حاًو      و من مٌؼوز اإ

ة بأو يف امليافساث، و بًخايل فِو املخىفي بملـاص اًيفيس ٌلرايضَني . ٌلرايضَني سواء يف اًخدًز

ة و اًوسائي  ة، و احلزي اذلي ًبأخذٍ مضن اًربانمج اًس يوي ٌلخدًز يا بأن هـرف ماكهة اًخحضري اًيفيس يف جرانمج اًخدًز    نٌل حاًو

. املسخرت هل، و اًخلٌَاث املـمتدت من ظرف املدزة ًزايذت اًثلة بًيفس ، زفؽ ذافـَة اًرايضَني و هَفِة اًخغلة ؿىل اًضغط اًيفيس

ىل ؿدت اس خًذاخاث هبأمي بأن حىون تداًة ًطَاغة مواضَؽ حبر بأخرى، يف سخِي  ىن ميىن اًلول بأهيا ثوضليا من خالل ُذٍ ادلزاسة اإ ًو

اًخبأسُس ًِذا اجملال املـريف اًواسؽ و اذلي ل ٍزال ًـاين من هلص يف الاُامتم، و مغوط يف املفاُمي و اًخلٌَاث من ظرف املـيَني يف 

حنن ل هدؾي من ُذا اًححر بأهيا كد بأحديا ؾن اًدساؤل املِم ، بأل و ُو واكؽ اًخحضري اًيفيس  .ادلول اًـرتَة ؿامة و اجلزائر خاضة

منا ميىن بأن هلول بأهيا  ًرايضيي اًيخحة، و ل هـخلد بأهيا ثوضليا ملـرفة لك ما ًفىر فَِ املدزتون و اًرايضَون، خبطوض ُذا املوضوع ، و اإ

.         كد متىٌا من مـرفة حزء من مما كد ًفىرون فَِ

: اًخوضَاث

كرتاخ اًخوضَاث اًخاًَة : من خالل هخاجئ ادلزاسة ميىن اإ

ىل رضوزت و امهَة  - شد اهدداٍ اًلامئني ؿىل كعاع اًرايضة مبا فهيم اًوسازت و اٌلجية الأوملحَة اجلزائًرة و اًفدزاًَاث اًرايضَة اإ

اًخحضري اًيفيس بًًس حة ًرايضيي اًيخحة اًوظيَة املشازنة يف الأًـاة الأوملحَة و رضوزت ثوػَف خمخطني يف ؿمل اًيفس 

ق اًراييض بأن ًـوط اخملخص اًيفيس اًراييض هؼرا  اًراييض يف اًيواذي لأهَ ل ميىن ٌلمدزة و ل املدزل و ل املدٍر اًفين ٌلفًر

 .ملـازفَ اًـلمَة املخخططة ، و نذا ؿدم امذالوِم ل ٌلخربت و ل ٌلوكت ًالإُامتم بحلاةل اًيفس َة ٌلراييض

ن  - ن خمخطني هفساهَني يف اجملال اًراييض، و ُذا ما ٌس خدؾي اكرتاخ مرشوع حىٍو تغرط حتلِق اًخوضَة الأوىل ل تد من حىٍو

ؿىل مس خوى اٌلُساوس و املاسرت املِين يف اجملال ًالك اجلًسني و ُذا ملرافلة بأحسن ٌلرايضَاث من ظرف خمخطة ، مؽ اكرتاخ 

حرتطاث مِداهَة ؿىل مس خوى اًيواذي، و ؾلد اثفاكِاث مؽ اًوسازت املـيَة ًضٌلن ثوػَف ُذٍ اًىفاءاث ؿىل مس خوى اًيواذي 

 .يف اًحداًة ، مث مؽ اندساة اخلربت يف امليخخحاث اًوظيَة



رضوزت اًزتام وسازت اًرايضة و اٌلجية الأوملحَة اجلزائًرة تخوفري ؿدذ بأنرب من اخملخطني اًيفساهَني ؿىل مس خوى املرنز اًوظين  -

ًزام اًفدزاًَاث اًرايضَة ؿىل زفؽ ثلاٍزر ذوزًة ؾن اًالؾحني و احذَاخاهتم من مجَؽ اًيوايح اًيفس َة ،  ٌلعة اًراييض، و اإ

 .اًرايضَة و حىت الإحامتؾَة

وشاء خمرب ؿلمي هيمت تدزاسة اجلواهة اًيفس َة ًرايضيي اًيخحة ؿىل مس خوى اجلامـاث و رزل لإثراء اًححر اًـلمي يف جمال،  -   اإ

و ثلدمي خدماث ؿلمَة هفس َة و ذزاساث ٌليواذي اًرايضَة املِمتة تخلِمي اجلواهة اًيفس َة ٌلراييض و اًربوفِي اًيفيس املعلوة 

 .يف لك هوع من بأهواع اًرايضاث

ة ًرايضيي اًيخحة اًوظيَة، يف خمخلف ظرق و ثلٌَاث اًخحضري اًيفيس اًـلمَة احلدًثة، مثي  - ن و ثدًز حراء ذوزاث حىٍو اإ

ة اًيفيس اًراييض احلدًرL’auto hypnoseاًخيومي اذلايت   .  و يه من بأحدج اًعرق املس خـمةل يف اًخدًز

ؽ ظرق الإسرتخاع املخداوةل ؿىل املس خوى اًـاملي  - ، حٌلماث  (ثيومي مغياظُيس  )ثلين يف الاسرتخاء ثوفري  )ثوفري و ثيًو

ة  و امليافسة ؿىل وخَ سواءSaunaس حاحة، حٌلماث ساخٌة  .       ٌلرايضَني تـد اًخدًز
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